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RINGKASAN 

Umi Kholiliyah (21801032093). Pengaruh Brand Equity Terhadap Keputusan 

Pembelian dan Kepuasan Konsumen Sayur Online di Kota Malang. 

Dosen Pembimbing : 1. Ir. Sri Hindarti, M.Si. 

     2. Titis Surya Maha Rianti., SP, MP. 

 

 Adanya kemajuan teknologi informasi semakin mempermudah masyarakat 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti berbelanja kebutuhan. Pada masa 

pandemi sekarang dimana masyarakat diharuskan social distancing. Dengan 

adanya teknologi juga mempermudah masyarakat untuk berbelanja sayur-sayuran 

untuk dikonsumsi setiap harinya. Bagi perusahaan penting untuk 

mempertimbangkan perilaku konsumen dengan merancang pemasaran khususnya 

brand equity. Memahami brand equity adalah tentang memahami nilai pelanggan 

dalam konteks situasional tertentu dan tingkat nilai produksi bersama. Oleh karena 

itu, penting bagi manajer merek dan peneliti pasar untuk mengetahui bagaimana 

merek mereka berkontribusi pada pengalaman produk secara keseluruhan. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh brand equity terhadap 

keputusan pembelian, keputusan pembelian terhadap kepuasan konsumen, dan 

pengaruh brand equity terhadap kepuasan konsumen sayur online di Kota Malang. 

 Penelitian ini dilakukan di Kota Malang dalam jangka waktu 2 bulan mulai 

Januari-Februari 2022. Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini 

adalah teknik asosiatif dengan analisa kuantitatif dengan pengambilan sampel 

secara Nonprobability Sampling dengan metode Purpossive Sampling dengan 

jumlah 90 responden yang didapatkan dengan teori Naresh K Malhotra yaitu 

perkalian dari 18 indikator brand equity yang dikali 5. Pada penelitian ini akan 

menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah 

dengan menggunakan path analysis dengan rumus skala likert, uji validitas dan uji 

relibilitas. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.) Berdasarkan hasil analisis regresi 

memiliki nilai Adjust R Square 65,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas 

mampu menjelaskan pengaruh terhadap keputusan pembelian sayur online di Kota 

Malang. Hasil uji F menunjukkan nilai < 0,05 yang artinya secara simultan 

variabel kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hasil uji T dengan nilai signifikan < 

0,05 berpengaruh terhadap keputusan pembelian yaitu variabel loyalitas merek 

(X3) dan loyalitas merek (X4), sedangkan variabel yang tidak berpengaruh 

signifikan > 0,05 adalah kesadaran (X1), dan asosiasi merek (X2).  2.) Hasil 

analisis regresi menunjukkan nilai Adjusted R Square (R
2
) sebesar 51,6%. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan pengaruh terhadap 

variabel dependen sebesar 51,6%. Hasil uji T dengan signifikan < 0,05 keputusan 

pembelian berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 3.) Berdasarkan hasil 

analisis regresi diperoleh nilai Adjust R Square 69,8%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa seluruh variabel independen mampu menjelaskan pengaruh terhadap 

variabel dependen sebesar 69,8%. Hasil uji F < 0,05, artinya secara simultan 

variabel kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, loyalitas merek, dan 

keputusan pembelian berpengaruh terhadap kepuasan konsumen sayur online. 

Hasil uji T berpengaruh dengan nilai signifikan < 0,05 yaitu variabel kesadaran 
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merek (X1), persepsi kualitas (X3), dan loyalitas merek(X4), sedangkan variabel 

yang tidak berpengaruh dengan nilai signifikan > 0,05 yaitu variabel asosiasi 

merek (X2), dan keputusan pembelian (Y1) 

 Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah outlet sayur online di 

Kota Malang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan disarankan dengan 

memberikan lebih banyak pilihan metode pembayaran non tunai, karena banyak 

outlet yang hanya menggunakan metode pembayaran non tunai dengan transfer 

bank saja, sehingga konsumen juga lebih dipermudah lagi untuk pembayaran, 

selain itu pada masa pandemi saat ini merupakan saat yang sangat tepat untuk 

mempromosikan jasa pesan antar sayur online karena memang sangat relevan 

dengan keadaan sekarang. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

SUMMARY 

Umi Kholiliyah (21801032093). The Influence of Brand Equity on Purchase 

Decisions and Consumer Satisfaction of Online Vegetables in Malang City. 

Dosen Pembimbing : 1. Ir. Sri Hindarti, M.Si. 

     2. Titis Surya Maha Rianti., SP, MP. 

 

Advances in information technology have made it easier for people to 

carry out daily activities such as shopping for necessities. During the current 

pandemic where people are required to social distancing. With technology, it is 

also easier for people to shop for vegetables to be consumed every day. For 

companies, it is important to consider consumer behavior by designing marketing, 

especially brand equity. Understanding brand equity is about understanding 

customer value in a given situational context and level of co-production value. 

Therefore, it is important for brand managers and market researchers to know how 

their brands contribute to the overall product experience. The purpose of this 

study was to determine the effect of brand equity on purchasing decisions, 

purchasing decisions on consumer satisfaction, and the influence of brand equity 

on online vegetable consumer satisfaction in Malang City. 

This research was conducted in Malang City for a period of 2 months 

starting from January to February 2022. The research approach used in this study 

was an associative technique with quantitative analysis with non-probability 

sampling using the Purpossive Sampling method with a total of 90 respondents 

obtained by the theory of Naresh K Malhotra. namely the multiplication of 18 

brand equity indicators multiplied by 5. In this study, primary and secondary data 

will be used. Analysis of the data used is to use path analysis with a Likert scale 

formula, test validity and test reliability. 

The results showed that: 1.) Based on the results of the regression analysis, 

the value of Adjust R Square was 65.1%. This shows that the independent 

variable is able to explain the influence on online vegetable purchasing decisions 

in Malang City. The results of the F test show a value of <0.05, which means that 

simultaneously the variables of brand awareness, brand association, perceived 

quality and brand loyalty have an effect on purchasing decisions. The results of 

the T test with a significant value <0.05 have an effect on purchasing decisions, 

namely brand loyalty (X3) and brand loyalty (X4) variables, while variables that 

have no significant effect > 0.05 are awareness (X1), and brand associations (X2) 

. 2.) The results of the regression analysis show the Adjusted R Square (R2) value 

of 51.6%. This shows that the independent variable is able to explain the effect on 

the dependent variable by 51.6%. T test results with a significant <0.05 

purchasing decisions affect consumer satisfaction. 3.) Based on the results of the 

regression analysis, the Adjust R Square value was 69.8%. This shows that all 
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independent variables are able to explain the effect on the dependent variable of 

69.8%. F test results <0.05, meaning that simultaneously the variables of brand 

awareness, brand association, perceived quality, brand loyalty, and purchasing 

decisions affect online vegetable consumer satisfaction. The results of the T test 

have an effect with a significant value < 0.05, namely the brand awareness 

variable (X1), perceived quality (X3), and brand loyalty (X4), while the variable 

that has no effect with a significant value > 0.05 is the brand association variable 

(X2 ), and purchasing decisions (Y1) 

The advice that can be given from this research is that online vegetable 

outlets in Malang City can increase customer loyalty, it is suggested by providing 

more choices of non-cash payment methods, because many outlets only use non-

cash payment methods by bank transfer, so that consumers are also easier for 

payments, besides that during the current pandemic, it is a very good time to 

promote online vegetable delivery services because it is very relevant to the 

current situation.  
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa pandemi Covid 19 sekarang ini kita diharuskan menjaga diri dari 

kerumunan untuk menghindari terjadinya penularan virus covid 19. Oleh karena 

itu pasti banyak masyarakat prefer belanja online daripada offline mulai dari 

pakaian sampai makanan. Tidak hanya itu, untuk sayur-sayuran pun sudah bisa 

dipesan online dengan kualitas yang tidak kalah segar dari pasar tradisional. 

Dengan adanya layanan pesan antar sayuran yang telah tersedia konsumen tidak 

perlu datang ke toko untuk mengambil barang, melainkan barang atau pesanan 

akan sampai di rumah sesuai alamat yang diantar oleh kurir. Barang pesanan bisa 

dibayar jika barang sudah sampai dan bisa membayar menggunakan e-wallet atau 

aplikasi seperti linkAja, PayPal, dana dan sejenisnya. 

Sudah banyak sayur yang dijual secara online. Sehingga terjadilah persaingan 

pasar bisnis dalam penjualan sayur online. Oleh karena itu salah satu hal yang 

perlu diperhatikan agar pemasaran dapat bersaing pada era globalalisasi sekarang 

ini adalah memperhatikan brand yang dapat menarik pangsa pasar. Salah satu 

strategi pemasaran di terapkan untuk menarik konsumen yaitu penamaan suatu 

merek yang sesuai dengan produk yang diluncurkan oleh perusahaan (Mulyadi, 

2015).   

Suatu produk atau perusahaan akan mudah dikenal konsumen apabila 

memiliki brand atau merk yang mudah diingat. Dengan begitu merk tersebut akan 

lebih mudah ditemui di pencarian internet dan memungkinkan konsumen akan 

melakukan pembelian ulang. Dengan adanya brand equity dapat memudahkan 
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perusahaan untuk memasarkan produk karena brand equity sendiri merupakan 

nilai tambah dari sebuah produk dan jasa (Pradipta et al., 2016) 

Menurut Suharyani (2015) ekuitas merk atau brand equity yang kuat dapat 

terbentuk dari kesadaran merek (brand awareness), asosiasi merek (brand 

association), loyalitas merek (brand loyalty), dan persepsi kualitas (perceived 

quality). Keempat variabel tersebut saling berkaitan yang akan menguntungkan 

untuk produsen ataupun konsumen. Bagi produsen yaitu produsen dapat 

mengetahui karakteristik konsumen dalam segi brand awareness, brand 

associations, perceived quality, brand loyalty dan bagaimana seorang konsumen 

dapat menentukan keputusan pembelian. Sedangkan untuk konsumen yaitu 

konsumen dengan mudah mendapatkan informasi tentang produk yang diinginkan 

dan memudahkan dalam menentukan putusan pembelian (Pradipta et al., 2016). 

Pada saat pengambilan keputusan pembelian, konsumen akan mendapatkan 

beberapa opsi merek yang ada. Pada tahap ini setiap konsumen juga akan 

memiliki pendapat dan karakteristik yang berbeda beda. Di daerah Malang sendiri 

ada beberapa outlet yang melayani pembelian sayur secara online seperti Bakoel 

Sayur Malang, Mlijoy, dan Sayur Kita Malang. Dalam menghadapi 

perkembangan usaha yang kini dikenal sebagai startup bussines, kiranya 

diperlukan suatu upaya pendampingan yang tepat agar Agribisnis di Indonesia 

dapat berkembang sebagaimana diharapkan (Hindarti, 2019) 

Hayasaki (2008) mengatakan ”Understanding brand equity is about 

understanding customer value within a particular situational context and level of 

co-producing value. It is therefore 25 important for brand managers and market 

researchers to know how their brand contributes to the overall product 
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experience”. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa memahami 

ekuitas merek adalah tentang memahami nilai pelanggan dalam konteks 

situasional tertentu dan tingkat nilai produksi bersama. Oleh karena itu, penting 

bagi manajer merek dan peneliti pasar untuk mengetahui bagaimana merek 

mereka berkontribusi pada pengalaman produk secara keseluruhan. 

Pada penelitian terdahulu lebih banyak membahas pengaruh brand equity pada 

perusahaan atau star-up besar. Perusahaan besar yang dimaksud adalah 

perusahaan atau merek yang sudah lama atau sudah banyak dikenal orang. 

Sedangkan penelitian pada perusahaan kecil masih sedikit apalagi pada produk 

pertanian. Masih sedikit penelitan mengenai ekuitas merek terhadap outlet-outlet 

kecil seperti outlet penjual sayur dan buah-buahan berkualitas. Pada outlet-outlet 

tersebut juga menyediakan sitem pesan antar yang mana sangat membantu para 

konsumen untuk berbelanja pada masa pandemi covid 19 sekarang ini.  

Untuk itu penting untuk meneliti bagaimana pengaruh brand equity terhadap 

keputusan pembelian konsumen sayur online. Bagaimana konsumen memberikan 

keputusan pembelian pada salah satu outlet berdasarkan brand awareness, brand 

associations, perceived quality, dan brand loyalty, sehingga penelitian ini dapat 

dijadikan referensi peneliti selajutnya atau bisa dijadikan acuan perusahaan terkait 

sehingga owner dapat memperbaiki lagi apa yang kurang dari brand equity 

perusahaan terkait dengan melihat respon konsumen saat ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat ditemukan 

rumusan masalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana pengaruh brand equity yang meliputi kesadaran merek, 

asosiasi merek, persepsi kualitas, loyalitas merek terhadap keputusan 

pembelian sayur online ? 

2. Bagaimana pengaruh keputusan pembelian sayur online terhadap 

kepuasan konsumen? 

3. Bagaimana pengaruh brand equity yang meliputi kesadaran merek, 

asosiasi merek, persepsi kualitas, loyalitas merek terhadap kepuasan 

konsumen sayur online? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Menganalisis pengaruh brand equity yang meliputi kesadaran merek, 

asosiasi merek, persepsi kualitas, loyalitas merek terhadap keputusan 

pembelian sayur. 

2. Menganalisis pengaruh keputusan pembelian terhadap kepuasan 

konsumen sayur online. 

3. Menganalisis pengaruh brand equity yang meliputi kesadaran merek, 

asosiasi merek, persepsi kualitas, loyalitas merek terhadap kepuasan 

konsumen sayur online. 

1.4 Batasan Penelitian 

Berikut merupakan batasan dari penelitian ini:  

1. Penelitian membahas pengaruh brand equity terhadap keputusan 

pembelian sayur online di Kota Malang. 
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2. Penelitian dilakukan di beberapa outlet penjual sayur yang menyediakan 

jasa pesan antar seperti Bakoel Sayur Malang, Mlijoy, dan Sayur Kita 

Malang dll. 

3. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli sayur 

online di Kota Malang.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

manfaat yaitu:  

1.5.1 Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat objektif untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

1.5.2 Manfaat praktis   

Memberikan masukan kepada start-up atau perusahaan terkait tentang 

pengaruh brand equity terhadap keputusan pembelian konsumen sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diterapkan dalam strategi 

pemasaran yang benar yang dapat meningkatkan jumlah konsumen. 
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BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian Pengaruh Brand Equity terhadap Keputusan 

Pembelian dan Kepuasan Konsumen dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Brand Equiy yang meliputi variabel persepsi kualitas, dan loyalitas 

merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian sayur online di Kota 

Malang, sedangkan variabel kesadaran merek dan asosiasi merek tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian sayur online di Kota Malang 

2. Variabel keputusan pembelian  berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen sayur online di Kota Malang. 

3. Pengaruh langsung Brand Equity terhadap kepuasan konsumen 

menunjukkan variabel yang berpengaruh signifikan adalah variabel 

kesadaran merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek. Sedangkan 

variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah asosiasi merek, dan 

variabel keputusan pembelian.  

Pengaruh secara tidak langsung Brand Equity terhadap kepuasan 

konsumen menunjukkan semua variabel Brand Equity yang meliputi 

kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek 

tidak berpengaruh signifikan. 

4.2  Saran 

Berdasarkan penelitian ini dapat ada beberapa saran kepada outlet sayur 

online sebagai berikut : 
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1. Dapat dilihat bahwa persepsi kualitas dan loyalitas merek responden 

tinggi terhadap keputusan pembelian, sehingga bisa memanfaatkan 

loyalitas merek responden yang positif dengan meningkatkan kualitas 

yang telah ditawarkan oleh outlet. Outlet bisa memberikan lebih banyak 

pilihan metode pembayaran non tunai, karena banyak outlet yang hanya 

menggunakan metode pembayaran non tunai dengan transfer bank saja, 

sehingga konsumen juga lebih dipermudah lagi untuk pembayaran. 

2. Kesadaran merek dan asosiasi merek responden kurang sehingga outlet 

sayur online perlu mempromosikan lagi outlet mereka, apalagi pada 

masa pandemi sekarang yang mana masyarakat juga lebih sering 

mengggukan media sosial untuk aktifitas sehari-hari seperti order 

makanan dan berbelanja. Outlet bisa memanfaatkan situasi ini untuk 

mengangkat merek mereka agar lebih dikenal oleh masyarakat. 

3. Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan variabel dependen 

tambahan yang sama seperti penelitian ini yaitu kepuasan konsumen dan 

dianalisis menggunakan SEM (Structural Equation Modeling) yang 

mana akan mendapatkan hasil yang lebih luas dan mendalam 

dibandingkan dengan menggunakan Path Analysis. 
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