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ABSTRAK 

Ewith Puspita Dewi, 2013; Pengaruh Brand Awareness Dan  Kualitas 
Produk Terhadap Loyalitas Konsumen Air Minum Kemasan Merek “VIRO”  
(Survei Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Angkatan 2010  
Universitas Negeri Jakarta). 

Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah 1).Untuk mendapatkan deskripsi 
tentang brand awareness dan kualitas produk dan loyalitas konsumen. 2).Untuk 
menganalisis pengaruh brand awareness terhadap loyalitas konsumen terhadap 
produk Viro. 3).Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk akan 
mempengaruhi loyalitas konsumen  terhadap produk Viro tersebut. 4).Untuk 
menganalisi pengaruh brand awareness dan kualitas produk terhadap loyalitas 
konsumen produk Viro. Jumlah populasi mahasiwa Akuntansi fakultas Ekonomi 
angkatan 2010 Universitas Negeri Jakarta adalah sebanyak 168 mahasiswa. 
Dengan menggunakan perhitungan Slovin maka yang menjadi sampel adalah 
sebanyak 118 mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini. Hasil 
analisis deskriptif menunjukkan: a).brand awareness dan kualitas produk memiliki 
nilai positif dan negatifnya masing-masing. b). brand awareness mempengaruhi 
loyalitas konsumen. c). kualitas produk mempengaruhi loyalitas konsumen. d). 
brand awareness dan kualitas produk secara bersama-sama mempengaruhi 
loyalitas konsumen. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: 1). Variabel Brand 
Awareness (X1) berpengaruh positif terhadap Loyalitas konsumen. 2). Variabel 
Kualitas Produk (X2) berpengaruh positif terhadap Loyalitas Konsumen. Brand 
Awareness (X1) dan Kualitas Produk (X2) secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap Loyalitas Konsumen (Y). Brand Awareness dan kualitas produk 
berpengaruh terhadap loyalitas konsumen sebesar 4,2%. Sedangkan sisanya 
95,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam 
model penelitian ini. Saran yang dapat dikemukakan adalah meningkatkan usaha 
yang bertujuan untuk memperkenalkan mereknya (Viro) kepada masyarakat. 
Dengan memperbanyak intensitas penayangan iklan atau promosi baik di media 
massa, elektronik maupun internet. 
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ABSTRACT 

Ewith Puspita Dewi, 2010; Effect of Brand Awareness and Product 
Quality  Of Consumer Loyalty Drinking Water Brand "Viro" (Survey of the 
Student Accounting Department of Economics Faculty 2010 of the State 
University of Jakarta). 

The broad objective of this study is 1). To get a description of brand awareness 
and product quality and consumer loyalty. 2). To analyze the effect of brand 
awareness on consumer loyalty Viro product. 3). To analyze the effect of product 
quality will affect consumer loyalty to the product Viro. 4). To analyze the effect 
of brand awareness and customer loyalty product quality Viro product. The 
number of students of the faculty of Economics Accounting 2010 State University 
of Jakarta force is as much as 168 students. By using Slovin calculation then the 
sample is as many as 118 students who were respondents in this study. 
Descriptive analysis results indicate: a.) Brand awareness and product quality 
has a positive and negative values respectively. b). brand awareness affects 
consumer loyalty. c). product quality affects customer loyalty. d). brand 
awareness and product quality jointly influence consumer loyalty. The results of 
hypothesis testing indicate: 1).Variable Brand Awareness (X1) positive effect on 
customer loyalty. 2). Variable Product Quality (X2) positive effect on consumer 
loyalty. Brand Awareness (X1) and Product Quality (X2) jointly influence the 
Consumer Loyalty (Y). Brand Awareness and product quality affect customer 
loyalty by 4.2%.While the remaining 95.8% are influenced or explained by other 
variables not included in this research model. Suggestions to Improve the 
business proposed is aimed to introduce the brand (Viro) to the community. By 
increasing the intensity of your ads or promotions in both the mass media, 
electronic and internet. 
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