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Abstraksi 

Pengaruh Elemen Ekuitas Merek Terhadap Loyalitas Konsumen Di 
Toko Buku Petra Togamas, Surabaya. Pembimbing Sri Wahyuni Astuti. 

 Petra Togamas adalah sebuah toko buku yang cukup unik dan berbeda dengan 
toko buku yang pernah ada sebelumnya. Togamas dikenal sebagai sebuah “toko buku 
diskon”, yaitu sebuah toko buku yang selalu memberikan diskon pada semua 
konsumennya di setiap waktu. Hal ini lah yang menjadi daya tarik bagi konsumen 
untuk datang berkunjung di sana. Penelitian ini berupaya untuk menguji elemen-
elemen ekuitas merek yang terdiri dari : kesadaran merek, kualitas yang dirasakan 
dan asosiasi merek dan apakah mereka memberikan pengaruh secara simultan pada 
loyalitas konsumen di Togamas.  

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang datang 
berkunjung di Togamas dan mereka harus berumur antara 18 sampai 50 tahun. 
Sehingga diambil 100 orang konsumen yang bersedia menjadi responden untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 
data berupa analisis regresi linier berganda. 

 Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa secara parsial semua 
variabel independen yang adalah: kesadaran merek, kualitas yang dirasakan dan 
asosiasi merek memiliki korelasi positif terhadap loyalitas konsumen di Petra 
Togamas. Tetapi hanya variabel kualitas yang dirasakan dan asosiasi merek yang 
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Sementara itu, uji secara 
simultan varibel independen tidak berkorelasi positif terhadap loyalitas konsumen. 
Dari semua variabel, kualitas yang dirasakan merupakan variabel yang paling tinggi 
signifkansinya terhadap loyalitas konsumen jika dibandingkan dengan variabel yang 
lain. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti dengan menggunakan 
variabel penelitian yang lain selain elemen ekuitas merek yang belum pernah ada di 
model seperti contohnya kepercayaan, keengganan konsumen dalam berpindah 
merek, komitmen, dan manfaat yang didapatkan konsumen. Dan juga dengan 
menambah jumlah indikator dan sampel, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
hasil yang lebih spesifik. 

Kata kunci : kesadaran merek, kualitas yang dirasakan, asosiasi merek, loyalitas 
konsumen 
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