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 ABSTRACT 

 This study was conducted to analyze the effect of brand equity 

against on consumer buying intention at Xiaomi smartphone users. 

The population in this study were Xiaomi smartphone in Yogyakarta. By 

using purposive sampling method, the number of sample in this study were 96 

respondents in Surabaya. The technique of data analysis was multiple linear 

regression.  

It showed that brand awareness, brand association and brand loyalty have 

significant and positive effect on Consumer Buying Intention Xiaomi smartphone. 

Partially, brand awareness affected the consumer buying intention at Xiaomi 

smartphone in Yogyakarta., brand association affected the consumer buying 

intention Xiaomi smartphone in Yogyakarta, perceived quality  affected the 

consumer buying intention Xiaomi smartphone in Yogyakarta and brand loyalty 

affected the consumer buying intention at Xiaomi smartphone in Yogyakarta. 

Keywords: Brand equity, brand awareness,brand association, perceived quality, 

brand loyalty, buying intention. 
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PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Dalam perkembangan dunia di era globalisasi saat ini, kebutuhan akan 

komunikasi menjadi hal yang sangat penting bagi setiap kalangan masyarakat 

terutama para kaum remaja. Kini handphone tidak hanya dipergunakan untuk 

membuat panggilan dan membuat Short Message Services (SMS) saja, tetapi juga 

menjadi gaya hidup masyarakat kebanyakan pada saat ini. Masyarakat seakan 

tidak bisa lepas dari handphone dan menggunakannya secara terus menerus 

dalam aktifitas kesehariannya. Karena saat ini, handphone dengan fitur dan 

spesifikasi yang bagus dan canggih dapat membuat masyarakat merasa bangga 

jika menggunakannya (Saraswati, 2015). 

Kebutuhan tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah permintaan 

serta berbagai jenis alat komunikasi yang mengakibatkan semakin banyaknya 

persaingan dalam dunia bisnis di bidang telekomunikasi. Hal tersebut dapat 

dilihat dari banyaknya produsen produk-produk alat komunikasi ponsel pintar 

atau yang dinamakan smartphone, yang menawarkan berbagai jenis produk baru 

dengan inovasi yang berbeda dari produk-produk sebelumnya, yang dimana 

produk-produk yang dihasilkan bertujuan memberikan kemudahan bagi para 

penggunanya dalam melakukan komunikasi (Akbar, 2013). 

Semakin meningkatnya pengguna smartphone membuat perusahaan-

perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi bersaing untuk menarik 

perhatian konsumen untuk membeli produk mereka dan untuk menjadi penguasa 

pasar tidak sedikit vendor yang mengeluarkan banyak berbagai jenis smartphone 

dalam 1 tahunnya, sehingga membuat konsumen memiliki banyak pilihan sesuai 

dengan kebutuhannya (Saraswati, 2015). 
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Xiaomi, merupakan salah satu vendor smartphone buatan produsen 

China yang sedang naik daun. Xiaomi berdiri pada tahun 2010 namun baru 

masuk dipasaran smartphone Indonesia pada tahun 2014. Persaingan pasar 

smartphone di tanah air semakin ramai dengan bersinarnya nama vendor baru 

Xiaomi yang jajaran produknya mengguncang pasaran. Ponsel Xiaomi yang 

beredar di pasaran cukup spesial dengan desain yang menarik serta spesifikasi 

yang bagus namun dengan harga yang terjangkau. 

RUMUSAN MASALAH  

Pokok masalah yang ingin dianalisa dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kesadaran merek mempengaruhi minat beli konsumen smartphone 

Xiaomi ? 

2. Apakah asosiasi merek mempengaruhi minat beli konsumen smartphone 

Xiaomi ? 

3. Apakah persepsi kualitas  mempengaruhi minat beli konsumen smartphone 

Xiaomi ? 

4. Apakah loyalitas merek mempengaruhi minat beli konsumen smartphone 

Xiaomi ? 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui bahwa kesadaran merek memiliki pengaruh terhadap minat beli 

konsumen smartphone Xiaomi di Yogyakarta. 

2. Mengetahui bahwa asosiasi merek memiliki pengaruh terhadap minat beli 

konsumen smartphone Xiaomi di Yogyakarta. 
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3. Mengetahui bahwa persepsi kualitas memiliki pengaruh terhadap minat beli 

konsumen smartphone Xiaomi di Yogyakarta. 

4. Mengetahui bahwa loyalitas merek memiliki pengaruh terhadap minat beli 

konsumen smartphone Xiaomi di Yogyakarta. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Ekuitas Merek  

Pengertian ekuitas merek menurut (Aaker, 1996 dalam Agusli dan Kunto, 

2013) bahwa ekuitas merek menciptakan nilai, baik pada perusahaan maupun 

pada konsumen. Pernyataan ini telah didukung oleh beberapa penelitian, 

diantaranya yang dilakukan oleh Smith et al (2007) dalam Agusli dan Kunto 

(2013) yang menyatakan bahwa ekuitas merek dapat menjadi pertimbangan 

perusahaan dalam melakukan merger atau akuisisi. Penelitian lain menyebutkan 

bahwa ekuitas merek mempengaruhi respon pada stock market Lane et al (1995) 

dalam Agusli dan Kunto (2013). Ekuitas merek dapat menjaga harga premium 

dari suatu produk (Keller, 2003 dalam Agusli dan Kunto, 2013). Selain itu, 

ekuitas merek juga dapat mempengaruhi kelangsungan hidup sebuah merek 

(Rangaswamy et al, 1993 dan Yoo et al, 2000 dalam Agusli dan Kunto, 2013). 

Kesadaran Merek 

Kesadaran merek menurut Aaker (1996) dalam Agusli dan Kunto (2013) 

awareness refers to the strength of the brand’s presence in the consumer’s mind. 

Kesadaran tertuju pada kuatnya kehadiran merek di pikiran konsumen. 

Meningkatkan kesadaran adalah salah satu cara dalam mengembangkan pangsa 

pasar dari suatu merek.  
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Menurut Aaker (1996) dalam Agusli dan Kunto (2013) kesadaran merek 

adalah kesanggupan calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali 

bahwa suatu merek merupakan bagaimana dari kategori merek tertentu. Peran 

kesadaran merek dalam keseluruhan ekuitas merek tergantung dari sejauh mana 

tingkatan kesadaran yang dicapai oleh suatu merek.  

Kesadaran merek berada pada rentang antara perasaan yang tidak pasti 

terhadap pengenalan suatu merek sampai dengan perasaan yakin bahwa produk 

tersebut merupakan satu-satunya dalam kelas produk yang bersangkutan. 

 

 

Asosiasi Merek 

Asosiasi merek adalah segala kesan yang muncul di benak seseorang 

yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Menurut Durianto 

(2004) dalam Runtuwene (2015) Diferensiasi terhadap fisik produk, 

pelayanan, personal, saluran, maupun citra tersebut akan tercermin dalam 

satu elemen ekuitas merek produk perusahaan, yaitu asosiasi merek. 

Selanjutnya, brand image yang terbentuk dari asosiasi-asosiasi produk yang 

membentuk jalinan ini dapat dimanfaatkan dalam strategi penentuan posisi. 

Asosiasi merek secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau 

citra tertentu dikaitkan kepada suatu merek, sama halnya ketika kita berpikir 

tentang orang lain (Shimp, 2003 dalam Runtuwene, 2015). 

Berbagai asosiasi merek yang saling berhubungan akan menimbulkan 

suatu rangsangan yang disebut dengan brand image. Semakin banyak 
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asosiasi yang saling berhubungan, maka akan semakin kuat citra mereknya. 

Selain itu, asosiasi merek dapat membangkitkan berbagai atribut produk atau 

manfaat bagi konsumen yang pada akhirnya akan memberikan alasan spesifik 

bagi konsumen untuk membeli dan menggunakan merek tersebut (Durianto, 

2004 dalam Runtuwene, 2015). 

 

 

 

Persepsi Kualitas 

Persepsi kualitas adalah salah satu kunci dimensi ekuitas merek. Menurut 

Susanto dan Wijanarko (2004) dalam Runtuwene (2015) persepsi kualitas 

dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas 

atau keunggulan suatu produk atau jasa berkenaan dengan maksud yang 

diharapkan. Persepsi pelanggan merupakan penilaian, yang tentunya tidak 

selalu sama antara pelanggan satu dengan lainnya. 

Menurut Aaker (1996) dalam Agusli dan Kunto (2013) persepsi kualitas 

adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan 

suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan maksud yang diharapkan. 

Loyalitas Merek 

Loyalitas merek adalah ukuran kesetiaan konsumen terhadap suatu 

merek. Loyalitas merek merupakan inti dari ekuitas merek yang menjadi 

gagasan sentral dalam pemasaran, karena hal ini merupakan satu ukuran 

keterkaitan seorang pelanggan. Apabila loyalitas merek meningkat, maka 

kerapuhan kelompok pelanggan dari serangan pesaing dapat dikurangi. Hal 
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ini merupakan suatu indikator dari ekuitas merek yang berkaitan dengan 

perolehan laba di masa yang akan datang karena loyalitas merek secara 

langsung dapat diartikan sebagai penjualan di masa depan. 

Minat Beli 

Menurut ensiklopedia Britania Ready Reference (2004) dalam Agusli 

dan Kunto (2013), kata minat berasal dari bahasa Inggris artinya interest yang 

memiliki makna perasaan yang muncul bersamaan atau menyebabkan suatu 

perhatian khusus pada suatu objek atau kelompok objek, dapat juga diartikan 

sebagai sesuatu yang memunculkan sebuah perhatian. 

Model Penelitian 
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Kesadaran Merek 

(X1) 

Asosiasi Merek 

(X2) 

Loyalitas Merek 

(X4) 

Persepsi Kualitas 

(X3) 

Minat Beli (Y) 
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Hipotesis 

H1 : Kesadaran merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen 

smartphone Xiaomi. 

H2  : Asosiasi merek memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap minat beli konsumen 

smartphone Xiaomi. 

H3 : Persepsi kualitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen. 

H4 : Loyalitas merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen. 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Smartphone Xiaomi sebagai 

objek penelitian dan subjek adalah pengguna Smartphone Xiaomi di Yogyakarta. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer 

merupakan data yang dikumpulkan untuk penelitian yang diperoleh langsung dari 

responden responden dimana dalam penelitian ini adalah semua orang yang 

pernah menggunakan smartphone Xiaomi di wilayah Yogyakarta. Populasi dari 

penelitian ini adalah semua orang yang pernah menggunakan smartphone 

Xiaomi. Karena jumlahnya tidak diketahui secara pasti maka digunakan teknik 

penghitungan sampel untuk populasi tidak terhingga sebagai berikut (Widiyanto, 

2008 dalam Agusli dan Kunto, 2013): 
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Keterangan: 

n  = Jumlah sampel 

Z    = Tingkat keyakinan yang dibutuhkan dalam penentuan sampel yaitu 

menggunakan 90% atau 1,96 

Moe = Margin of error atau tingkat kesalahan maksimal yang masih bisa 

ditoleransi atau moe sebesar 10% atau 0,1 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh jumlah sampel yang baik dari 

populasi minimal sebesar 96 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan 

disini adalah non-probability sampling dan teknik yang digunakan adalah 

convinience-purposive sampling. Teknik ini dipilih karena penulis mengambil 

beberapa orang yang mudah ditemui (convenience) dan memenuhi kriteria 

tertentu (purposive) untuk dijadikan responden (Singarimbun dan Effendi, 1995, 

1996 dalam Agusli dan Kunto, 2013). Dalam penelitian ini peneliti tidak 

memberi peluang yang sama untuk dijadikan sampel bagi setiap pengguna 

smartphone Xiaomi di wilayah Yogyakarta untuk dijadikan sampel karena 

sampel tidak diketahui jumlahnya. Cara penarikan sampel menggunakan 

purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan 

pengukuran data menggunakan skala likert. 
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Uji Kualitas Instrumen 

Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2013). 

Menurut Nugroho (2011) dalam penelitian yang menggunakan instrumen berupa 

kuesioner, uji validitas digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan pertanyaan 

dapat mengetahui jawaban responden. Semakin tinggi tingkat validitas suatu alat ukur, 

semakin tepat pula alat ukur tersebut mengukur. 

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan nilai pengukuran dengan total nilai. Jika 

dari hasil uji, item petanyaan diperoleh nilai korelasi antara skor butir dengan skor total 

signifikan pada tingkat 0,05 (5%), maka hasil tersebut signifikan dan alat ukur tersebut 

dapat dikatakan valid (Nugroho, 2011). 

Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas instrumen digunakan untuk menunjukkan seberapa besar 

suatu intrumen tersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. 

Reliabilitas instrumen yang semakin tinggi menunjukkan hasil ukur yang didapatkan 

semakin terpercaya (reliable). Semakin reliabel suatu instrumen, maka instrumen tersebut 

mendapatkan hasil yang sama, bila digunakan beberapa kali mengukur pada objek yang 

sama (Nugroho, 2011). 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kehandalan kuesioner apakah jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu kewaktu. Teknik 

ini dilakukan dengan SPSS yang menggunakan pengukuran Cronbach Alpha (α). Apabila 
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nilai Cronbach Alpha yang dihasilkan adalah > 0,60 , maka alat ukur yang digunakan 

pada penelitian ini dianggap reliabel atau dapat dipercaya (Nugroho, 2011). 

Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1. Uji Regresi Linier  Berganda 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

ekuitas merek dari sebuah instansi yang dilihat dari 4 dimensi, yaitu kesadaran 

merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, loyalitas merek terhadap minat beli 

konsumen. (Arcana 1996, dalam Agusli dan Kunto, 2013). Regresi linear 

berganda digunakan untuk mengetahui besarnya variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y). 

 2. Goodness Of Fit 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat dinilai 

dengan goodness of fitnya. Secara statistik setidaknya ini dapat diukur dari nilai 

koefisien determinasi (R
2
), nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan 

statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada 

dalam daerah kritis (daerah di mana Ho ditolak), sebaliknya disebut tidak 

signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana Ho diterima 

(Ghozali, 2005 dalam Rahmawati, 2013). 

3. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji hubungan antara masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau per variabel (Nugroho, 2011) 

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

merek berpengaruh terhadap minat beli konsumen. 
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4. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

model dalam menerangkan atau menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai dengan satu. Nilai R
2
 

yang kecil yang berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabe-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. (Nugroho,2011).  

 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Product Moment yaitu 

dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total 

skor. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila dari hasil uji diperoleh nilai korelasi 

antara skor butir dengan skor total signifikan pada tingkat 0,05 (5%). Uji validitas dalam 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan total 96 responden. pada sampel besar 

menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh pada masing-masing butir pertanyaan 

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

beli < 0,05. Hal ini berarti seluruh butir pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini 

valid. 

 

Uji Reliabilitas 
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Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Cronbach’s Alpha, suatu 

instrumen dikatakan reliabel atau andal apabila nilai koefisien Cronbach’s Alpha sama 

dengan atau lebih besar dari 0,60. menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha pada sampel 

kecil untuk variabel Kesadaran merek sebesar 0,739, asosiasi merek sebesar 0,746, 

persepsi kualitas sebesar 0,753, loyalitas merek sebesar 0,898 dan variabel minat beli 

sebesar 0,792, yang dimana masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,60. 

Sedangkan pada Tabel 4.5 nilai Cronbach’s Alpha pada sampel besar untuk variabel 

Kesadaran merek sebesar 0,654, asosiasi merek sebesar 0,768, persepsi kualitas sebesar 

0,696, loyalitas merek sebesar 0,644 dan variabel minat beli sebesar 0,766, masing-

masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

keseluruhan instrumen yang dipakai dalam variabel adalah reliabel atau handal. 

PEMBAHASAN 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel kesadaran merek 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel minat beli pengguna smartphone 

Xiaomi di Yogyakarta. Kesadaran akan merek pada produk smartphone Xiaomi 

menggambarkan keberadaan merek terhadap pikiran konsumen dalam melakukan 

pembelian, kesadaran merek dapat juga menjadi penentu dalam beberapa kategori dan 

biasanya dalam ekuitas merek. Kesadaran merek juga mempengaruhi tingkah laku karena 

kesadaran merek merupakan key of brand asset untuk masuk kedalam elemen lainnya. 

Apabila tingkat kesadaran akan merek dalam ingatan konsumen tinggi maka otomatis 

tingkat minat beli konsumen terhadap produk smartphone Xiaomi juga semakin tinggi. 

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel asosiasi merek 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel minat beli pengguna smartphone 

Xiaomi di Yogyakarta. Sebuah identitas yang menjadi penentu diferensiasi dan menjadi 

faktor penentu yang penting jika merek yang dimiliki mirip dalam hal atribut dengan 
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merek lain. Sementara itu apabila keterkaitan suatu merek pada produk smartphone 

Xiaomi lebih kuat, maka dapat membangkitkan berbagai atribut produk atau manfaat bagi 

konsumen untuk membeli dan menggunakan smartphone Xiaomi. 

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel persepsi kualitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel minat beli pengguna smartphone 

Xiaomi di Yogyakarta. Persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan 

konsumen. Persepsi terhadap kualitas keseluruhan dari suatu produk atau jasa tersebut 

dapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh langsung kepada 

minat beli dan loyalitas konsumen terhadap suatu merek. Apabila persepsi pengguna 

smartphone Xiaomi di Yogyakarta terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan produk 

baik atau positif, maka akan minimbulkan minat beli yang tinggi terhadap smartphone 

Xiaomi. 

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel loyalitas merek 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel minat beli pengguna smartphone 

Xiaomi. Loyalitas merek adalah loyalitas yang diberikan oleh pelanggan kepada merek. 

Loyalitas merek ini menjadi ukuran seberapa besar kemungkinan pelanggan akan pindah 

ke merek lain. Konsumen yang loyal pada umumnya akan melanjutkan pembelian merek 

tersebut walaupun dihadapkan pada banyak alternatif merek produk pesaing yang 

menawarkan karakteristik produk yang lebih unggul dipandang dari berbagai sudut 

atributnya. Selain itu, konsumen yang loyal juga akan sukarela merekomendasikan untuk 

menggunakan merek tersebut kepada orang lain yang pada akhirnya akan meningkatkan 

keuntungan perusahaan. Apabila kesadaran merek, asosiasi merek, persesi konsumen 

sudah tinggi otomatis pada diri konsumen akan timbul loyalitas pada merek smartphone 

Xiaomi. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil penyebaran kuisioner dan 

pengolahan data menggunakan metode Analisa Regresi Linear Berganda, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kesadaran merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 

konsumen smartphone Xiaomi di Yogyakarta. 

2. Asosisasi merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 

konsumen smartphone Xiaomi di Yogyakarta. 

3. Persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 

konsumen smartphone Xiaomi di Yogyakarta. 

4. Loyalitas merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 

konsumen smartphone Xiaomi di Yogyakrta. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap variabel minat beli 

konsumen melalui variabel kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan 

loyalitas merek, maka ada beberapa saran yang diajukan oleh peneliti kepada produsen 

smartphone Xiaomi, sebagai berikut: 

1. Xiaomi hendaknya perlu melakukan lebih banyak telemarketing, sales 

promotion serta memperluas ekspansi ke lebih banyak negara.. Hal ini 

akan dapat lebih meningkatkan jumlah penjualan smartphone Xiaomi. 

2. Xiaomi perlu melakukan eksplorasi pesaing. Hal ini bertujuan agar 

Xiaomi mengetahui kelebihan atau kekurangan pesaing dan setelah itu 

kelebihan yang dimiliki Xiaomi dapat lebih ditingkatkan untuk dijadikan 

sebagai salah satu  keunggulan kompetitif. 
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3. Hendaknya Xiaomi mempertahankan serta meningkatkan mutu dan 

kualitas produknya, hal ini dilakukan karena jika mutu dan kualitas 

smartphone Xiaomi dimata konsumen baik maka akan mampu untuk 

membuat konsumen loyal terhadap smartphone Xiaomi. 

4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar menambahkan 

jumlah sampel, mencari lebih luas ruang lingkup penelitian tidak hanya 

pada pengguna smartphone Xiaomi di Yogyakarta, serta lebih 

mengembangkan penelitian serupa dengan mempertimbangkan faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel minat beli. 
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