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LAMPIRAN D 

Mapping Journal 

Judul Penulis Tujuan Teknik Hasil  Keterkaitan 
Pengaruh Kesadaran 

Merek, Asosiasi Merek 

dan Kesan Kualitas 

terhadap Keputusan 

Pembelian 

Riduansyah, 

Suharyono, 

dan Arifin 

(2016) 

Untuk melihat pengaruh 

antara kesadaran merek, 

asosiasi merek dan kesan 

kualitas terhadap 

keputusan pembelian 

sepatu Adidas di Adidas 

store Mal Olympic 

Garden Malang. 

Regresi 

linear 

berganda 

Variabel independen 

kesadaran merek, 

asosiasi merek dan 

kesan kualitas 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian 

Variabel independen yaitu kesadaran 

merek, asosiasi merek, variabel 

dependen yaitu keputusan pembelian dan 

teknik analisis data menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Teori 

mengenai brand awareness dan brand 

association pada penelitian ini juga bisa 

menjadi referensi bagi peneliti dalam 

melakukan penelitian. 

 

Pengaruh Brand 

Awareness, Perceved 

Quality dan Price 

terhadap Keputusan 

Pembelian Honda 

Vario 125 di Dealer 

Astra Honda Semarang 

Saputro, 

Paramita dan 

Wasro 

(2016) 

Untuk menganalisis 

hubungan antara brand 

awareness, perceived 

quality, dan price 

terhadap keputusan 

pembelian Honda Vario 

125 di Dealer Astra 

Honda Semarang 

Quota 

sampling 

 

Regresi 

berganda 

Brand awareness, 

perceived quality dan 

price berpengaruh 

positif terhadap 

keputusan pembelian 

Variabel independen yaitu brand 

awareness dan variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian. Teori mengenai 

brand awreness dalam penelitian ini juga 

bisa menjadi referensi bagi peneliti 

dalam melakukan penelitian 

The Influence of Brand 

Awareness and Brand 

Image on Purchase 

Decision 

Ambolau 

(2015) 

Untuk meneliti pengaruh 

kesadaran merek dan 

citra merek terhadap 

keputusan pembelian 

Purposive 

Sampling 

 

Regresi 

berganda 

Kesadaran merek dan 

citra merek memiliki 

pengaruh secara 

simultan terhadap 

keputusan pembelian 

Variabel independen yang digunakan 

adalah brand awareness. Penelitian ini 

juga memberikan teori-teori mengenai 

brand awareness yang dapat digunakan 

peneliti sebagai referensi. 

EWOM and Brand 

awareness Impact on 

Consumer Purchase 

Intention 

Tariq (2017) Untuk mengetahui 

pengaruh dari EWOM 

dan brand awareness 

terhadap intensi 

pembelian konsumen 

dengan brand image 

sebagai faktor mediasi 

Non-

probability 

sampling 

 

Korelasi dan 

Regresi 

EWOM dan brand 

awareness memiliki 

hubungan positif 

terhadap minat beli 

konsumen 

Memberikan teori-teori mengenai brand 

awareness yang dapat digunakan peneliti 

sebagai referensi dalam melakukan 

penelitian 
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Young Consumers 

Insights on Brand 

Equity 

Sasmita 

(2015) 

Untuk melihat pengaruh 

brand association, brand 

loyalty, brand awareness 

dan brand image 

terhadap brand equity 

konsumen muda 

Regresi 

berganda 

 

Random 

sampling 

Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa 

brand awareness 

berpengaruh signifikan 

terhadap brand equity 

Teori mengenai brand awreness dan 

brand association dalam penelitian ini 

juga bisa menjadi referensi bagi peneliti 

dalam melakukan penelitian. 

 

 


