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Banyaknya merek yang beredar di masyarakat membuat persaingan antar 
merek produk semakin ketat, hanya produk yang mempunyai ekuitas merek yang 
tinggilah yang dapat menggiring konsumen untuk melakukan pembelian. Masalah 
yang dikaji dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh kesadaran  merek, 
persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek terhadap keputusan 
pembelian small product coca-cola sales center Semarang Barat. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran  merek, persepsi 
kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek terhadap keputusan pembelian small 
product coca-cola sales center Semarang Barat. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen small product 
coca-cola sales center Semarang Barat. Sampel ditentukan dengan teknik 
accidental sampling, ukuran sampel ditentukan berdasarkan iterasi dan diperoleh 
130 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan 
dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif 
persentase, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan koefisien 
determinasi.  

Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi liner berganda Y= 5,133 + 
0,226X1 + 0,129X2 + 0,107X3 + 0,167X4. Hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 
33,902 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Berdasarkan uji parsial diperoleh thitung  
kesadaran merek 4,021 dengan signifikansi 0,000, thitung persepsi kualitas 2.556 
dengan signifikansi 0,012, thitung asosiasi merek 2.825 dengan signifikansi 0,005 
dan thitung loyalitas merek diperoleh 3.891 dengan signifikansi 0,000, dengan 
demikian hipotesis yang diajukan diterima. Hasil koefisien determinasi sebesar 
0,505 artinya 50,5% variabel keputusan pembelian  dipengaruhi oleh variabel 
kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek serta 
sisanya 49,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 

Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara kesadaran 
merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek terhadap keputusan 
pembelian small product coca-cola sales center Semarang Barat baik secara 
parsial maupun secara simultan. Saran kepada pihak perusahaan agar 
mengevaluasi kembali slogan yang digunakan dalam iklan coca-cola, 
mengevaluasi kembali kualitas produknya terutama kualitas rasa coca-cola, 
memperbaiki asosiasi merek bahwa coca-cola adalah minuman instan yang kurang 
praktis dengan cara menyediakan small product coca-cola dalam kemasan botol 
plastik dan mengevaluasi kembali kualitas coca-cola secara keseluruhan agar 
konsumen tidak membeli dan mengkonsumsi merek lain selain coca-cola. 


