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ABSTRAKSI 

Ekuitas merek adalah aset yang penting bagi perusahaan. Oleh karena itu 
ekuitas merek harus dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan nilai pelanggan. 
Ekuitas merek dapat membantu konsumen dalam menafsirkan. berproses dan 
menyimpan informasi dalam jumlah besar mengenai produk dan merek, ekuitas merek 
juga bisa mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam mengarnbil keputusan 
pembelian dan ekuitas merek bisa menguatkan keputusan konsumen dengan 
pengalaman menggunakannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek terhadap 
nilai pelanggan pada pemilik sepeda motur Honda di Surabaya dan manakah dari 
keempat variabeI utama ekuitas merek yang mempunyai pengaruh paling dominan 
terhadap nllai pelanggan pada pemilik sepeda motor Honda di Surabaya. 

Variabel bebas yang digunakan da\am penelitian ini terdiri dari kesadaran 
merek, asosiasi merek, kesan atau persepsi kualitas, dan loyalitas merek Sedangkan 
variabel terikatnya adalah nilai pelanggan pada pemilik sepeda motor Honda di 
Surabaya. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi dari buku 
"Building Strong Brands" dari David A. Aaker (1996). 

Populasi dalam penelirian ini adalah pemilik sepeda motor Honda di Surabaya 
minimum buatan tabun 1995, dengan jumlab sampel 100 orang. Sebelum dianalisis, 
data yang didapatkan diuji dengan uji reliabilitas dan uji validitas, selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda disertai uji asumsi 
k1asik yaitu uji multikolinearitas dan homokedastisit3s. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa semua data yang didapatkan 
ternyata reliabel dan valid sehingga dapat dianalisis Iebih lanjut dengan teknik analisis 
regresi dengan hasil persamaan 
Y = 0,519 +0,375X1 + 0,1 OOX2 +0,091X, + 0,430X4 

Dengan nilai F ratio sebesar 96,873 dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,803. 
Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini diterima yang berarti ekuitas merek 
memiliki pengaruh terhadap nilai pelanggan pada tingkat signifikansi 5%. Semua 
variabel bebas yang terdiri dari kesadaran merek, asosiasi merek, kesan atau persepsi 
kualitas dan loyalitas merek berpengaruh terhadap variabel terikat (nilai pelanggan) 
dengan arab yang searab. Di mana variabel loyalitas merek memiliki pengaruh yang 
dominan terhadap nilai pelanggan pada pemilik sepeda motor Honda di Surabaya 
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