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Abstract 

This research is aimed to analyze how dimension of brand extension which consist of brand reputation, consumer perception 

fit, perceived risk, and consumer innovativeness affect purchase intention of Asus smartphone as known as Asus’ brand 

extension among State University of Padang’s students. It was causative research. The population is student in State 

University of Padang in 2015 who used Asus’ laptop or notebook but didn’t use Asus smartphone. 100 respondents are 

represented as a sample by conducting purposive sampling. Using a regression analysis and t-test, the result showed that 

brand reputation, consumer perception fit, and perceived risk affect the purchase intention of Asus smartphone significantly 

but consumer innovativeness doesn’t influence the purchase intention of Asus smartphone significantly. 

 

Keywords: Purchase Intention, Brand Extension, Consumer Innovativeness, Perceived Risk, Consumer Perception Fit, 

Brand Reputation 
 

 

 
1. PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi, perkembangan ekonomi telah menimbulkan persaingan ketat di dalam dunia 

bisnis. Perusahaan berlomba-lomba untuk dapat terus bersaing dan bertahan dalam persaingan yang cukup ketat 

tersebut. Kelangsungan hidup suatu produk umumnya dipengaruhi oleh strategi pemasaran perusahaan serta 

kualitas dari produk atau jasa perusahaan. Semua itu berguna agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang sangat dinamis serta mendorong minat beli konsumen pada produk ataupun jasa tersebut. 

Minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap, individu yang berminat terhadap 

suatu obyek akan mempunyai kekuatan atau dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk 

mendekati atau mendapatkan objek tersebut. Perusahaan memiliki tujuan seperti menciptakan pelanggan baru, 

mempertahankan yang lama, serta meningkatkan volume penjualan. Untuk mengurangi risiko tidak diterimanya 

produk baru atau hasil inovasi dan mengatasi kesulitan konsumen dalam mengingat merek dari sebuah produk, 

maka perusahaan atau pemasar dapat menggunakan beberapa strategi merek yang ada, salah satunya adalah 

strategi perluasan merek (Brand Extension). Brand Extension adalah suatu strategi perusahaan dalam 

memproduksi dan memasarkan produk yang berbeda dengan menggunakan merek yang sudah ada sebelumnya. 

Perluasan merek bisa dijadikan sebagai salah satu strategi dalam memasarkan produk baru baik perusahaan 

nasional maupun internasional dalam memasarkan produknya. Hal ini dikarenakan besarnya biaya komunikasi 

apabila memasarkan produk baru dengan merek yang baru dan membutuhkan waktu yang lama bagi penerimaan 

konsumen. 

Biasanya merek yang kuat dan telah popular dimata konsumen akan memberikan pengaruh yang lebih 

besar pada produk hasil perluasannya. Selain melihat reputasi merek pada merek perluasan, konsumen 

cenderung melihat kecocokan yang dirasakan antara merek induk dengan merek hasil perluasan. Consumer 

perception fit merupakan kesesuaian dan kesamaan yang dirasakan konsumen antara merek induk dengan merek 

perluasannya. Konsumen akan memiliki minat beli pada produk perluasan apabila produk tersebut memilki 

tingkat kecocokan yang tinggi dengan merek induknya.   
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Penerimaan risiko (perceived risk) merupakan ketidakpastian yang dihadapi konsumen ketika mereka 

tidak bisa meramalkan konsekuensi dari sebuah keputusan pembelian. Berkurangnya persepsi risiko yang 

ditolaknya produk baru tersebut dan juga penerimaan konsumen terhadap produk lebih baik, maka dapat 

dikatakan perluasan merek ini dapat mendorong minat beli konsumen terhadap produk baru 

Dengan adanya strategi perluasan merek membuat konsumen memiliki keinginan untuk mecoba 

produk baru. Konsumen dengan ciri seperti ini biasa disebut dengan consumer innovativeness, yang merupakan 

karakteristik konsumen yang selalu mencoba untuk melakukan pembelian terhadap adanya produk baru yang 

ada di pasaran. Dengan ciri yang dimiliki oleh konsumen ini menjadikan mereka berminat untuk melakukan 

pembelian terhadap produk baru.  

Strategi brand extension juga dilakukan oleh PT. Asus, seperti Asus Eee PC, Padfone, Zenfone. Asus 

merupakan sebuah perusahaan asal Taiwan yang memproduksi komponen komputer seperti papan induk, kartu 

grafis, dan notebook. Asus mendapatkan begitu banyak penghargaan pada kategori PC (laptop dan notebook). 

karena itu, Asus melakukan strategi perluasan merek dengan memproduksi Asus smartphone. Tetapi, Asus 

smartphone kurang diminati oleh masyarakat Indonesia karena merupakan kategori produk baru yang 

diproduksi  oleh Asus. Mereka cenderung berminat pada smartphone yang sudah lama di pasaran seperti 

Samsung, Sony, Iphone, dan lainnya.  

Berdasarkan observasi awal kepada 30 mahasiswa UNP, mereka menganggap produk Asus hanya 

bagus pada kategori laptop/notebook dan lebih mengenal Asus pada kategori Notebook/Laptop saja. Sedangkan 

untuk kategori smartphone masih kurang. Pertanyaan tentang apakah mereka berminat untuk melakukan 

pembelian smartphone Asus, umumnya mahasiswa menjawab tidak. Dalam hal berminat untuk membeli 

smartphone, mereka lebih berminat pada merek smartphone yang terkenal dan sudah lama dipasaran seperti 

Samsung dan Sony Xperia. Sedangkan Smartphone Asus masih merupakan smartphone baru. Hasil survey ini 

dapat mengidentifikasikan bahwa dari pernyataan mahasiswa UNP tersebut di atas belum menumbuhkan minat 

mereka secara keseluruhan untuk membeli smartphone Asus.   

 

 

2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Konsep Minat beli 

Assael (1992) mendefinisikan minat beli (Intention to buy) merupakan perilaku yang muncul sebagai 

respon terhadap objek atau juga merupakan minat pembelian yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk 

melakukan pembelian 

Menurut Nugroho (2008:216) menyatakan bahwa “minat beli dibentuk dari sikap konsumen terhadap 

produk yang terdiri dari kepercayaan konsumen terhadap merek dan evaluasi merek”. Sedangkan Menurut 

Kotler dan Keller (2009:189), “Dalam tahap evaluasi dalam proses keputusan pembelian, konsumen membentuk 

minat atas merek-merek dalam sekumpulan pilihan”. Konsumen juga mungkin membentuk minat untuk 

membeli produk yang paling disukai. Kotler (1997:196) mengemukakan bahwa minat beli berada pada posisi 

setelah konsumen melakukan evaluasi alternatif sebelum melakukan keputusan pembelian. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2004:470) terdapat lima Indikator dari minat beli, diantaranya adalah 

Tertarik untuk mencari informasi mengenai produk, mempertimbangkan untuk membeli, tertarik untuk 

mencoba, ingin mengetahui produk, ingin memiliki produk 

 

2.2 Konsep Perluasan Merek  

 (Keller, 2008) menyatakan perluasan merek (brand extension) adalah suatu metode pengembangan 

produk baru dengan menggunakan merek yang sudah ada sebelumnyandan mapan, sehingga perusahaan tidak 

perlu membuat merek baru lagi untuk produk tersebut. (Aaker dan Keller, 1990) menyatakan perluasan merek 

adalah ketika perusahaan menggunakan merek yang sudah ada dan sudah berhasil dipasaran dalam kategori 

orisinilnya kedalam produk baru.  

Keller (2013) mengklasifikasikan perluasan merek menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah 

Line Extension yang merupakan strategi perluasan merek yang menawarkan rasa baru, komposisi baru, 

penambahan tambahan yang baru dan bisa juga menawarkan ukuran produk yang berbeda dalam kategori yang 

sama. Sedangkan yang keduanya adalah category extension yang merupakan strategi perluasan merek untuk 

menargetkan segmen pasar baru dengan membuat kategori produk baru yang berbeda dari kategori produk yang 

sudah ada sebelumnya. 

Penelitian Hem (2001) dan Danibrata (2008) menemukan beberapa dimensi yang mempengaruhi sikap 

konsumen terhadap perluasan merek, salah satu satu sikap konsumen terhadap adanya merek adalah minat beli. 

Dimensi tersebut adalah brand reputation, consumer perception fit, perceived risk, dan consumer innovativeness 

 

2.3 Brand Reputation 

Reputasi merek adalah penghargaan yang didapat oleh merek dari suatu perusahaan karena adanya 

keunggulan-keunggulan yang ada pada perusahaan tersebut, seperti kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan 
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sehingga perusahaan akan terus dapat mengembangkan dirinya untuk terus dapat menciptakan hal-hal yang baru 

lagi bagi pemenuhan kebutuhan konsumen (Herbig et al. 1994). 

Gatti et al. (2012) mengemukakan bahwa reputasi yang dimiliki oleh perusahaan memiliki pengaruh 

yang siginfikan terhadap minat pembelian suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dengan 

kesimpulan, semakin positif reputasi perusahaan dari maka semakin tinggi minat pembelian pelanggan untuk 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.  

Hipotesis 1: Brand reputation memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli 

 

2.4 Consumer Perception Fit  

Consumer perception fit merupakan kesamaan atau kecocokan yang dirasakan konsumen terhadap 

produk dengan parent brand dan produk perluasannya (Tauber, 1988). Ketika perusahaan meluncurkan produk 

baru yang konsisten dengan merek induk, konsumen merasa lebih tinggi kecocokannya antara produk yang 

berhubungan dengan merek dan perluasannya. 

Menurut Hansen & Hem (2004), semakin tinggi kesamaan yang dirasakan konsumen antara produk 

hasil perluasan merek dengan merek induk maka semakin tinggi niat untuk membeli produk perluasan tersebut. 

Hipotesis 2: Consumer perception fit memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli 

 

2.5 Perceived Risk 

Schiffman dan Kanuk (2004) mendefinisikan bahwa perceived risk merupakan ketidakpastian yang 

dihadapi konsumen ketika mereka tidak bisa meramalkan konsekuensi dari sebuah keputusan pembelian. 

Risiko yang dipersepsikan dalam penelitian ini pada dasarnya dikonsepkan sebagai dua buah konstruksi (Hem, 

2001) yaitu ketidakpastian mengenai konsekuensi melakukan kesalahan dan ketidakpastian mengenai hasil. 

Srivastava dan Sharma (2011) menyatakan perceived risk dapat mempengaruhi minat pembelian oleh 

konsumen. Mereka menyatakna bahwa apabila risiko yang dirasakan konsumen lebih rendah terkait dengan 

kategori produk perluasan maka akan menyebabkan sikap yang lebih menguntungkan terhadap perluasan 

merek tersebut 

Hipotesis 3: Perceived risk memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli 

 

2.6 Consumer Innovativeness 

Inovasi konsumen dianggap sebagai kecenderungan untuk rela menerima perubahan dan mencoba hal-

hal baru (Cotte dan Wood, 2004), sejauh mana seorang individu relatif awal dalam mengadopsi inovasi 

daripada yang lain dan membeli produk baru lebih sering dan lebih cepat daripada yang lain.  

Menurut Kyung, S (2012) consumer innovativeness dapat mempengaruhi minat pembelian konsumen 

terhadap produk perluasan oleh suatu perusahaan. Konsumen yang memiliki sifat innovativeness melakukan 

lebih banyak evaluasi pada perluasan merek. Selain itu berdasarkan studi yang telah dilakukan sebelumnya 

juga menyatakan bahwa individu dengan penginovasian yang tinggi biasanya lebih berani dan memiliki minat 

untuk mencoba produk baru  

Hipotesis 4: Consumer innovativeness memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli 

 

 

3. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif karena adanya hipotesis yang akan diuji menggunakan 

alat uji statistik yang menunjukkan pengaruh antar variabel. populasi dari penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa UNP pada tahun 2015 yang pernah menggunakan laptop/notebook Asus dan belum memiliki 

smartphone Asus.  

Teknik penarikan sampel adalah non-probability sampling. Teknik non-probability sampling yang 

digunakan adalah metode purposive sampling. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuisioner pada responden sedangkan data sekunder 

diperoleh studi kepustakaan, mempelajari buku-buku atau literatur, makalah, jurnal, dan hasil penelitian 

terdahulu 

Sebelum penelitian dilaksanakan, dilakukan uji validitas dan uji realibilitas terhadap kuisioner. Hasil 

uji validitas menyatakan bahwa terdapat 3 pernyataan yang tidak valid. Oleh karena itu, keempat pernyataan 

tersebut dikeluarkan. Hasil uji realibilitas menyatakan bahwa seluruh pernyataan reliable. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang berfungsi untuk 

mencari pengaruh brand reputation, consumer perception fit, perceived risk, dan consumer innovativeness 

terhadap minat beli. Uji kelayakan model yang dilakukan dalam penelitian adalah uji F sedangkan untuk uji 

hipotesis dengan menggunakan uji t. 
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4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik responden 

Responden penelitian dengan proporsi terbesar berdasarkan umur adalah umur 21-25 tahun. Secara  

keseluruhan, responden dari penelitian ini 54% berjenis kelamin laki-laki. Responden yang paling banyak 

menggunakan notebook Asus adalah yang masuk pada tahun 2011 dengan persentase 36% dari fakultas teknik 

sebanyak 24%. Berdasarkan tingkat pengeluaran/belanja pada mahasiswa UNP, yang memiliki belanja sebesar 

Rp 1.000.000- Rp 1.499.000 yang memiliki notebook/laptop Asus. sebanyak 100% responden mengenal tentang 

merek Asus, 100% responden pernah menggunakan laptop/notebook Asus, dan 100% yang belum pernah 

memiliki smartphone Asus. 

 

4.2 Variabel Penelitian 

Penilaian responden terhadap variabel minat beli sangat tinggi dengan tingkat capaian responden 

sebesar 81.5% dengan rata-rata 4.08. Hal ini berarti mahasiswa UNP memiliki minat yang tinggi dalam 

pembelian smartphone Asus, mereka memiliki keinginan untuk mencari informasi yang mendalam tentang 

smartphone Asus 

Pada variabel brand reputation mendapatkan nilai TCR sebesar 80% dengan rata-rata 4 dengan 

kategori sangat bagus. Yang mengartikan bahwa produk Asus merupakan produk yang berkualitas sehingga 

mendorong mahasiswa UNP untuk membeli produk perluasan merek dari Asus, merek Asus merupakan merek 

yang memiliki reputasi yang bagus, dan keunggulan yang dimiliki oleh merek induknya yaitu laptop/notebook 

Asus 

Sedangkan pada variabel consumer perception fit mendapatkan nilai TCR sebesar 81.5% dan rata-rata 

4.07 dengan kategori sangat tinggi. Hal ini mengartikan bahwa mahasiswa UNP memiliki persepsi tentang 

kesamaan atau kesesuain antara merek induk yaitu laptop/notebook dengan produk perluasan mereknya yaitu 

smartphone nya sangat tinggi. 

Pada variabel perceived risk mendapatkan nilai TCR sebesar 77.9% dan rata-rata 3.9 dengan kategori 

tinggi. Hal ini mengartikan bahwa mahasiswa UNP memiliki keyakinan yang tinggi bahwa dengan menyandang 

merek yang sudah ada sebelumnya dapat mengurangi resiko yang akan diterima oleh mereka sebelum 

melakukan pembelian. 

Sementara itu, pada variabel consumer innovativeness mendapatkan nilai TCR sebesar 78.1% dan rata-

rata 3.9 dengan kategori tinggi. Hal ini mengartikan bahwa mahasiswa UNP memiliki tingkat inovasi yang 

tinggi dalam penerimaan produk baru. Mereka memiliki karakteristik yang suka mengkonsumsi dan 

menggunakan produk terbaru yang ada dipasaran dan keinginan mereka untuk mencoba smartphone Asus pun 

cukup tinggi 

 
Tabel 1. Analisis Deskriptif 

Variabel 

Rerata 

Skor 

Total 

Mean 
TCR 

(%) 

MB 

BR 

CPF 

PR 

CI 

408 

400 

733 

546 

625 

4.08 

4 

4.07 

3.9 

3.9 

81.5 

80 

81.5 

77.9 

78.1 

 Sumber: Data Primer, 2015 (diolah) 

 

4.3 Pengujian Hipotesis 

 Ringkasan hasil analisis regresi berganda untuk brand reputation, consumer perception fit, perceived 

risk, consumer innovativeness pada minat beli dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

 
Tabel 2. Ringkasan hasil analisis regresi berganda 

 Variabel Dependen Minat Beli 

Variabel 

Independen 

β T Sign. R2 F Sign. 

(Constant) 0.784 .228 0.821  

Brand Reputation 

Consumer 

Perception Fit 

Perceived Risk 

Consumer 

Innovativeness 

0,236 

0,170 

0,252 

0,057 

2.177 

2.242 

3.337 

.901 

0.032 

0,027 

0,001 

0.370 
0.294 9.885 0,000 

*Signifikansi pada tingkat α < 0,05 
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Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh antar variabel , meliputi 

(1) pengaruh variabel brand reputation terhadap minat beli smartphone Asus sebagai hipotesis 1, (2) pengaruh 

variabel consumer perception fit terhadap minat beli smartphone Asus sebagai hipotesis 2, (3) pengaruh variabel 

perceived risk terhadap minat beli smartphone Asus sebagai hipotesis 3 dan (4) pengaruh variabel consumer 

innovativeness terhadap minat beli smartphone Asus sebagai hipotesis 4. 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 2 menunjukkan bahwa brand reputation berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli dengan signifikansi 0,032 < 0,05. Consumer perception fit juga ber-pengaruh signifikan 

terhadap minat beli dengan signifikansi 0,027 < 0,05. Serta perceived risk  mempunyai pengaruh siginfikan 

kepada minat beli dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Sedangkan consumer innovativeness tidak mempunyai 

pengaruh siginfikan kepada minat beli dengan signifikansi  0.370 > 0.05, Sehingga model regresi dapat dibuat 

sebagai berikut: 

 

Y= 0,784+0,236X1+0,170X2+0,252X3+0,57X3 +e 

 

Hipotesis pertama diterima, berdasarkan tabel 1 dapat dilihat nilai t hitung X1 sebesar .228 atau dengan 

nilai signifikannya <  α (0.032< 0.05). Akibatnya Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, brand reputation memiliki 

pengaruh signifikan terhadap minat pembelian perluasan merek Asus (smartphone). 

Hipotesis kedua diterima, berdasarkan tabel 1 dapat dilihat nilai t hitung X2 sebesar 2.177 atau dengan 

nilai signifikannya < α (0.027 < 0.05). Akibatnya Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, consumer perception fit 

memiliki pengaruh signifikan terhadap minat pembelian perluasan merek Asus (smartphone) 

Hipotesis ketiga diterima, berdasarkan tabel 1 dapat dilihat nilai t hitung X3 sebesar 3.337 atau dengan 

nilai signifikannya < α (0.027 < 0.05). Akibatnya Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, perceived risk memiliki 

pengaruh signifikan terhadap minat pembelian perluasan merek Asus (smartphone) 

Hipotesis keempat ditolak, berdasarkan tabel 1 dapat dilihat nilai t hitung X4 sebesar .901 atau dengan 

nilai signifikannya > α (0.370 > 0.05). Akibatnya Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi consumer innovativeness 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat pembelian perluasan merek Asus (smartphone).  

Pada tabel 1 terdapat hasil R square sebesar .294 atau 29,4%, artinya kontribusi variabel bebas yaitu 

reputation )(X1 , consumer perception fit  )X( 2 , perceived risk (X3), dan consumer innovativeness )X( 4 , 

terhadap minat beli adalah 29.4%, sedangkan 70.6% ditentukan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini. 

 

 

4.4 PEMBAHASAN 

Pembahasan hasil penelitian dilakukan untuk menerangkan dan menganalisis hasil penelitian dengan 

tujuan penelitian. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa brand reputaion mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap minat pembelian smartphone Asus dengan tingkat sig. 0,032 < 0,05. Dengan 

koefisien sebesar 0,236 atau mempengaruhi sebesar 23,6% terhadap minat pembelian perluasan merek 

Asus(Smartphone). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ramadhani (2011) yang menyatakan terdapat  

pengaruh yang siginifikan antara brand reputation dan minat beli pada pepsodent mouthwash yang merupakan 

perluasan merek dari merek pepsodent. Hal ini mengartikan bahwa dengan reputasi yang sudah dimiliki oleh 

merek pepsodent dengan kategori toothpaste, maka akan mendorong popularitas atas pepsodent mouthwash 

yang akhirnya konsumen berminat untuk membeli pepsodent mouthwash. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa consumer perception fit berpengaruh 

signifikan terhadap minat pembelian smartphone Asus dengan tingkat sign. 0,027 < 0,05. Dengan koefisien 

sebesar 0,170 atau 17% terhadap minat beli, ini berarti bahwa setiap kenaikan consumer perception fit (X2) 

sebesar satu satuan, maka minat beli (Y) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,170 dengan asumsi 

variabel bebas lainnya tetap. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, 

hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ramadhani (2011) consumer perception 

fit  memiliki pengaruh besar dalam menimbulkan minat beli terhadap produk perluasan merek dari pepsodent 

yaitu pepsodent mouthwash. Lebih lanjut menurut Hansen & Hem (2004), semakin tinggi kesamaan yang 

dirasakan konsumen antara produk hasil perluasan merek dengan merek induk maka semakin tinggi niat untuk 

membeli produk perluasan tersebut. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa perceived risk berpengaruh signifikan 

terhadap minat pembelian smartphone Asus dengan tingkat sign. 0,001 < 0,05. Dengan koefisien sebesar 0,252 

atau 25,2% terhadap minat beli, ini berarti bahwa setiap kenaikan perceived risk sebesar satu satuan, maka minat 

beli (Y) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,252 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. Penelitian 

ini sesuai dengan penelitian Ramadhani (2011) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang siginfikan 

antara perceived risk dengan minat pembelian pepsodent mouthwash yang merupakan hasil dari perluasan 

merek pepsodent. Dan juga penelitian oleh Srivastava dan Sharma (2011) yang menyatakan bahwa perceived 

risk dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap minat pembelian oleh konsumen. 
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 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa consumer innovativeness tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat pembelian smartphone Asus dengan tingkat sign. 0,370 > 0,05. Dengan koefisien 

sebesar 0,057 atau 5,7%, ini berarti bahwa setiap kenaikan consumer innovativeness sebesar satu satuan, maka 

minat beli (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,057 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. Hal ini 

mengidentifikasikan bahwa consumer innovativeness tidak menentukan timbulnya minat beli terhadap produk 

perluasan merek Asus (smartphone) secara berarti. Hal ini juga mengartikan bahwa mahasiswa UNP masih 

kurang inovatif dalam mengkonsumsi produk baru, dikarenakan bahwa mahasiswa UNP kurang tertarik untuk 

mencoba sesuatu yang baru, pengalaman baru, dan juga  kurang tertarik pada inovasi produk yang diluncurkan 

dipasaran. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, hasil penelitian 

ini tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ramadhani (2011) bahwa consumer innovativeness  

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli produk perluasan merek dari pepsodent yaitu pepsodent 

mouthwash. Lebih lanjut penelitin ini juga tidak sesuai dengan Kyung, S (2012) yang menyatakan bahwa 

consumer innovativeness dapat mempengaruhi minat pembelian konsumen terhadap produk perluasan kosmetik. 

Semakin tinggi karakteristik consumer innovativeness yang dimiliki konsumen maka semakin tinggi pula minat 

untk membeli produk tersebut. 

 

 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, berikut ini dapat disimpulkan beberapa hal 

antara lain: brand reputation, consumer perception fit, dan perceived risk berpengaruh siginfikan terhadap minat 

pembelian produk perluasan merek Asus yaitu smartphone Asus oleh mahasiswa UNP. Sedangkan consumer 

innovativeness tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian produk perluasan merek Asus yaitu 

smartphone Asus oleh mahasiswa UNP. Perceived risk memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan 

dengan brand reputation, consumer perception fit, dan consumer innovativeness. 

 

5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka untuk meningkatkan minat beli terhadap 

produk Asus disaran bagi perusahaan untuk tidak mengecewakan konsumen yang telah memiliki keyakinan 

terhadap merek Asus. konsumen telah memiliki keyakinan bahwa resiko yang terjadi dapat diminimalisir karena 

adanya merek induk yang sudah kuat, untuk itu disarankan kepada perusahaan untuk tetap memberikan manfaat 

yang baik kepada konsumen. Disarankan bagi perusahaan untuk mempertahankan reputasinya dan terus 

berinovasi. Dan selain tiu, juga disarankan untuk terus menciptakan inovasi produk baru tetapi tidak mengurangi 

image perusahaan yang terletak dibidang perangkat computer yang berkualitas  
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