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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan Rabbani Cabang Jepara 

CV Rabbani Asysa merupakan perusahaan garment yang bergerak dalam 

bidang retail busana muslim dengan tagline Professor Kerudung Indonesia. 

Rabbani merupakan salah satu perusahaan kerudung instan pertama dan 

terbesar di Indonesia dengan mengeluarkan produk andalan berupa kerudung 

instan dan produk lain yang juga telah dikembangkan yaitu busana muslim 

diantaranya kemko, tunik, kastun, kemko,tunik serta perlengkapan lain seperti 

ciput/inner kerudung dan aksesoris. 

Sewaktu awal didirikan, Rabbani ingin merubah paradigma sebagian besar 

masyarakat yang memandang bahwa wanita yang memakai busana muslim itu 

kurang modis. Untuk itu Rabbani ingin menunjukkan bahwa wanita yang 

memakai busana muslim itu modern dan terhormat serta tampil gaya dan 

trendy yang syar'i. Namun di sisi lain, Rabbani juga menghadapi tantangan 

yang besar. Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu wanita yang memakai 

busana muslimah masih jarang dan belum menjadi trend seperti sekarang.Area 

cabang Rabbani kini telah tersebar di sejumlah provinsi dan terbagi di 

beberapa daerah, di antaranya: DKI Jabodetabek dan Banten, Jawa Barat, 

Sumatera Utara, Balikpapan, Sumatera Tengah, Banjarmasin, Jawa Tengah, 

Surabaya, Sumatera Selatan, Sulawesi, Jawa Timur. 
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4.2. Deskripsi Responden 

Sebelum masuk dalam tahap pengujian, terlebih dahulu akan dikemukakan 

gambaran karakteristik-karakteristik responden, tujuannya untuk menampilkan 

informasi-informasi relevan yang terkandung dalam data tersebut. Deskriptif 

demografi responden memberikan gambaran mengenai karakteristik 

responden. Berikut adalah rangkuman data mengenai deskripsi karakteristik 

responden yang ditampilkan. 

Tabel 4. 1 

Deskriptif Responden 

No Keterangan Jumlah Persentasi 

1. Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

26 

45 

 

36.6% 

63.4% 

Jumlah 71 100% 

2. Pendidikan Terakhir: 

a. SLTA 

b. Diploma 

c. Sarjana 

 

18 

27 

26 

 

25.3% 

38% 

36.7% 

Jumlah 71 100% 

3. Usia: 

a. 20 – 25 Tahun 

b. 26 – 30 Tahun  

c. 31 – 35 Tahun 

d. > 36 Tahun 

 

27 

16 

16 

12 

 

38% 

22.5% 

22.5% 

17% 

Jumlah 71 100% 

4. Penghasilan Perbulan: 

a. ≤ 1 Juta 

b. 1.1 Juta – 1.5 Juta  

c. 1.6 Juta – 2 Juta 

d. > 2.1 Juta 

 

7 

21 

41 

2 

 

9.8% 

29.6% 

57.7% 

11.7% 

Jumlah 71 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019. 

Data di atas menunjukkan bahwa responden penelitian ini yaitu 

pengunjung Rabbani Jepara. Sebagian besar pengunjung Rabbani Jepara yang 

menjadi responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan yaitu 
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sebanyak 45 orang atau 63.4% dan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 

26 orang atau 36.6%. Latar belakang pendidikan pengunjung Rabbani Jepara 

didominasi yang berpendidikan Diploma yaitu sebanyak 27 orang atau sebesar 

38%, kemudian S1 sebanyak 26 orang atau sebesar 36.7%, dan SLTA 

sebanyak 18 orang atau 25.3%. 

Usiapengunjung Rabbani Jepara didominasi yang berusia 20 – 25 tahun 

yaitu sebanyak 27 orang atau sebesar 38%, kemudian 26 – 30 tahundan 31 – 

35 tahunmasing-masing sebanyak 16 orang atau sebesar 22.5%, dan > 36 

Tahun sebanyak 12 orang atau 17%.Pernghasilan perbulanpengunjung 

Rabbani Jepara didominasi yang berpenghasilan 1.6 Juta – 2 Juta yaitu 

sebanyak 41 orang atau sebesar 57.7%, kemudian 1.1 Juta – 1.5 Jutasebanyak 

21 orang atau sebesar 29.6%, ≤ 1 Juta sebanyak 7 orang atau 9.8%, dan > 2.1 

Juta sebanyak 2 orang atau 11.7%. 

4.3. Deskripsi Variabel 

Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor tertinggi di tiap 

pernyataan adalah 5 dan skor terendah adalah 1. 

4.3.1. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Citra Merek (X1) 

  Indikator-indikator dari variabel citra merek (X1)terbagi atas 4 indikator, 

yaitu 1) Keunggulan kualitas merek, 2) Ketertarikan pembelian karena citra 

merek, 3) Kemampuan merek mengekspresikan secara personal, dan 4) Rasa 

bangga pada merek. Adapun hasilnya dapat dilihat di bawah ini: 
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Tabel 4. 2 

Distribusi Frekuensi Variabel Citra Merek (X1) 

X1 
SS S R TS STS 

Skor Mean 
F % F % F % F % F % 

X1.1 26 36.6 26 36.6 18 25.4 1 1.4 0 0 290 4.08 

X1.2 34 47.9 32 45.1 5 7.0 0 0 0 0 313 4.41 

X1.3 33 46.5 25 35.2 12 16.9 1 1.4 0 0 303 4.27 

X1.4 37 52.1 21 29.6 13 18.3 0 0 0 0 308 4.34 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Rabbani Cabang Jepara memiliki keunggulan kualitas merek dibanding 

merek lainnya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel citra 

merekuntuk item pernyataan 1 (X1.1) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” dan “setuju” yang masing-

masing sebesar 36.6% sebanyak 26 responden. Artinya, responden setuju 

bahwa Rabbani Cabang Jepara memiliki keunggulan kualitas merek dibanding 

merek lainnya. 

2. Rabbani Cabang Jepara memiliki ketertarikan pembelian karena citra 

merek yang dimilikinya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel citra 

merekuntuk item pernyataan 2 (X1.2) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 47.9% 

sebanyak 34 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa Rabbani 

Cabang Jepara memiliki ketertarikan pembelian karena citra merek yang 

dimilikinya. 
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3. Rabbani Cabang Jepara memiliki kemampuan merek mengekspresikan 

secara personal. 

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel citra 

merekuntuk item pernyataan 3 (X1.3) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 46.5% 

sebanyak 33 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa Rabbani 

Cabang Jepara memiliki kemampuan merek mengekspresikan secara personal. 

4. Pengunjung Rabbani Cabang Jepara memiliki rasa bangga pada merek 

tersebut. 

 Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel citra merek 

untuk item pernyataan 4 (X1.4) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 52.1% 

sebanyak 37 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa responden 

Rabbani Cabang Jepara memiliki rasa bangga pada merek tersebut. 

4.3.2. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Persepsi Kualitas (X2) 

  Indikator-indikator dari variabel persepsi kualitas (X2)terbagi atas 5 

indikator, yaitu 1) Kehandalan kualitas secara fungsional, 2) Kenyamanan 

bahan yang digunakan, 3) Kelengkapan pilihan warna, 4) Penggunaan merek 

secara berkelanjutan, 5) Keragaman pilihan gaya. Adapun hasilnya dapat 

dilihat di bawah ini: 

 

 

 



58 

 

 

 

Tabel 4. 3 

Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Kualitas (X2) 

X2 
SS S R TS STS 

Skor Mean 
F % F % F % F % F % 

X2.1 32 45.1 33 46.5 6 8.5 0 0 0 0 310 4.37 

X2.2 26 36.6 41 57.7 4 5.6 0 0 0 0 306 4.31 

X2.3 31 43.7 32 45.1 8 11.3 0 0 0 0 307 4.32 

X2.4 30 42.3 33 46.5 8 11.3 0 0 0 0 306 4.31 

X2.5 28 39.4 36 50.7 7 9.9 0 0 0 0 305 4.30 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Rabbani Cabang Jepara memiliki kehandalan kualitas produk secara 

fungsional.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel persepsi 

kualitasuntuk item pernyataan 1 (X2.1) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 46.5% sebanyak 33 

responden. Artinya, responden setuju bahwa Rabbani Cabang Jepara memiliki 

kehandalan kualitas produk secara fungsional. 

2. Produk Rabbani Cabang Jepara memiliki kenyamanan bahan yang 

digunakan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel persepsi 

kualitasuntuk item pernyataan 2 (X2.2) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 57.7% sebanyak 41 

responden. Artinya, responden setuju bahwa produk Rabbani Cabang Jepara 

memiliki kenyamanan bahan yang digunakan.  

 

 



59 

 

 

 

3. Produk Rabbani Cabang Jepara memiliki kelengkapan pilihan warna.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel persepsi 

kualitasuntuk item pernyataan 3 (X2.3) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 45.1% sebanyak 32 

responden. Artinya, responden setuju bahwa Produk Rabbani Cabang Jepara 

memiliki kelengkapan pilihan warna. 

4. Rabbani Cabang Jepara memiliki penggunaan merek secara berkelanjutan.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel persepsi 

kualitasuntuk item pernyataan 4 (X2.4) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 46.5% sebanyak 33 

responden. Artinya, responden setuju bahwa Rabbani Cabang Jepara memiliki 

penggunaan merek secara berkelanjutan. 

5. Produk Rabbani Cabang Jepara memiliki keragaman pilihan gaya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel persepsi 

kualitasuntuk item pernyataan 5 (X2.5) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 50.7% sebanyak 36 

responden. Artinya responden setuju bahwa Produk Rabbani Cabang Jepara 

memiliki keragaman pilihan gaya.  

4.3.3. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Potongan Harga (X3) 

  Indikator-indikator dari variabel potongan harga (X3)terbagi atas 4 

indikator, yaitu 1) Tingkat harga, 2) Tingkat frekuensi, 3) Tingkat jenis, 4) 

Syaratdiskon. Adapun hasilnya dapat dilihat di bawah ini: 
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Tabel 4. 4 

Distribusi Frekuensi Variabel Potongan Harga (X3) 

X3 
SS S R TS STS 

Skor Mean 
F % F % F % F % F % 

X3.1 20 28.2 32 45.1 19 26.8 0 0 0 0 285 4.01 

X3.2 27 38.0 33 46.5 11 15.5 0 0 0 0 300 4.23 

X3.3 25 35.2 28 39.4 18 25.4 0 0 0 0 291 4.10 

X3.4 25 35.2 24 33.8 21 29.6 1 1.4 0 0 286 4.03 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Rabbani Cabang Jepara menerapkan potongan harga yang masih bisa 

dijangkau pengunjung.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel potongan 

harga untuk item pernyataan 1 (X3.1) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 45.1% sebanyak 32 

responden. Artinya, responden setuju bahwa Rabbani Cabang Jepara 

menerapkan potongan harga yang masih bisa dijangkau pengunjung. 

2. Rabbani Cabang Jepara sering memberikan potongan harga untuk 

produknya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel potongan 

harga untuk item pernyataan 2 (X3.2) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 46.5% sebanyak 33 

responden. Artinya, responden setuju bahwa Rabbani Cabang Jepara sering 

memberikan potongan harga untuk produknya.  
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3. Rabbani Cabang Jepara memberikan potongan harga pada jenis produk 

yang ketinggalan trend.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel potongan 

harga untuk item pernyataan 3 (X3.3) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “setuju” yaitu sebesar 39.4% sebanyak 28 

responden. Artinya, responden setuju bahwa Rabbani Cabang Jepara 

memberikan potongan harga pada jenis produk yang ketinggalan trend. 

4. Rabbani Cabang Jepara memberikan syarat tertentu untuk produk yang 

diberi potongan harga.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel potongan 

harga untuk item pernyataan 4 (X3.4) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 35.2% 

sebanyak 25 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa Rabbani 

Cabang Jepara memberikan syarat tertentu untuk produk yang diberi potongan 

harga.  

4.3.2. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Ekuitas Merek(Y) 

  Indikator-indikator dari variabel ekuitas merek (Y)terbagi atas 6 

indikator, yaitu 1) Kecepatan mengenal merek, 2) Kemampuan menyadari 

mutu sebuah merek, 3) Adanya perbedaan promosi yang menarik, 4) Familiar 

dengan merek, 5) Kemudahan dalam mengenali logo sebuah merek, 6) Desain 

Produk simpel. Adapun hasilnya dapat dilihat di bawah ini: 
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Tabel 4. 5 

Distribusi Frekuensi Variabel Ekuitas Merek (Y) 

Y 
SS S R TS STS 

Skor Mean 
F % F % F % F % F % 

Y1 42 59.2 17 23.9 12 16.9 0 0 0 0 314 4.42 

Y2 31 43.7 29 40.8 9 12.7 2 2.8 0 0 302 4.25 

Y3 34 47.9 31 43.7 6 8.5 0 0 0 0 312 4.39 

Y4 31 43.7 29 40.8 11 15.5 0 0 0 0 304 4.28 

Y5 33 46.5 25 35.2 12 16.9 1 1.4 0 0 303 4.27 

Y6 35 49.3 18 25.4 14 19.7 4 5.6 0 0 297 4.18 

Sumber: Data Primer Diolah dengan SPSS.21, 2019. 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengunjung dapat cepat mengenal merek Rabbani Cabang Jepara.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel ekuitas 

merek untuk item pernyataan 1 (Y1) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 59.2% 

sebanyak 42 responden. Artinya, respondendapat cepat mengenal merek 

Rabbani Cabang Jepara.  

2. Pengunjung menyadari mutu dari produk yang dihasilkaan Rabbani 

Cabang Jepara.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel ekuitas 

merekuntuk item pernyataan 2 (Y2) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 43.7% 

sebanyak 31 responden. Artinya, responden menyadari mutu dari produk yang 

dihasilkaan Rabbani Cabang Jepara.  
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3. Rabbani Cabang Jepara memiliki promosi yang menarik bila dibandingkan 

merek lainnya.  

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel ekuitas 

merekuntuk item pernyataan 3 (Y3) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 47.9% 

sebanyak 34 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa Rabbani 

Cabang Jepara memiliki promosi yang menarik bila dibandingkan merek 

lainnya.  

4. Pengunjung merasa familiar dengan merek Rabbani Cabang Jepara 

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel ekuitas 

merekuntuk item pernyataan 4 (Y4) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 43.7% 

sebanyak 31 responden. Artinya, responden merasa familiar dengan merek 

Rabbani Cabang Jepara.  

5. Pengunjung dengan mudah mengenali logo Rabbani Cabang Jepara 

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel ekuitas 

merekuntuk item pernyataan 5 (Y5) di atas menunjukkan bahwa responden 

terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 46.5% 

sebanyak 33 responden. Artinya, responden dengan mudah mengenali logo 

Rabbani Cabang Jepara.  

6. Rabbani Cabang Jepara memiliki desain produk yang simple 

Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi responden variabel ekuitas 

merekuntuk item pernyataan 6 (Y6) di atas menunjukkan bahwa responden 
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terbanyak memberikan pernyataan “sangat setuju” yaitu sebesar 49.3% 

sebanyak 35 responden. Artinya, responden sangat setuju bahwa Rabbani 

Cabang Jepara memiliki desain produk yang simple.  

4.4. Uji Kualitas Data 

4.4.1. Uji Validitas 

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pernyataan pada 

kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan. 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji moment 

product correlation atau yang lebih dikenal dengan nama corrected item-total 

correlation. Penelitian ini menggunakan semua sampel sejumlah (n) = 71 

maka besarnya df = 71 – 3 = 68. Dengan α = 0,05 maka diperoleh rtabel sebesar 

0.235. Berikut adalah ukuranvaliditas tiap butir-butir pernyataan setiap 

variabel dalam penelitian ini. 

Tabel 4. 6 

Hasil Uji Validitas Variabel Citra Merek (X1) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

X3.1 0.778 0.235 Valid 

X3.2 0.804 0.235 Valid 

X3.3 0.894 0.235 Valid 

X3.4 0.822 0.235 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam 

variabel independen Citra Merek (X1)adalah valid. Hal ini terlihat bahwa nilai 

corrected item-total correlation(rhitung) setiap item pernyataan > rtabel(0.235). 
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Tabel 4. 7 

Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Kualitas (X2) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

X2.1 0.831 0.235 Valid 

X2.2 0.700 0.235 Valid 

X2.3 0.852 0.235 Valid 

X2.4 0.854 0.235 Valid 

X2.5 0.894 0.235 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam 

variabel independen Persepsi Kualitasadalah valid. Hal ini terlihat bahwa nilai 

corrected item-total correlation(rhitung) setiap item pernyataan >nilai rtabel(0.235). 

Tabel 4. 8 

Hasil Uji Validitas Variabel Potongan Harga (X3) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

X3.1 0.831 0.235 Valid 

X3.2 0.827 0.235 Valid 

X3.3 0.879 0.235 Valid 

X3.4 0.898 0.235 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam 

variabel independen potongan hargaadalah valid. Hal ini terlihat bahwa nilai 

corrected item-total correlation(rhitung) setiap item pernyataan >nilai rtabel(0.235). 

Tabel 4. 9 

Hasil Uji Validitas Variabel Ekuitas Merek (Y) 

Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

Y1 0.712 0.235 Valid 

Y2 0.896 0.235 Valid 

Y3 0.784 0.235 Valid 

Y4 0.852 0.235 Valid 

Y5 0.925 0.235 Valid 

Y6 0.777 0.235 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 
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Berdasarkan pada tabel atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam 

variabel independen Ekuitas Merekadalah valid. Hal ini terlihat bahwa nilai 

corrected item-total correlation(rhitung) setiap item pernyataan >rtabel(0.235) 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam 

hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh 

responden yang sama. Untuk ukuran reliabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah koefisien Cronbach Alpha> 0.60 menunjukkan suatu 

konstruk atau variabel tersebut reliabel. 

Tabel 4. 10 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Penelitian Cronbach Alpha Kesimpulan 

Citra Merek(X1) 0.838 Reliabel 

Persepsi Kualitas(X2) 0.885 Reliabel 

Potongan Harga (X3) 0.881 Reliabel 

Ekuitas Merek (Y) 0.901 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alphauntuk 

masing-masing variabel penelitian, nilainya lebih dari 0.60, yaitu 0.838 untuk 

variabel Citra Merek (X1), 0.885 untuk variabel Persepsi Kualitas (X2), 0.881 

untuk variabel Potongan harga  (X3), dan 0.901 untuk variabel Ekuitas Merek 

(Y), yang menunjukkan dapat diterimanya derajat reliabilitas. Dapat 

disimpulkanbahwa instrumen pada masing-masing variabel penelitian 

memiliki kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang 

berkaitan dengan konstruk-konstruk pernyataan yang merupakan dimensi 

suatu variabel yang disusun dalam suatu bentuk kuesioner. 
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4.4.3. Uji Asumsi Klasik 

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan teknik analisis regresi 

linier berganda. Analisis regresi linier harus terpenuhi beberapa pengujian 

prasyarat analisis atau asumsi klasik, adalah sebagai berikut: 

4.4.4. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah pada model 

regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen.  

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel 

independen. Kriteria penilaian kolinieritas dapat diketahui dari besaran VIF 

(variance inflation factor). Kriterianya adalah jika nilai VIF tersebut kurang 

dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai VIF lebih 

dari 10 maka terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4. 11 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Tolerence VIF Kesimpulan 

Citra Merek(X1) 0.863 1.159 
Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 
Persepsi Kualitas(X2) 0.993 1.007 

Potongan harga (X3) 0.868 1.152 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan uji VIF memiliki nilai lebih kecil 

dari 10, yaitu 1.159untuk variabel Citra Merek(X1), 1.007 untuk variabel 

Persepsi Kualitas(X2) dan 1.152 untuk variabel Potongan Harga(X3),sehingga 

dapat dikatakan bahwa datatidak terjadi masalah multikolinieritas. 
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4.4.5. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan analisis 

korelasi Spearman antara residual dengan masing-masing variabel 

independen. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan residual 

lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Tabel 4. 12 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Citra_M

erk 

Persepsi_K

ualitas 

Potonga

n_Harga 

Unstandard

ized 

Residual 

Spear

man's 

rho 

Citra_Merk Correlation 

Coefficient 
1.000 .043 .373** .023 

Sig. (2-

tailed) 
. .722 .001 .851 

N 71 71 71 71 

Persepsi_K

ualitas 

Correlation 

Coefficient 
.043 1.000 .007 .015 

Sig. (2-

tailed) 
.722 . .953 .900 

N 71 71 71 71 

Potongan_

Harga 

Correlation 

Coefficient 
.373** .007 1.000 .012 

Sig. (2-

tailed) 
.001 .953 . .924 

N 71 71 71 71 

Unstandard

ized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
.023 .015 .012 1.000 

Sig. (2-

tailed) 
.851 .900 .924 . 

N 71 71 71 71 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk 

masing-masing variabel nilainya > 0.05, yang artinya tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. Mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas juga dapat 
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dilakukan dengan melihat grafik scatter plot, jika pada grafik scatter plot 

tersebut ada pola tertentu sepertititik-titik membentuk pola teratur 

(bergelombang, melebar, dan menyempit) maka diindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas, dan jika tidak ada pola yang  jelas serta titik-titik 

menyebar tidak teratur, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil 

uji heteroskedastisitas dapat dilihat dibawah ini: 

 

Gambar 4. 1 

Uji Heterokedastisitas 

 

Berdasarkan grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED terlihat bahwaa 

titik-titik dari data menyebar secara acak serta  tersebar  baik  di  atas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk suatu pola tertentu, 

sehingga dapat disimpulkan tidak ada atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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4.4.6. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas menggunakan analisis grafik dalam penelitian ini dapat 

dilihat melalui grafik normal probability plot. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, 

maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. Berikut gambar grafik normal probability plot: 

 

Gambar 4. 2 

Grafik Uji Normalitas 

Berdasarkan gambar grafik normal probability plot di atas dapat dilihat 

bahwa data atau titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 
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normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas 

kolmogorov-smirnov dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 13 

Uji Normalitas 

 Unstandardized Residual 

N 71 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 1.81977754 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .085 

Positive .041 

Negative -.085 

Test Statistic .085 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

Sumber: Data Sekunder Diolah dengan SPSS, 2019. 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

Kolmogorov-smirnov nilainya 0.200 > 0,05, sehingga data layak untuk 

dilanjutkan dalam analisis. 

4.4.7. Uji Linieritas 

Uji Linieritas merupakan analisis statistik yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat 

linier atau tidak. Apabila pola regresinya linier maka analisis model linier 

dapat dilakukan. Uji Linieritas penelitian ini menggunakan metode uji F pada 

taraf signifikansi 5% pada kedua variabel tersebut. Jika nilai Signifikansi 

Fhitung< 0,05 maka hubungannya bersifat linier.  
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Tabel 4. 14 

Hasil Uji Linieritas 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Ekuitas_M

erk * 

Citra_Merk 

Between 

Groups 

(Combined) 767.703 8 95.963 22.576 .000 

Linearity 726.391 1 726.391 170.892 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

41.312 7 5.902 1.388 .226 

Within Groups 263.536 62 4.251   

Total 1031.23

9 
70    

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan uji F memiliki nilai 

signifikansi>0,05, yaitu 0.226,sehingga dapat dikatakan bahwa data 

berdistribusi secara linier. 

4.4.8. PengujianRegresi Berganda 

Pengujian hipotesis penelitian ini menguji pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis ini digunakan analisis regresi 

linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh antara ketiga variabel dependen terhadap 

variabel independen. Untuk mengetahui pengaruh citramerk, persepsikualitas 

dan potongan harga  terhadap ekuitas merek perusahaan Rabbani Cabang 

Jepara, digunakan persamaan regresi sebagai berikut: 

Ý = b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 
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Keterangan:  

Ý  = nilai ekuitas merek yang diteliti. 

X1 = nilai citramerk yang diteliti. 

X2 = nilai persepsikualitasyang diteliti. 

X3 = nilai potongan harga yang diteliti. 

 

Perhitungan analisis regresi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 15Perhitungan Analisis Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.367 2.485  1.757 0.083 

Citra_Merk 0.646 0.096 0.742 11.903 0.000 

Persepsi_Kualitas 0.231 0.084 0.159 2.738 0.008 

Harga_Promosi 0.341 0.090 0.235 3.779 0.000 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai a sebesar 4.367, b1 

sebesar 0.646, b2 sebesar 0.231, dan b3 sebesar 0.341. Melihat hasil tersebut maka 

dapat disusun persamaan regresi 

Ý = 4.367 + 0.646X1 + 0.231X2 + 0.341X3 

Koefisien regresi untuk variabel bebas X1 (citramerk) bernilai positif, yaitu 

1.146, menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara 

citramerk(X1) terhadap ekuitas merek (Y). Hal inimengandung arti untuk setiap 

pertambahan citramerk (X1) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya 

ekuitas merek (Y) sebesar 1.146.  
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Koefisien regresi untuk variabel bebas X2 (persepsikualitas) bernilai positif, 

yaitu 0.231, menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara 

persepsikualitas(X2) terhadap ekuitas merek (Y). Hal inimengandung arti untuk 

setiap pertambahan persepsikualitas(X2) sebesar satu satuan akan menyebabkan 

meningkatnya ekuitas merek (Y) sebesar 0.231. 

Koefisien regresi untuk variabel bebas X3 (potongan harga) bernilai positif, 

yaitu 0.341, menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara 

potongan harga (X2) terhadap ekuitas merek (Y). Hal inimengandung arti untuk 

setiap pertambahan potongan harga (X2) sebesar satu satuan akan menyebabkan 

meningkatnya ekuitas merek (Y) sebesar 0.341. 

4.5. Hasil Pengujian Hipotesis 

4.5.1. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji kesesuaian atau ketepatan model regresi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian model yang 

digunakanatau untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel-variabel 

dependen terhadap variabel independen. Apabila nilai signifikansi F <0.05 

maka model regresi yang digunakan memiliki pengaruh secara simultan. 

Tabel 4. 16 

Uji Kesesuaian Model (Uji Statistik F) 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 799.428 3 266.476 77.019 .000b 

Residual 231.811 67 3.460   

Total 1031.239 70    

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 
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Besarnya nilai Ftabel dengan df penyebut sebesar 67 dan df pembilang 

sebesar 3 didapatkan nilai sebesar 2.74. Berdasarkan tabel di atas, pengaruh 

simultan variabel citramerk, persepsikualitas dan potongan harga 

terhadapekuitas merek diperoleh nilai Fhitung sebesar 77.019dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.000, karena nilai Fhitung> Ftabel (2.74) maka model regresi 

dapat digunakan untuk memprediksi ekuitas merek atau dapat dikatakan 

bahwa variabel citramerk, persepsikualitas dan potongan harga secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel ekuitas merek perusahaan 

Rabbani Cabang Jepara. 

4.5.2. Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Penelitian ini digunakan pengujian parsial yaitu untuk menguji 

variabel independen citramerk, persepsikualitas dan potongan harga 

terhadapekuitas merek. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan 

menggunakan uji t pada derajat keyakinan sebesar 95% atau α = 5%. Kriteria 

pengujian adalah:    

1. Jika tingkat signifikansi >5% maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, 

sebaliknya Ha ditolak. 

2. Jika tingkat signifikansi < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, 

sebaliknya Ha diterima. 
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Tabel 4. 17 

Perhitungan Analisis Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.367 2.485  1.757 0.083 

Citra_Merk 0.646 0.096 0.742 11.903 0.000 

Persepsi_Kualitas 0.231 0.084 0.159 2.738 0.008 

Harga_Promosi 0.341 0.090 0.235 3.779 0.000 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 

Berdasarkan hasil uji parsial dalam tabel di atas, pengaruh citramerk, 

persepsikualitas dan potongan harga  terhadap ekuitas merek perusahaan 

Rabbani Cabang Jepara diuji sebagai berikut:  

1. Pengujian Hipotesis 1: Pengaruh Citra Merk terhadap Ekuitas Merek 

Perusahaan Rabbani Cabang Jepara 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “Citra Merek berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Ekuitas Merek Perusahaan Rabbani Cabang Jepara.” 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil estimasi variabel citramerk diperoleh 

nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0.646dengan nilai thitung = 

11.903dengan probabilitas sebesar 0.000. Nilai ttabel dengan nilai df: n-k-1 = 

71-3-1= 67 dengan taraf signifikansi sebesar 0.025 (dengan uji satu arah) 

didapatkan nilai sebesar 1.99601. 

Berdasarkan hasil penghitungan hipotesis di atas, didapatkan nilai thitung 

= 11.903> nilai ttabel (1.99601), dengan taraf signifikansi 0.000< 0.05. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel citramerk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel 

ekuitas merek, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan, “Citra Merek 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ekuitas Merek Perusahaan 

Rabbani Cabang Jepara,” sehingga Ha diterima. 

2. Pengujian Hipotesis 2: Pengaruh Persepsi Kualitasterhadap Ekuitas 

Merek Perusahaan Rabbani Cabang Jepara 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa “Persepsi Kualitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Ekuitas Merek Perusahaan Rabbani Cabang 

Jepara.” Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil estimasi variabel persepsi 

kualitasdiperoleh nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 

0.231dengan nilai thitung = 2.738dengan probabilitas sebesar 0.008. Nilai thitung 

= 2.738lebih besar dari nilai ttabel (1.99601), dengan taraf signifikansi 0.018 

<0.05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel persepsi kualitasmemiliki pengaruh terhadap variabel ekuitas 

merek, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan, “Persepsi kualitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ekuitas Merek Perusahaan 

Rabbani Cabang Jepara,” sehingga Ha diterima. 

3. Pengujian Hipotesis 3: Pengaruh Potongan Harga terhadap Ekuitas 

Merek Perusahaan Rabbani Cabang Jepara 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa “Potongan harga  berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Ekuitas Merek Perusahaan Rabbani Cabang Jepara.” 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil estimasi variabel potongan harga 

diperoleh nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0.341dengan nilai 

thitung = 3.779dengan probabilitas sebesar 0.000. Nilai thitung = 3.779lebih besar 

dari nilai ttabel (1.99601), dengan taraf signifikansi 0.000 < 0.05. Berdasarkan 
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hasil pengujian hipotesis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

potongan harga berpengaruh terhadap ekuitas merek, sehingga hipotesis ketiga 

yang menyatakan, “Potongan harga  berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Ekuitas Merek Perusahaan Rabbani Cabang Jepara,” sehingga Ha 

diterima. 

4.5.3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk meng-

ukur besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Koefisiendeterminasi ini digunkan karena dapat menjelaskan kebaikan dari 

model regresi dalam variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien 

determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen. 

Besarnya koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu. 

Semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan 

regresi, maka semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Sebaliknya semakin besar koefisien determinasi mendekati angka satu, 

maka semakin besar pula pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel 

terikat.  

Tabel 4. 18 

Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.880 0.775 0.765 1.860 

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS 21, 2019. 
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Hasil uji R2 pada penelitian ini diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 

0.765.Hal ini berarti variabel independen dapat menjelaskan variasi dari variabel 

dependen sebesar 76.5% sedangkan sisanya (100%-76.5%=35.5%)dijelaskan oleh 

sebab-sebab yang lain diluar model. 

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Pengaruh Citra Merk terhadap Ekuitas Merek Perusahaan Rabbani 

Cabang Jepara 

Hasil pengujian hipotesis mendapatkan bahwa citra merek berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ekuitas merek perusahaan Rabbani Cabang 

Jepara, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif 

yaitu 0.646 dan nilai thitung yang positif (11.903) dan lebih besar dari ttabel 

(1.99601) serta nilai signifikansinya (0.000) yang lebih kecil dari 0.05. Hasil 

ini berarti bahwa citra merek mampu memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap ekuitas merek perusahaan Rabbani Cabang Jepara. Sedangkan nilai 

thitungbernilai positif berarti bahwa semakin tinggi citra merek yang dimiliki 

perusahaan Rabbani Cabang Jepara maka akan menaikkanekuitas merek 

perusahaan Rabbani Cabang Jepara.Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukanSukiarti (2016)dan Minarsih (2014) yang 

menyimpulkan bahwa citra merekberpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ekuitas merek perusahaan. 

Citra merek berkaitan dengan kombinasi pengaruh dari asosiasimerek atau 

lebih khusus, persepsi konsumen mengenai merek tangible danintangible, 

menguraikan asosiasi yang unik, kuat dan disukai. Citra merek yang unik, 
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kuat, dan disukai akan membawa merek berada dalam posisi yang strategis 

dalam memorikonsumen dan hal ini akan meningkatkan ekuitas merek. 

Ekuitas merekmemerlukan merek yang akrab dan positif di mata konsumen. 

Citra merekyang positif dapat meningkatkan ekuitas merek yang 

diukurmelalui intensitas pembelian dan keinginan membayar sikap 

konsumenterhadap merek premium. 

Ketika sebuah merek memiliki citra yang baik dan disukai oleh 

konsumennya, maka citra tersebut akan menjadi nilai tambah atau nilai lebih 

bagi merek tersebut dan sekaligus citra tersebut menjadi daya tarik sendiri 

bagi konsumen dan nonkonsumen. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

citra merek terhadap perusahaan Rabbani Cabang Jepara bersifat positif dan 

kuat sehingga memberikan kesan positif dalam benak konsumen jangka 

panjang. Selain itu, perusahaan Rabbani Cabang Jepara juga mampu membuat 

pembeli merasa percaya diri dengan produk yang sudah dipilihnya karena 

perusahaan Rabbani Cabang Jepara mampu membangun merek produk yang 

baik. 

4.6.2. Pengaruh Persepsi Kualitas terhadap Ekuitas Merek 

PerusahaanRabbani Cabang Jepara 

Hasil pengujian hipotesis mendapatkan bahwa persepsi kualitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekuitas merek perusahaan 

Rabbani Cabang Jepara, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi 

yang bernilai positif yaitu 0.231 dan nilai thitung yang positif (2.738) dan lebih 

besar dari ttabel(1.99601)serta nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0.05 
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(0.008 <0.05). Hasil ini berarti bahwa persepsi kualitas mampu memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap ekuitas merek perusahaan Rabbani 

Cabang Jepara. Sedangkan nilai thitungbernilai positif berarti bahwa semakin 

bagus persepsi kualitas yang dimiliki olehperusahaan Rabbani Cabang Jepara 

maka akan menaikkanekuitas merek perusahaan Rabbani Cabang Jepara. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Pamungkas (2015) dan Indah (2018) 

yang menyimpulkan bahwa persepsi kualitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ekuitas merek perusahaan. 

Persepsi kualitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

persepsikonsumen terhadap kualitas suatu merek produk. Persepsi kualitas ini 

akanmembentuk persepsi kualitas secara keseluruhan terhadap suatu produk 

dibenakkonsumen. Persepsi kualitas keseluruhan dari suatu produk dapat 

menentukannilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh terhadap 

ekuitas produktersebut.Persepsi kualitas yang tinggi menunjukkan bahwa 

konsumen telahmenemukan perbedaan dan kelebihan produk tersebut dengan 

produk sejenissetelah melalui jangka waktu yang lama. 

Persepsi kualitas merupakan komponen dari nilai merek, karena itu, 

persepsi kualitas yang tinggiakan mendorong konsumen untuk memilih merek 

perusahaan dibanding dengan merek pesaing lainnya. Sehingga, tingkat 

dimana kualitas merek diterima oleh konsumen, ekuitas merek akan 

meningkat. Berdasarkan hasil jawaban responden dapat diketahui bahwa 

responden memiliki persepsi kualitas yang tinggi terhadap produk perusahaan 

Rabbani Cabang Jepara. Perusahaan Rabbani Cabang Jepara dapat dikatakan 
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memiliki ekuitas merek yang baik bagi konsumen karena konsumen dapat 

mengenali dan mengingat suatu merek perusahaan Rabbani Cabang Jepara 

dalam satu kelas produk melebihimerek-merek yang lain.  

Peran persepsi kualitas dalam keseluruhanekuitas merek bergantung pada 

sejauhmana tingkat kesadaran dicapaioleh suatu merek, semakin konsumen 

mengenali atau mengingat suatumerek memiliki kualitas yang baik, maka 

dapat dikatakan bahwa merek tersebut mempunyai nilaipersepsi kualitas yang 

kuat. Melalui persepsi kualitas dan ekuitas merek yang kuat,perusahaan 

Rabbani Cabang Jepara dapat menggunakannya untuk menguasai pasar 

denganmengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 

4.6.3. PengaruhPotongan Hargaterhadap Ekuitas Merek PerusahaanRabbani 

Cabang Jepara 

Hasil pengujian hipotesis mendapatkan bahwa potongan harga  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekuitas merek perusahaan 

Rabbani Cabang Jepara, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi 

yang bernilai positif yaitu 0.341dan nilai thitung yang positif (3.779) dan lebih 

besar dari ttabel(1.99601)serta nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0.00 

(0.000<0.05). Hasil ini berarti bahwa potongan harga mampu memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap ekuitas merek perusahaan Rabbani 

Cabang Jepara. Sedangkan nilai thitungbernilai positif berarti bahwa semakin 

bagus perusahaan Rabbani Cabang Jepara dalam mengatur pemberian 

potongan harga maka akan menaikkanekuitas merek perusahaan Rabbani 

Cabang Jepara. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wibowo (2011) 
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dan Primatika (2018) yang menyimpulkan bahwa potongan harga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ekuitas merek perusahaan. 

Potongan harga merupakan strategi promosi yang banyak digunakanoleh 

perusahaan-perusahaan dalam mempromosikan produknya kepada 

konsumen.Potongan harga  merupakan bentuk strategi jangka pendek yang 

bertujuan untukmempengaruhi peningkatan penjualan serta mendorong 

permintaan dan penawarankhusus yang lebih menguntungkan. Potongan harga  

merupakan bagian dari promosipenjualan dapat menghasilkan dana 

secaracepat dalam jangka pendek, namun diyakinisecara jangka panjang dapat 

mengakibatkancitra merek berkualitas rendah.Perusahaan Rabbani Cabang 

Jepara memang terkadang memberikan potongan harga, namun itupun tidak 

rutin setiap bulannya, hanya pada bulan-bulan tertentu dan pada produk-

produk tertentu pula. Sehingga Potongan harga  dilakukan perusahaan 

Rabbani Cabang Jepara secara tidak intensif terhadap suatu produk maka 

produk tersebut tidak diperspesikan sebagai produk berkualitasrendah.   

4.6.4. Pengaruh Citra Merek Persepsi Kualitas dan Potongan 

Hargasecara Bersama-sama terhadap Ekuitas Merek Perusahaan 

Rabbani Cabang Jepara 

Hasil pengujian hipotesis mendapatkan bahwa citramerk, 

persepsikualitas dan potongan harga secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadapekuitas merek perusahaan Rabbani Cabang Jepara, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai Fhitungyang positif (77.019) dan jauh lebih besar dari 

Ftabel (2.74) serta nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 
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0.05). Hasil ini berarti bahwa citramerk, persepsikualitas dan potongan harga  

secara simultan mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan 

terhadap ekuitas merek perusahaan Rabbani Cabang Jepara.  

Adapun nilai koefisien determinasi yang dihasilkan adalah sebesar 0.765, 

yang artinya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh citramerk, 

persepsikualitas dan potongan harga  terhadap ekuitas merek perusahaan 

Rabbani Cabang Jepara adalah sebesar 76.5% sedangkan sisanya adalah 

pengaruh dari variabel lain diluar variabel penelitian ini. Dalam penelitian ini 

variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi ekuitas merek perusahaan 

Rabbani Cabang Jeparaadalah variabel citramerk. Hal ini dapat diketahui 

dengan melihat unstandardized coefficients beta yang paling tinggi sebesar 

1.146dibanding variabel persepsikualitassebesar (0.231) dan variabel 

potongan harga  sebesar (0.341). 


