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ABSTRACT 

 

In an attempt to win the competition, companies must have a marketing strategy for 

theirs products. Among the many marketing strategies which one of them is  branding, 

companies are faced with the decision to give the brand, because the brand will make it 

easier for consumers to remember and make a purchase again. With so many companies that 

produce oil, resulting consumers to be  more rigorous and critical in selecting a vehicle 

lubrication according to his needs. Companies also need to build a good brand image is of 

course the public perception will change the brand. The study aims to: 1) Testing and 

examining the influence of corporate image on consumer purchases Fastron Pertamina 

Lubricant, 2) Testing and examining the influence of the user image on consumer purchases 

Fastron Pertamina Lubricants, 3) Testing and examining the influence of product image on 

consumer purchases Fastron Pertamina Lubricants . 

This research is based on research models that based on three components of 

corporate image, user image and product image (Biels, 1992) and research by Amalia 

(2006), states the influence of brand image with the purchase decision. 

This research was conducted for the motorist in the area of Jakarta that uses 

lubricants brand vehicles Fastron Pertamina at least one time. Data analyzed using multiple 

regressions. 

The results of this study indicate that corporate image has no significant influence on 

Consumer Purchase Decisions Fastron Pertamina Lubricants. On the other hand, the user 

image has a significant influence on Consumer Purchase Decisions Fastron Pertamina 

Lubricants. In addition, the product image has a significant influence on Consumer Purchase 

Decisions Fastron Pertamina Lubricants. 

Keywords: brand image, corporate image, product image image user, the purchase decision 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bagi pelanggan, merek dapat memberikan fungsi yang penting. Merek dapat 

memberikan makna yang khusus terhadap pelanggan. Merek melindungi, baik 

konsumen maupun produsen dari para kompetitor yang berusaha memberikan produk 

yang tampak identik (Aaker, 1991).  

Citra merek adalah sebagai persepsi dan preferensi pelanggan terhadap suatu 

merek, dimana direfleksikan melalui berbagai tipe asosiasi merek yang melekat 

dalam ingatan pelanggan (Keller, 2003). Konsumen dengan citra yang positif 

terhadap suatu merek, lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian (Sutisna, 

2001). Oleh karena itu keputusan pembelian konsumen dapat didasarkan atas citra 

merek tersebut. Sedangkan keputusan pembelian adalah perilaku yang diambil oleh 

konsumen dari beberapa alternatif pilihan melalui lima tahap pada keputusan 

membeli yakni pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, pengevaluasian 

alternative, keputusan pembelian dan perilaku setelah membeli, sehingga didapat 

keputusan yang sesuai (Sumantri, 2001 dan Kotler, 2003). 

Dalam usahanya untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus mempunyai 

strategi pemasaran untuk produknya. Diantara sekian banyak strategi pemasaran salah 

satunya yakni pencitraan merek, perusahaan dihadapkan pada keputusan pemberian 
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merek karena dengan adanya merek akan mempermudah konsumen untuk mengingat 

dan melakukan pembelian kembali 

Melihat kenyataan dunia bisnis yang terus berkembang, maka tuntutan akan 

produk pun semakin beragam dan terus-menerus berkembang sesuai dengan 

perubahan zaman. Di dalam hidupnya manusia tidak lepas dari berbagai macam 

kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar sampai pada tingkat kebutuhan yang lebih 

tinggi. Salah satu kebutuhan konsumen adalah berkendara dengan kendaraan 

bermotor dan salah satu komponen kendaraan bermotor adalah pelumas. 

Sejak adanya penghapusan monopoli minyak pelumas lewat Keppres No.21 

Tahun 2001, berbagai merek pelumas beramai-ramai menyerbu Indonesia. Hal 

tersebut menyebabkan iklim persaingan menjadi sangat kompetitif. Disamping itu 

persaingan industri pelumas di dalam negeri menjadi sangat ketat sejalan dengan 

perkembangan teknologi kendaraan bermotor yang sangat pesat dan dengan 

penggunaan teknologi terbaru yang semakin canggih, hal itu tentunya memerlukan 

produk-produk pelumas yang mendukung kinerja mesin kendaraan. Di pasar bisnis 

pelumas kendaraan, berbagai macam produk pelumas dengan tipe-tipe dan spesifikasi 

yang baru dihasilkan baik oleh produsen lokal maupun produsen luar, tentunya 

dengan penawaran harga yang menarik dan dengan kualitas yang terjamin menurut 

produsennya. Konsumen pelumas yang sangat memperhatikan kualitas tentu 

diuntungkan dengan kondisi ini karena mempunyai kesempatan untuk memilih 

pelumas sesuai ekspektasi masing-masing.  

PENGARUH CITRA..., RIAN PRIANDANA, Ma.-IBS, 2010



3 

 

Namun dengan banyaknya perusahaan yang memproduksi pelumas dan merek-

merek pelumas yang bermunculan sekarang ini, mengakibatkan konsumen semakin 

teliti dan kritis dalam memilih pelumas kendaraan sesuai dengan kebutuhannya. Hal 

tersebut harus menjadi catatan dan menjadi masalah yang harus diperhatikan oleh 

setiap perusahaan karena hal tersebut akan menimbulkan persaingan yang semakin 

ketat di pasar bisnis pelumas kendaraan. 

Saat ini di dalam negeri, pelumas Pertamina merupakan market leader yang 

menguasai lebih dari 54 persen pasar domestik (Media Pertamina, 2007). Dengan 

adanya ketentuan undang-undang Migas mengenai penghapusan monopoli minyak 

pelumas yang membuat Pelumas Pertamina mempunyai banyak pesaing, namun 

Pelumas Pertamina tetap mejadi market leader dengan pangsa pasar yang cukup jauh 

meninggalkan para pesaingnya.  

Salah satu pelumas kendaraan penumpang (passenger car oils) yang diproduksi 

oleh PT Pertamina adalah Pelumas Fastron. Di tahun 2007, Pelumas Pertamina 

melalui merek Fastron Pertamina menerima penghargaan Indonesian Customer 

Satisfactions Award (ICSA) 2007 yang merupakan penghargaan bagi merek yang 

berhasil memuaskan pelanggannya (Media Pertamina, 2007). 

PT Pertamina selalu berusaha mempertahankan dan meningkatkan pasarnya untuk 

mencapai hal tersebut diperlukan suatu citra atau persepsi yang baik terhadap produk 

dan perusahaan. Citra produk tersebut antara lain harus dapat memenuhi kebutuhan 
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dan keinginan konsumen dalam hal mutu atau kualitas produk dan sistem 

penyampaian produk (Media Pertamina, 2007). 

Perusahaan harus membangun citra merek yang baik. Jadi, berhasil atau tidaknya 

suatu merek tergantung pada persepsi konsumen terhadap merek tersebut. Dengan 

kemampuan dari perusahaan mengarahkan citra yang baik di mata konsumen 

terhadap merek Pelumas Fastron Pertamina maka diharapkan tercipta citra merek 

yang baik, karena konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek, lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian (Sutisna, 2001). Sehingga pada akhirnya 

tujuan perusahaan untuk meningkatkan penjualan akan tercapai. 

Untuk itu, penelitian ini mencoba untuk menganalisis lebih mendalam tentang 

keputusan pembelian konsumen, khususnya analisis pengaruh citra merek terhadap 

keputusan pembelian. Studi penelitian ini  dilakukan pada konsumen pengguna 

Pelumas Fastron Pertamina. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah corporate image berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Pelumas Fastron Pertamina? 
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2. Apakah user image berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen Pelumas Fastron Pertamina? 

3. Apakah product image berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Pelumas Fastron Pertamina? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek 

terhadap keputusan pembelian konsumen Pelumas Fastron Pertamina. Secara rinci 

tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Menguji dan menelaah pengaruh corporate image terhadap pembelian 

konsumen Pelumas Fastron Pertamina. 

2. Menguji dan menelaah pengaruh user image terhadap pembelian 

konsumen Pelumas Fastron Pertamina.  

3. Menguji dan menelaah pengaruh product image terhadap pembelian 

konsumen Pelumas Fastron Pertamina. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, 

antara lain: 
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1. Akademisi 

Bagi kalangan akademisi penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 

pembelajaran mengenai pemasaran khususnya menyangkut strategi 

penciptaan suatu citra merek yang baik di mata konsumen serta 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen. 

2. Manajemen Pertamina 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen Pemasaran 

Pertamina dalam membangun citra merek yang baik bagi perusahaan, 

khususnya Fastron Pertamina sebagai produk pelumas dari Pertamina serta 

mengetahui pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen. 

3. Penulis 

Penelitian ini sebagai tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan study 

S1 jurusan manajemen pemasaran pada STIE Indonesia banking School. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Mengacu pada tujuan dan manfaat dari penelitian, maka penelitian ini dibatasi 

dalam ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang 

diperlukan sebagai bahan masukkan dalam penyusunan suatu karya ilmiah 
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sehingga diperoleh suatu kejelasan tentang pengaruh citra merek terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Pada penelitian ini difokuskan kajiannya 

hanya pada citra merek  dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Citra merek  pada penelitian ini terdiri dari: corporate image, 

user image dan product image (Alexande L. Biels, 1992). 

2. Obyek penelitian ini adalah pengendara mobil di wilayah Jakarta yang 

menggunakan Pelumas kendaraan merek Fastron Pertamina minimal satu 

kali. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Pembahasan penelitian ini meliputi 5 bab yang disusun sistematika sebagai 

berikut: 

Bab 1. PENDAHULUAN 

Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah,  masalah 

penelitian yang meliputi identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

dan perumusan masalah. Selanjutnya akan dibahas mengenai  tujuan 

penelitian, kontribusi atau manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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Bab 2. LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka dan sejumlah 

referensi yang memuat landasan dan kerangka teori yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, hasil penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan materi pembahasan penelitian ini, 

serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian. 

       Bab 3. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan jenis penelitian, desain penelitian, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data. 

       Bab 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan diuraikan gambaran umum obyek penelitian, analisis 

hasil penelitian dan pengujian hipotesis, serta pembahasan terhadap 

hasil penelitian. 

       Bab 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini adalah bagian penutup dari skripsi yang berisi tentang 

kesimpulan-kesimpulan dan rangkuman yang didapat dari hasil penelitian 

pada bab-bab sebelumnya. Saran yang diberikanpun tidak terlepas dari 

kesimpulan-kesimpulan yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Merek (brand) 

Keahlian seorang pemasar professional diantaranya adalah kemampuan untuk 

menciptakan, memelihara, melindungi, dan meningkatkan merek dari produk atau 

jasa. Para pemasar mengatakan bahwa pemberian merek merupakan suatu seni dan 

merupakan suatu dasar yang menjadi bagian paling penting dalam pemasaran (Kotler, 

2000). Merek adalah suatu nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi 

dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari 

seorang atau kelompok penjual dan untuk membedakanya dari produk pesaingnya 

(Kotler, 2000). 

 Suatu merek akan memberikan tanda kepada konsumen mengenai sumber 

produk tersebut. Disamping itu, merek melindungi, baik konsumen maupun produsen 

dari para kompetitor yang berusaha memberikan produk yang tampak identik (Aaker, 

1991). Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten 

memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek terbaik 

memberikan jaminan mutu. Akan tetapi, merek lebih dari sekadar simbol. Merek 

dapat memiliki enam level pengertian (Kotler, 2000) yaitu sebagai berikut : 

PENGARUH CITRA..., RIAN PRIANDANA, Ma.-IBS, 2010



10 

 

(1) Atribut :Merek mengingatkan pada atribut tertentu. Misalnya 

kendaraan merek Volvo  memberi kesan sebagai mobil yang 

mahal, dibuat dengan baik, dirancang dengan baik, tahan lama, 

dan bergengsi tinggi. 

(2) Manfaat :Bagi konsumen, kadang sebuah merek tidak sekadar  

menyatakan atribut, tetapi manfaat. Mereka membeli produk 

tidak membeli atribut, tetapi membeli manfaat. Atribut yang 

dimiliki oleh suatu produk dapat diterjemahkan menjadi 

manfaat fungsional dan atau emosional. Sebagai contoh : 

atribut “tahan lama“ diterjemahkan menjadi manfaat 

fungsional “ tidak perlu cepat beli lagi “ , sedangkan atribut 

“mahal“ diterjemahkan menjadi manfaat emosional “ bergengsi 

”, dan lain-lain. 

(3)  Nilai  :Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. 

Misalnya kendaraan merek Mercedes berarti kinerja tinggi, 

keamanan, gengsi, dan lain-lain. 

(4) Budaya  :Merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya kendaraan 

merek Volvo mewakili budaya Swedia yang  terorganisasi, 

efisien,kokoh dan bermutu tinggi. 
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(5) Kepribadian :Merek mencerminkan kepribadian tertentu. Misalnya 

kendaraan merek Mercedes mencerminkan pimpinan yang 

masuk akal (orang), singa yang memerintah (binatang), atau 

istana yang agung (objek). 

(6) Pemakai :Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. Misalnya kendaraan merek 

Mercedes menunjukkan pemakainya seorang diplomat atau 

eksekutif. 

Pada intinya merek adalah penggunaan nama, logo, trade mark, serta slogan 

untuk membedakan perusahaan dan individu satu dengan yang lainnya dalam hal apa 

yang akan mereka tawarkan. Penggunaan konsisten suatu merek, simbol, atau logo 

membuat merek tersebut dapat segera dikenali oleh konsumen sehingga segala 

sesuatu yang berkaitan dengannya tetap diingat (Kotler, 2000). Dengan demikian, 

suatu merek dapat mengandung tiga hal, sebagai berikut: 

(1)  Menjelaskan apa yang dijual perusahaan. 

(2) Menjelaskan apa yang dijalankan oleh perusahaan. 

(3)  Menjelaskan profil perusahaan itu sendiri. 

Suatu merek memberikan serangkaian janji yang di dalamnya menyangkut 

kepercayaan, konsistensi, dan harapan. Dengan demikian, merek sangat penting, baik 
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bagi konsumen, produsen maupun publik. Bagi konsumen, merek bermanfaat untuk 

mempermudah proses keputusan pembelian dan merupakan jaminan akan kualitas. 

Sebaliknya, bagi produsen, merek dapat membantu upaya untuk membangun 

loyalitas dan hubungan berkelanjutan dengan konsumen dan juga membantu penjual 

melakukan segmentasi pasar. Sedangkan bagi publik merek bermanfaat dalam hal 

penyediaan informasi tentang produk dan publik membelinya selain itu untuk 

meningkatkan inovasi produk baru, karena produsen terdorong untuk menciptakan 

keunikan baru guna mencegah peniruan dari pesaing (Simamora, 2005). 

2.1.2 Peran Merek Terhadap Pelanggan 

Bagi pelanggan, merek dapat memberikan fungsi yang penting. Merek dapat 

mengidentifikasikan sumber atau pembuat produk dan membuat pelanggan dapat 

menuntut tanggung jawab terhadap perusahaan atau distributor dan yang paling 

penting merek dapat memberikan makna yang khusus terhadap pelanggan (Keller, 

2003). Oleh karena itu pengalaman masa lalu pelanggan terhadap produk, maka 

pelanggan akan mempelajari tetang merek tersebut, merek mana yang telah 

memuaskan kebutuhannya dan merek mana yang mengecewakan. 

Makna yang terkandung di dalam merek dapat menjadi suatu arti yang 

mendalam. Hubungan antara suatu merek dan pelanggan dapat dilihat sebagai bentuk 

ikatan atau perjanjian. Para pelanggan dapat memberikan kepercayaan dan 

loyalitasnya dengan jelas sehingga merek akan menunjukan reaksi tertentu dan akan 

memberikan utilitas melalui performansi produk yang konsisten, program harga, 
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promosi, dan distribusi yang sesuai. Lebih lanjut, para pelanggan dapat memperoleh 

manfaat dan kelebihan dari pembelian merek, dan juga memperoleh kepuasan dari 

konsumsi produk, sehingga pelanggan dapat melanjutkan dengan membelinya. Merek 

dapat memainkan peranannya dengan jelas dengan menujukkan karakteristik produk 

tertentu terhadap pelanggan (Keller, 2003). 

 

2.1.3 Citra Merek (Brand image) 

Citra merek adalah seperangkat asosiasi yang dirangkai dalam berbagai 

bentuk yang bermakna (Aaker, 1991). Sedangkan Keller (1993) mendefinisikan citra 

merek adalah sebagai persepsi dan preferensi pelanggan terhadap suatu merek, 

dimana direfleksikan melalui berbagai tipe asosiasi merek yang melekat dalam 

ingatan pelanggan. Adapun asosiasi tersebut dapat dihasilkan dari pengalaman 

langsung dengan produk atau jasa, dari informasi yang dikomunikasikan (melalui 

perusahaan itu sendiri, sumber komersial lainnya, dan mulut ke mulut), dan 

sebagainya. Asosiasi-asosiasi tersebut dapat didasarkan terhadap aspek-aspek seperti 

atribut produk, faktor intangible (kesan kualitas, kepemimpinan teknologi, dan 

sebagainya), manfaat yang diberikan kepada pelanggan, tokoh terkenal sebagai 

presenter promosi, gaya hidup, personality merek, kelas produk, produk dan Negara 

asal pesaing (Aaker, 1994).  
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Keller (1993) memberikan pengelompokan variabel citra merek tersebut lebih 

tersetruktur, dalam arti mempertimbangkan dimensi lain, dimana asosiasi merek 

tersebut dibagi ke dalam attributes, benefits, dan attitudes. 

Tiga dimensi untuk menilai citra merek (Aaker & Alvarez del Blanco, 1995 

dalam Syafei, 2007), yaitu: 

1. Kesan Nilai (perceived value), melibatkan manfaat fungsional dari produk 

dan berusaha untuk mengukur apakah terdapat hubungan yang cocok atau 

tidak antara performansi dan harga dari merek. 

2. Kepribadian (personality), menunjukan manfaat simbolik dan emosional 

yang berasal dari merek. 

3. Organisasi (organization), merupakan hubungan yang dekat dengan citra 

organisasi dan menunjukan tingkat kebanggaan perusahaan, tingkat 

kepercayaan terhadap merek dan perasaan baik terhadap citra merek 

maupun citra perusahaan, dimana dapat mempengaruhi persepsi individu.  

Citra merek diukur melalui asosiasi atau diffrensiasi yang mengukur 

mengenai nilai value, brand personality, asosiasi organisasi, dan diffrensiasi 

(Aaker, 1997). Pendekatan Aaker ini dapat digunakan untuk merek-merek 

dalam kategori produk yang berbeda, yang memungkinkan bagi kita untuk 

menjelaskan mengenai hubungan citra merek terhadap nama merek.  
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Jadi dari beberapa teori tersebut pada penelitian ini definisi citra merek adalah 

persepsi pelanggan terhadap suatu merek yang akan melekat pada benak pelanggan. 

Definisi tersebut mengacu pada teori Aaker (1991) dan Keller (1993).  

 

2.1.3.1 Komponen Citra Merek 

Citra merek memiliki tiga komponen pendukung (Biels, 1992), yaitu : 

1. Corporate image (citra perusahaan)  

Corporate image yakni sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa 

(Alexande L. Biels, 1992). Citra perusahan (corporate Image) berkaitan 

dengan sosok perusahaan sebagai tujuan utamanya, bagaimana menciptakan 

citra perusahaan yang positif lebih dikenal serta diterima oleh publiknya, 

mungkin tentang sejarahnya, kualitas pelayanan prima. Keberhasilan dalam 

bidang pemasaran, dan hingga berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan 

sebagainya. Citra perusahaan adalah respon konsumen pada keseluruhan 

penawaran yang diberikan perusahaan dan didefinisikan sebagai sejumlah 

kepercayaan, ide-ide, dan kesan masyarakat pada suatu organisasi (Kotler, 

2000). Citra perusahaan (corporate Image) secara sederhana adalah gambaran 

yang dimiliki suatu khalayak terhadap suatu organisasi melalui akumulasi dari 

keseluruhan pesan-pesan yang diterima oleh khalayak.  
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Citra perusahaan merupakan keseluruhan kesan yang terbentuk 

dibenak masyarakat tentang perusahaan. Dimana citra tersebut berhubungan 

dengan nama bisnis, arsitektur, variasi dari produk, tradisi, ideologi dan kesan 

pada kualitas komunikasi yang dilakukan oleh setiap karyawan yang 

berinteraksi dengan klien organisasi (Nguyen dan Leblanc, 2002). 

Citra perusahaan penting bagi setiap perusahaan karena merupakan 

keseluruhan kesan yang terbentuk dibenak masyarakat tentang perusahaan. 

Citra dapat berhubungan dengan nama bisnis, arsitektur, variasi dari produk, 

tradisi, ideologi dan kesan pada kualitas komunikasi yang dilakukan oleh 

setiap karyawan yang berinteraksi dengan klien perusahaan (Nguyen dan 

Leblanc, 2002). Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya perusahaan 

membangun dan mengelola citra perusahaan, yaitu : 

1. Dapat merangsang penjualan 

2. Dapat membangun nama baik perusahaan 

3. Membangun identitas bagi karyawannya 

4. Mempengaruhi investor dan lembaga-lembaga keuangan 

5. Memajukan hubungan baik dengan suatu komunitas, dengan pemerintah, 

dengan tokoh masyarakat dan dengan para opinion leaders 

6. Mendapatkan posisi dalam persaingan.  
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Dengan demikian, citra perusahaan dapat dipersepsikan sebagai 

gambaran mental secara selektif. Karena keseluruhan kesan tentang 

karakteristik suatu perusahaanlah yang nantinya akan membentuk citra 

perusahaan dibenak masyarakat (Nguyen dan Leblanc, 2002). 

Setiap perusahaan dapat memiliki lebih dari satu citra tergantung dari 

kondisi interaksi yang dilakukan perusahaan dengan kelompok-kelompok 

yang berbeda, seperti: nasabah, karyawan, pemegang saham, supplier dimana 

setiap kelompok tersebut mempunyai pengalaman dan hubungan yang 

berbeda dengan perusahaan (Nguyen dan Leblanc, 2002). Karena itu, citra 

yang dimiliki perusahaan dapat berperingkat positif atau negatif. 

Faktor yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan yang 

berpengaruh terhadap citra perusahaan sehingga perlu mendapat perhatian 

yaitu: 

I. Pelanggan 

Berharap perusahaan tersebut dapat diandalkan (reliability), penanganan 

pelanggan cara memelihara kualitas produk dan menyediakan pelayanan bagi 

pelanggan. Dari penanganan tersebut, citra yang ditumbuhkan adalah 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. 
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II.  Penyandang dana 

Membutuhkan kepercayaan (credibility), Dengan cara menunjukan 

kemampuan perusahaan dalam mencetak laba, mempertahankan stabilitas 

usaha, menunjukan bahwa perusahaan memiliki prospek untuk tumbuh.  

 

2. User image (citra pengguna)   

User Image yakni sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen 

terhadap pengguna suatu barang atau jasa (Alexande L. Biels, 1992). User 

Image meliputi pemakai itu sendiri, gaya hidup atau kepribadian, cara 

pandang, serta status sosialnya. 

3. Product image (citra produk)  

Product Image yakni sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap suatu produk (Alexande L. Biels, 1992). Citra produk 

adalah respon konsumen pada keseluruhan penawaran yang diberikan 

didefinisikan sebagai sejumlah kepercayaan, ide-ide, dan kesan masyarakat 

pada suatu image produk (Kotler, 2000). Citra produk merupakan keseluruhan 

kesan yang terbentuk dibenak masyarakat tentang produk yang akan dijual 

dipasaran .Dimana citra tersebut berhubungan dengan nama bisnis, arsitektur, 

variasi dari produk, tradisi, ideologi dan kesan pada kualitas komunikasi yang 

dilakukan oleh setiap karyawan yang berinteraksi dengan klien organisasi 

(Nguyen dan Leblanc, 2002). Product Image meliputi  artibut produk tersebut, 
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manfaat bagi konsumen, penggunanya, serta jaminan terhadap produk 

tersebut. 

 

2.1.3.2 Manfaat Citra Merek  

Beberapa manfaat dari citra merek (brand image) yang positif (Sutisna, 2001), 

antara lain : 

1. Konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek, lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian. 

2. Perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan citra 

positif yang telah terbentuk terhadap merek produk lama. 

 

2.1.4  Ekuitas Merek (Brand Equity) 

Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan 

dengan suatu merek, nama dan atau simbol, yang mampu menambah atau 

mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik bagi pemasar 

atau perusahaan maupun pelanggan (Aaker, 1991). Agar aset dan liabilitas mendasari 

ekuitas merek, keduanya mesti berhubungan dengan nama atau simbol sebuah merek. 

Jika nama atau simbol merek diubah, beberapa atau semua aset atau liabilitas bisa 

dipengaruhi dan mengalami kerugian, kendati beberapa diantaranya mungkin sudah 

berganti nama atau simbol baru. Para peneliti mendefinisikan ekuitas merek sebagai 

nilai tambah yang diberikan oleh merek terhadap produk (Farquhar, 1989). 
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 Brand equity dapat didasarkan terhadap tiga komponen (Kamakura dan 

Russel, 1993), yaitu kesan nilai (perceived value), dominasi merek (brand 

dominance) dan nilai tidak berwujud (intangible value). Ekuitas merek didasarkan 

terhadap lima komponen, yaitu loyalitas merek (brand loyalty), kesadaran nama 

(name awareness) kesan kualitas (perceived quality), asosiasi merek (brand 

assosciations) sebagai tambahan terhadap kesan kualitas, aset-aset merek lainnya 

seprti paten, cap, saluran hubungan, dan lain-lain (Aaker, 1991).  

2.1.5  Identitas Merek (Brand Identity) 

Identitas merek merupakan suatu aset asosiasi merek dimana siasat merek 

berkeinginan untuk menciptakan atau memelihara (Aaker dan Joachismsthaler, 2000 

dalam Syafei, 2007).  Definisi lain dari identitas merek adalah konfigurasi dari kata, 

citra, idea dan asosiasi yang membentuk persepsi pelanggan tentang merek (Upshaw, 

1995 dalam Syafei 2007). Identitas merek merupakan persepsi keseluruhan merek di 

pasar yang dibentuk oleh personality dan positioning. Identitas merek harus 

mempertimbangkan berbagai aspek, seperti positioning & personality (de 

Chernatony, 2004). Dengan difasilitasi oleh mekanisme komunikasi (Kapferer, 1997), 

maka identitas merek akan membentuk asosiasi dalam pikiran pelanggan yang 

menghasilkan suatu citra merek (brand image). Hal penting yang perlu diperhatikan 

bahwa brand identity secara keseluruhan berada dibenak pelanggan, sehingga bukan 

sesuatu yang diciptakan oleh pemasar, tetapi merupakan sesuatu yang diciptakan oleh 

persepsi konsumen.    
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2.1.6 Loyalitas Merek (Brand loyalty) 

Loyalitas merek (brand loyalty) merupakan suatu konsep yang sangat penting 

dalam strategi pemasaran.Keberadaan konsumen yang loyal pada merek sangat 

diperlukan agar perusahaan dapat bertahan hidup. Loyalitas dapat diartikan sebagai 

suatu komitmen yang mendalam untuk melakukan pembelian ulang produk atau jasa 

yang menjadi preferensinya secara konsisten pada masa yang akan datang dengan 

cara membeli ulang merek yang sama meskipun ada pengaruh situasional dan usaha 

pemasaran yang dapat menimbulkan perilaku peralihan. Brand loyalty didefinisikan  

sebagai “A measure of theattachment that a costumer has a brand“ (Aaker, 1996). 

Loyalitas merek menunjukkan adanya suatu ikatan antara pelanggan dengan 

merek tertentu dan ini sering kali ditandai dengan adanya pembelian ulang dari 

pelanggan. Loyalitas dapat didasarkan pada perilaku pembelian aktual produk yang 

dikaitkan dengan proporsi pembelian (Mowen, 2002). Perusahaan yang mempunyai 

basis pelanggan yang mempunyai loyalitas merek yang tinggi dapat mengurangi 

biaya pemasaran perusahaan karena biaya untuk mempertahankan pelanggan jauh 

lebih murah dibandingkan dengan mendapat kanpelanggan baru. Loyalitas merek 

yang tinggi dapat meningkatkan perdagangan. Dan dapat menarik minat pelanggan 

baru karena mereka memiliki keyakinan bahwa membeli produk bermerek minimal 

dapat mengurangi risiko. Keuntungan lain yang didapat dari loyalitas merek adalah 

perusahaan dapat lebih cepat untuk merespons gerakan pesaing. 
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Loyalitas merek merupakan respon keperilakuan (yaitu pembelian) yang bersifat 

bias (nonrandom), terungkap secara terus-menerus, oleh unit pengambil keputusan, 

dengan memperhatikan satu atau beberapa merek alternative dari merek sejenis, dan 

merupakan fungsi proses psikologis (pengambilan keputusan, evaluatif) (Dharmesta, 

1999).  Loyalitas merupakan gabungan antara proses intelektual dan emosional, 

antara pelanggan dan perusahaan. Akibatnya loyalitas tidak dapat dipaksakan 

meskipun loyalitas dapat diukur dan dikelola (Rangkuti, 2003). 

2.1.7 Kepercayaan Terhadap Merek ( Brand Trust ) 

Pemahaman yang lengkap tentang loyalitas merek tidak dapat diperoleh tanpa 

penjelasan mengenai kepercayaan terhadap merek (trust in a brand) dan bagaimana 

hubungannya dengan loyalitas merek. Dalam pemasaran industri, para peneliti telah 

menemukan bahwa kepercayaan terhadap sales dan supplier merupakan sumber dari 

loyalitas. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap merek (Lau 

dan Lee, 1999). Ketiga faktor ini berhubungan dengan tiga entitas yang tercakup 

dalam hubungan antara merek dan konsumen. Adapun ketiga faktor tersebut adalah 

merek itu sendiri, perusahaan pembuat merek, dan konsumen. Selanjutnya Lau dan 

Lee memproposisikan bahwa kepercayaan terhadap merek akan menimbulkan 

loyalitas merek. Hubungan ketiga faktor tersebut dengan kepercayaan merek dapat 

digambarkan sebagai berikut. Brand characteristic mempunyai peran yang sangat 

penting dalam menentukan pengambilan keputusan konsumen untuk mempercayai 

suatu merek. 
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Hal ini disebabkan oleh konsumen melakukan penilaian sebelum membeli. 

Karakteristik merek yang berkaitan dengan kepercayaan merek meliputi dapat 

diramalkan, mempunyai reputasi, dan kompeten. Company characteristic yang ada 

dibalik suatu merek juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen 

terhadap merek tersebut. Pengetahuan konsumen tentang perusahaan yang ada di 

balik merek suatu produk merupakan dasar awal pemahaman konsumen terhadap 

merek suatu produk. Karakteristik ini meliputi reputasi suatu perusahaan, motivasi 

perusahaan yang diinginkan, dan integritas suatu perusahaan. Consumer-brand 

characteristic merupakan merupakan dua kelompok yang saling mempengaruhi. Oleh 

sebab itu, karakteristik konsumen pada suatu merek dapat mempengaruhi 

kepercayaan terhadap merek. Karakteristik ini meliputi kemiripan antara konsep 

emosional konsumen dengan kepribadian merek, kesukaan terhadap merek, dan 

pengalaman terhadap merek. Bagi konsumen, untuk membuka hubungan dengan 

suatu merek,maka konsumen harus menyukai dahulu merek tersebut. 

2.1.8  Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

 Perilaku konsumen merupakan proses dimana konsumen membuat keputusan 

pembelian dalam rangka menentukan barang atau jasa yang dibeli (Lamb, 1999). 

Perilaku konsumen berusaha memahami bagaimana konsumen mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa (Sumarwan, 2003). 
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Pengambilan keputusan merupakan sebuah proses pemilihan alternatif dari 

dua atau lebih pilihan alternatif. Dengan kata lain keputusan adalah sebuah pilihan 

dari beberapa alternatif yang mungkin (Schiffman dan Kanuk, 2004). Pengambilan 

keputusan pembelian seorang individu merupakan satu tahap dari proses tingkah laku 

membeli yang mendahului dan menentukan tindakan pembelian apabila tindakan itu 

diperlukan (Sumantri, 2001 dalam Syafei 2007). Tindakan yang diperlukan disini 

artinya membeli produk yang diinginkan dalam rangka memuaskan kebutuhannya. 

Apabila dikaji pendapat diatas, akan terdapat dua elemen penting dari tingkah laku 

konsumen yaitu Proses pengambilan keputusan dan kegiatan individu yang 

melibatkan dirinya dalam menilai, mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa. 

Pemahaman mengenai bagaimana konsumen melakukan keputusan pembelian 

merupakan salah satu syarat bagi pemasar untuk meraih keberhasilan dalam 

melaksanakan program pemasarannya. 

Proses pengambilan keputusan terdiri dari lima tahap (Kotler, 2003) yaitu : 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, pengevaluasian alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku setelah pembelian. Hal tersebut menunjukan bahwa proses 

pembelian berlangsung jauh sebelum pembelian aktual dan berlanjut jauh 

sesudahnya. Pemasar perlu berfokus pada seluruh proses pengambilan keputusan 

pembelian bukan hanya pada proses pembeliannya saja. 
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1. Pengenalan Kebutuhan.  

Pengenalan kebutuhan ini merupakan tahap pertama proses keputusan 

pembelian di mana konsumen mengenali permasalahan atau kebutuhannya. 

Pada tahap ini pula, pemasar harus meneliti konsumen untuk mengetahui 

kebutuhan macam apa atau permasalahan apa saja yang muncul, apa yang 

menyebabkan kebutuhan tersebut muncul, dan bagaimana cara pemasar 

menuntun konsumen supaya membeli produk tertentu. Setelah mengumpulkan 

informasi seperti itu, pemasar dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang 

paling sering memicu ketertarikan terhadap produk dan mengembangkan 

program pemasaran yang melibatkan faktor-faktor tersebut. 

2. Pencarian Informasi. 

Tahap pencarian informasi adalah tahap proses pengambilan keputusan 

pembelian dimana konsumen tergerak untuk mencari informasi tambahan, 

konsumen mungkin sekedar ingin meningkatkan perhatian atau mungkin pula 

mencari informasi secara aktif. Konsumen dapat mencari informasi dari 

berbagai sumber. Sumber itu meliputi :  

a. Sumber pribadi   : Keluarga, teman,tetangga, rekan kerja.  

b. Sumber komersial  : Iklan, penjual, pengecer, situs web. 

c. Sumber Publik  : Media massa, organisasi pemberi peringkat. 
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d. Sumber pengalaman : Memegang, meneliti, menggunakan produk. 

Semakin banyak informasi yang didapat, kesadaran dan pengetahuan 

konsumen tentang adanya merek dan fitur akan meningkat. Secara hati-hati 

perusahaan harus mengidentifikasi sumber informasi konsumen dan tingkat 

kepentingan tiap-tiap sumber itu. 

3. Pengevaluasian Alternatif. 

Pengevaluasian alternatif merupakan proses tahap keputusan pembeli di mana 

konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi berbagai merek 

alternatif di dalam serangkaian pilihan. Sikap konsumen terhadap sejumlah 

merek tertentu terbentuk melalui beberapa prosedur evaluasi. Cara konsumen 

melalui usaha mengevaluasi alternatif pembelian tergantung pada konsumen 

individual dan situasi pembelian tertentu. Pemasar harus mempelajari pembeli 

supaya mereka dapat mengevaluasi alternatif merek secara aktual. Jika 

pemasar mengetahui proses evaluasi seperti apa yang terjadi, maka pemasar 

dapat mengambil langkah untuk mempengaruhi keputusan pembeli. 

4. Keputusan Pembelian. 

Tahap keputusan pembelian adalah tahap proses keputusan di mana konsumen 

secara aktual melakukan pembelian produk. Secara umum, konsumen akan 

membeli merek yang paling disukai. Ada dua faktor yang muncul di antara 

kecenderungan pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah 
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sikap orang lain, sedangkan faktor yang kedua adalah faktor situasi tak 

terduga. Konsumen mungkin membentuk kecendrungan pembelian berdasar 

pada pendapatan yang diharapkan, harga dan manfaat produk yang 

diharapkan. 

5. Perilaku Setelah Pembelian. 

Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas dan 

akan memasuki tahap perilaku setelah pembelian. Tahap ini adalah tahap 

proses keputusan pembeli konsumen melakukan tindakan lebih lanjut setelah 

pembelian berdasarkan pada kepuasan atau ketidakpuasan mereka. Jadi yang 

menentukan pembeli puas atau tidak puas terhadap pembeliannya, terkait pada 

hubungan antara harapan konsumen dan kinerja produk yang dirasakan. Jika 

produk jauh dibawah harapan konsumen, maka konsumen akan kecewa. 

Tetapi jika produk memenuhi harapan, konsumen akan terpuaskan. Jika 

produk melebihi harapannya, maka konsumen akan sangat senang. 

2.1.8.1 Konsep Dasar Pengambilan Keputusan Konsumen  

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang konsumen harus memilih 

produk atau jasa yang akan dikonsumsinya. Banyaknya pilihan yang tersedia, kondisi 

yang dihadapi, serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari akan membuat 

pengambilan keputusan satu individu berbeda dari individu lainnya. Pada saat 

seorang konsumen baru akan melakukan pembelian yang pertama kali akan suatu 
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produk, pertimbangan yang akan mendasarinya akan berbeda dari pembelian yang 

telah berulang kali dilakukan. Pertimbangan-pertimbangan ini dapat diolah oleh 

konsumen dari sudut pandang ekonomi, hubungannya dengan orang lain sebagai 

dampak dari hubungan sosial, hasil analisa kognitif yang rasional ataupun lebih 

kepada ketidakpastian emosi (unsure emosional). Schiffman dan Kanuk (2004) 

menggambarkan bahwa pada saat mengambil keputusan, semua pertimbangan ini 

akan dialami oleh konsumen walaupun perannya akan berbeda-beda di setiap 

individu. Dalam pengambilan keputusan terdapat  4 jenis tingkah laku pengambilan 

keptusan, yaitu :  

1.  Proses “Complex Decision Making“, terjadi bila keterlibatan kepentingan 

tinggi pada pengambilan keputusan yang terjadi. Contoh pengambilan untuk 

membeli sistem fotografi elektronik seperti Mavica atau keputusan untuk 

membeli mobil. Dalam kasus seperti ini, konsumen secara aktif mencari 

informasi untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan pilihan beberapa 

merek dengan menetapkan kriteria tertentu seperti kemudahan dibawa dan 

resolusi untuk sistem kamera elektronik, dan untuk mobil adalah hemat, daya 

tahan tinggi, dan peralatan. Subjek pengambilan keputusan yang komplek 

adalah sangat penting. Konsep perilaku kunci seperti persepsi, sikap, dan 

pencarian informasi yang relevan untuk pengembangan stratergi pemasaran.  

2. Proses “Brand Loyalty“. Ketika pilihan berulang, konsumen belajar dari 

pengalaman masa lalu dan membeli merek yang memberikan kepuasan 
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dengan sedikit atau tidak ada proses pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. Contoh pembelian sepatu karet basket merek Nike atau sereal 

Kellogg,s Nutrific. Dalam setiap kasus disini pembelian adalah penting untuk 

konsumen, sepatu basket karena keterlibatan kepentingan dalam olah raga, 

makanan sereal untuk orang dewasa karena kebutuhan nutrisi. Loyalitas 

merek muncul dari kepuasan pembelian yang lalu. Sehingga, pencarian 

informasi dan evaluasi merek terbatas atau tidak penting keberadaannya 

dalam konsumen memutuskan membeli merek yang sama. 

Dua tipe yang lain dari proses pembelian konsumen dimana konsumen tidak 

terlibat atau keterlibatan kepentingan yang rendah dengan barangnya adalah tipe 

pengambilan keputusan terbatas dan proses inertia.  

1. Proses “Limited Decision Making“. Konsumen kadang-kadang 

mengambil keputusan walaupun mereka tidak memiliki keterlibatan 

kepentingan yang tinggi, mereka hanya memiliki sedikit pengalaman masa 

lalu dari produk tersebut. Konsumen membeli barang mencoba-coba untuk 

membandingkan terhadap makanan snack yang biasanya dikonsumsi. 

Pencarian informasi dan evaluasi terhadap pilihan merek lebih terbatas 

dibanding pada proses pengambilan keputusan yang komplek. Pengambilan 

keputusan terbatas juga terjadi ketika konsumen mencari variasi. Kepitusan 

itu tidak direncanakan, biasanya dilakukan seketika berada dalam toko. 

Keterlibatan kepentingan yang rendah, konsumen cenderung akan berganti 
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merek apabila sudah bosan mencari variasi lain sebagai perilaku pencari 

variasi akan melakukan apabila resikonya minimal.  

Catatan proses pengambilan keputusan adalah lebih kepada kekhasan 

konsumen daripada kekhasan barang. Karena itu tingkat keterlibatan 

kepentingan dan pengambilan keputusan tergantung lebih kepada sikap 

konsumen terhadap produk daripada karakteristik produk itu sendiri. Seorang 

konsumen mungkin terlibat kepentingan memilih produk makanan sereal 

dewasa karena nilai nutrisinya, konsumen lain mungkin lebih menekankan 

kepada kecantikan dan menggeser merek dalam mencari variasi.  

2. Proses “ Inertia “. Tingkat kepentingan dengan barang adalah rendah 

dan tidak ada pengambilan keputusan. Inertia berarti konsumen membeli 

merek yang sama bukan karena loyal kepada merek tersebut, tetapi karena 

tidak ada waktu yang cukup dan ada hambatan untuk mencari alternatif, 

proses pencarian informasi pasif terhadap evaluasi dan pemilihan merek. 

Robertson berpendapat bahwa dibawah kondisi keterlibatan kepentingan yang 

rendah kesetiaan merek hanya menggambarkan convenience yang melekat 

dalam perilaku yang berulang daripada perjanjian untuk membeli merek 

tersebut” contoh pembelian sayur dan kertas tisu. 

Jadi dari beberapa teori tersebut pada penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa keputusan pembelian dapat didefinisikan sebagai perilaku yang 
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diambil oleh konsumen dari beberapa alternatif pilihan melalui lima tahap 

pada keputusan membeli, sehingga didapat keputusan yang sesuai (Sumantri, 

2001 dan Kotler, 2003). Proses pengambilan keputusan pembelian dimulai 

jauh sebelum tindakan membeli itu sendiri dan mempunyai konsekuensi yang 

panjang setelah membeli. Proses dimulai dari pengenalan masalah atau 

kebutuhan, dimana kesadaran adanya kebutuhan merupakan proses dalam 

proses pembelian. Selanjutnya mereka akan mencari informasi-informasi yang 

berkaitan dengan  kebutuhan, kemudian akan menentukan pilihan atau 

alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan tersebut. Setelah itu, mereka 

akan memutuskan antara membeli atau tidak membeli (Sumantri, 2001 dan 

Kotler, 2003). Jika keputusan yang diambil adalah membeli, konsumen harus 

membuat rangkaian keputusan yang menyangkut merek, harga, toko, warna 

dan sebagainya. Hal ini akan berpengaruh pada perilaku setelah pembelian, 

seperti konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau 

ketidakpuasan. Sedangkan merek tidak hanya sebuah nama bagi produk saja, 

tetapi lebih dari itu. Merek merupakan identitas untuk membedakan dari 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Dengan adanya identitas khusus 

tersebut, akan mempermudah bagi konsumen dalam melakukan pembelian 

produk perusahaan. Jadi jika brand image menurut pandangan konsumen 

baik, maka akan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 
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2.2 Penelitian Terdahulu  

 Dalam penelitian ini digunakan beberapa acuan dari penelitian sebelumnya 

yang telah dilakukan. Penelitian yang berkaitan dengan citra merek sebelumnya yakni 

penelitian oleh Dewinata Amalia (2006),  dengan judul Pengaruh brand image 

produk minuman ringan bersoda coca-cola terhadap keputusan pembelian pada PT 

Coca-cola Botling Indonesia. Hasil penelitian dan interpretasi yang diperoleh dengan 

menggunakan Korelasi Rank Spearman menunjukkan bahwa hubungan antara brand 

image terhadap keputusan pembelian produk minuman ringan bersoda Coca-Cola 

adalah cukup kuat. Besarnya pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian 

konsumen yang diperoleh dari perhitungan Koefisien dan terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara brand image dengan keputusan pembelian. 

Selain itu, penelitian terdahulu yang mendukung  yakni penelitian dari M. 

Yani Syafei (2007), judul Pengaruh Brand image dan Penyampaian Jasa Bengkel 

Resmi terhadap Nilai Pelanggan Serta Dampaknya Terhadap Keputusan Pembelian 

Pelanggan (suatu survei terhadap kendaraan MPV 2000cc ke bawah pada bengkel 

resmi Dealer Mobil di Bandung). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

brand image dan penyampaian jasa bengkel resmi berpengaruh signifikan terhadap 

nilai pelanggan akan jasa bengkel pada bengkel resmi dealer mobil di kota Bandung, 

dimana total pengaruh brand image lebih besar dibandingkan penyampaian jasa 

bengkel resmi terhadap nilai pelanggan, dan begitu juga terhadap keputusan 

pembelian pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan 
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beranggapan popularitas nama bengkel menjadikan manfaat jasa bengkel resmi yang 

sangat besar dan merupakan bagian yang penting dalam pemilihan suatu jasa bengkel, 

sehingga sedemikian rupa memberikan keyakinan akan jasa bengkel yang handal dan 

berkualitas. 

2.3  Kerangka Pemikiran 

 Menurut Alexande L. Biels (1992), Citra merek memiliki tiga komponen 

pendukung, yaitu Citra pembuat (corporate image), Citra pemakai (user image) dan  

Citra produk (product image). Sedangkan Amalia (2006), menyatakan bahwa ada 

pengaruh antara citra merek dengan keputusan pembelian.  

Oleh karena itu kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat ditunjukkan pada gambar : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Model penelitian pengaruh citra merek  terhadap keputusan pembelian 
konsumen Pelumas Fastron Pertamina 

 

corporate image 

product image 
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Model penelitian pada gambar 2.1 menunjukkan bahwa citra merek sebagai 

variabel independen dengan komponen yang terdiri dari corporate image, user image, 

dan product image dan keputusan pembelian konsumen sebagai variabel dependen. 

Penelitian ini ingin mengkaji pengaruh citra merek terhadap keputusan 

pembelian konsumen.  

2.4 Hipotesis. 

Berdasarkan kerangka konseptual maka dirumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

 

Ho1 :  Corporate image tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen Pelumas Fastron Pertamina. 

   

Ha1 : Corporate image memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Pelumas Fastron Pertamina 

 

Ho2 : User image tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan    

pembelian konsumen Pelumas Fastron Pertamina. 

 

Ha2 : User image memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan  

pembelian konsumen Pelumas Fastron Pertamina. 
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Ho3 : Product image tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Pelumas Fastron Pertamina. 

 

Ha3 : Product image memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Pelumas Fastron Pertamina. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu karakteristik ataupun 

fungsi (Malhotra, 2007). Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas 

hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan 

interpretasi tentang data tersebut, bentuk hasil dari analisis serta interpretasi tersebut 

merupakan kunci serta inti dari penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab 

permasalahan yang terjadi dalam proses penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh dari citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen 

Pelumas Kendaraan Fastron Pertamina. 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian Cross Sectional, yaitu 

desain penelitian yang berupa pengumpulan data dari sampel tertentu yang hanya 

dilakukan satu kali (Malhotra, 2007), atau tepatnya Single Cross Sectional, dimana 

kegiatan pengumpulan data dilakukan dari satu responden untuk satu waktu saja. 

3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini mempergunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data 

sekunder. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 
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1. Data primer  

Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dilakukan peneliti 

kepada konsumen pengguna atau yang pernah menggunakan Pelumas 

Fastron Pertamina. 

2. Data sekunder  

Data sekunder pada penelitian ini berupa tinjauan kepustakaan yang sesuai 

dengan topik penelitian. Seperti data pada PT Pertamina, majalah Warta 

Pertamina, buku yang berkaitan, jurnal penelitian, artikel serta karya 

ilmiah. 

 

3.3 Populasi dan Sampel  

Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian 

karakteristik serupa yang mencakup secara keseluruhan untuk kepentingan masalah 

penelitian (Malhotra, 2007). Populasi pada penelitian ini yakni konsumen pengguna 

Pelumas Fastron Pertamina. 

3.3.1 Sampel Unit 

 Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh dari citra 

merek terhadap keputusan pembelian konsumen, maka sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pengendara mobil di wilayah Jakarta yang minimal satu kali 

menggunakan pelumas merek Fastron Pertamina. 

3.3.2 Ukuran Sampel 
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Untuk ukuran sampel, dengan jumlah populasi yang tidak diketahui secara 

pasti banyaknya jumlah konsumen Pengguna Pelumas Fastron Pertamina di daerah 

Jakarta. Maka dari itu penentuan jumlah sampel dengan populasi tidak diketahui 

(Bhattacharya, 1997) adalah 

 

n = p x q x [ Za/2/d]2 

 Keterangan : 

  n  = Jumlah sampel minimum 

  p  = Probabilitas responden memiliki sifat-sifat populasi(karena populasi   

tidak diketahui maka dianggap 0,5 agar hasil kali (p x q) merupakan 

nilai terbesar) 

  q  = 1-p (probabilitas responden yang tidak mewakili populasi) 

  d  = Toleransi kesalahan (error) = 10% 

  a  = Tingkat signifikansi (5%) 

  Za/2  = Nilai distribusi normal untuk tingkat ketelitian a/2 = 1,96 

 Perhitungan: 

  n = 0,5 x 0,5 x [ 1,96/0,1]2 

  n = 96,04 

 Jadi jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 96,04 yang dibulatkan 

menjadi 100 responden. 

3.3.3 Metode Pengambilan Sampel 

PENGARUH CITRA..., RIAN PRIANDANA, Ma.-IBS, 2010



39 
 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan Convenience Sampling, yaitu 

dalam memilih sampel, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali 

berdasarkan kemudahan saja karena adanya keterbatasan waktu, biaya yang 

digunakan dan kesulitan dalam melakukan framing terhadap populasi. Sebelum 

survei dilakukan calon responden diberikan penjelasan tentang indikator penelitian 

yang berupa pernyataan sehingga hasil jawaban responden yang didapat dari sampel 

nantinya mewakili sifat- sifat populasi dimana sampel tersebut ditarik.  

3.4. Identifikasi Variabel 

Variabel operasional dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian 

konsumen sebagai dependent variabel (Y). Dengan  independent variabel (X) yakni 

citra merek yang terdiri dari tiga dimensi yaitu variabel citra produsen (Corporation 

Image),  variabel citra konsumen (User Image) dan variabel citra produk (Product 

Image) (Alexande L. Biels, 1992). 
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3.4.1 Definisi Operasional Variabel  

 Dibawah ini merupakan Definisi operasional variabel-variabel tersebut : 

Variabel Definisi Operasional Dimensi Definisi 
Operasional 

Indikator 

Citra Merek 
(X) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persepsi pelanggan terhadap 
suatu merek yang akan 
melekat pada benak pelanggan 
(Aaker, 1991) dan (Keller, 
1993). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corporate 
Image  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
User 
Image  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-Sekumpulan 
asosiasi yang 
dipersepsikan 
konsumen 
terhadap 
perusahaan 
yang 
membuat 
suatu produk 
atau jasa 
(Alexande L. 
Biels, 1992). 
 
 
 
-Sekumpulan 
asosiasi yang 
dipersepsikan 
konsumen 
terhadap 
pengguna 
suatu barang 
atau jasa 
(Alexande L. 
Biels, 1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Perusahaan yang 
mempunyai reputasi 
baik. 
b. Perusahaan 
dengan manajemen 
yang baik. 
c. Perusahaan peduli 
terhadap sekitar. 
d. Perusahaan selalu 
melakukan inovasi 
terhadap produknya 
 
 
 
 
a. Pengguna merasa 
bangga jika 
menggunakan 
produk. 
b. Digunakan oleh 
konsumen  yang 
mementingkan 
kualitas. 
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Variabel 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keputusan 
Pembelian (Y) 

 
 

Definisi Operasional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perilaku yang diambil oleh 
konsumen dari beberapa 
alternatif pilihan melalui lima 
tahap pada keputusan 
membeli, sehingga didapat 
keputusan yang sesuai 
(Sumantri, 2001 dan Kotler, 
2003). 

 
 
Dimensi 

 
 
 
 
 
 
 
Product 
Image  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 

 
 

Definisi  
Operasional 

 
 
 
 
 
-Sekumpulan 
asosiasi yang 
dipersepsikan 
konsumen 
terhadap suatu 
produk 
(Alexande L. 
Biels, 1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 

Indikator 
 

 
 
a. Produk tersebut 
dikenal sesuai 
dengan kegunaanya. 
b. Merek Produk  
tersebut mudah 
diucapkan, dikenali, 
dan diingat. 
c. Desain  (Logo 
atau lambang) dari 
produk tersebut 
dapat 
membedakanya 
terhadap merek lain. 
d. Konsumen 
memiliki persepsi 
atau pandangan 
yang baik terhadap 
produk tersebut. 
 
 
a. Pengenalan 
kebutuhan  produk. 
b. Pencarian 
informasi terhadap 
produk. 
c. Pengevaluasian 
alternatif terhadap 
produk. 
d. Keputusan 
Pembelian produk 
tersebut. 
e. Perilaku pasca 
pembelian produk. 
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3.5 Uji Validitas dan Realibilitas 

Uji Instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji 

validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan alat ukur. Jumlah sampel 

yang diperlukan untuk menguji instrumen antara 15 hingga 30 responden (Malhotra, 

2007). 

 

3.5.1 Uji Validitas  

 Validitas adalah kemampuan dari instrumen pengukuran untuk mengukur apa 

yang harus diukur (Aaker, Kumar dan Day, 2004). Dalam penelitian ini, instrumen 

penelitian diharapkan dapat mengukur variabel citra merek yang terdiri dari tiga 

dimensi yaitu corpotate image, user image ,product image dengan keputusan 

pembelian konsumen. 

 Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisa faktor pada hasil 

pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO), Measures of Sampling 

Adequacy, Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrices, dan Factor Loading of 

Component Matrix. Ketentuan dari tiap-tiap nilai tersebut akan dijelaskan pada tabel 

berikut: 
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Tabel Pengukuran Validitas pada Analisis Faktor 
No. Ukuran Validitas  Nilai Disyaratkan 

1 
 
 

Kaiser Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (KMO), merupakan sebuah 
indeks ang digunakan untuk menguji 
kecocokan model analisis (Malhotra, 2007). 

Nilai KMO antara 0,5 hingga 1 mengindikasikan 
bahwa analisis faktor telah memadai, sedangkan 
nilai KMO kurang dari 0,5 mengindikasikan 
analisis faktor tidak memadai. 

2 
 
 
 
 
 

Bartlett’s Test of Sphericity, merupakan uji 
statistik yang digunakan untuk menguji 
hipotesis bahwa variabel-variabel tidak 
berkorelasi dengan populasi. Dengan kata 
lain mengindikasikan bahwa matriks 
korelasi adalah matriks identitas, yang 
mengiindikasikan bahwa variabel-variabel 
dalam faktor analisis bersifat related (r = 1) 
atau unrelated (r = 0). 

Nilai signifikan jika hasil uji nilai kurang dari 
0,05 menunjukkan hubungan yang signifikan 
antara variabel, dan merupakan nilai yang 
diharapkan. 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anti Image Matrices, untuk memprediksi 
apakah suatu variabel memiliki kesalahan 
terhadap variabel lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memperhatikan nilai Measure of Sampling 
Adequacy (MSA) pada diagonal anti image 
correlation. Nilai MSA berkisar antara 0 sampai 
dengan 1, dengan kriteria: 
• Nilai MSA sama dengan 1 menandakan 

bahwa variabel dapat diprediksi tanpa 
kesalahan oleh variabel lain. 

• Nilai MSA lebih dari 0,50 menandakan 
bahwa variabel masih dapat diprediksi dan 
dapat dianalisis lebih lanjut. 

Nilai MSA kurang dari 0,50 menandakan 
variabel tidak dapat diprediksi dan tidak dapat 
dianalisis lebih lanjut. Perlu dikatakan 
pengulangan perhitungan analisis faktor dengan 
mengeluarkan indicator yang memiliki nilai 
MSA kurang dari 0,50. 

 
4 

Factor Loading of Component Matrix 
adalah besarnya korelasi suatu indicator 
dengan faktor yang terbentuk. Tujuannya 
untuk menentukan validitas setiap indikator 
dalam mengkonstruk setiap variabel. 

Kriteria validitas suatu indicator dikatakan valid 
membentuk suatu faktor jika memiliki factor 
loading sebesar 0,50 (Malhotra, 2007) atau akan 
lebih baik jika factor loading sebesar 0,70 (Hair 
et al., 2006). 

Sumber: Malhotra (2007) 
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3.5.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas mengacu kepada sejauh mana suatu alat ukur mampu memberikan 

hasil yang konsisten jika dilakukan pengukuran berulang kali (Malhotra, 2007). 

Untuk menentukan reliabilitas setiap variabel digunakan Cronbach Alpha. Koefisien 

reliabilitas Cronbach Alpha berkisar antara 0 hingga 1, koefisien reliabilitas sebesar 

kurang dari 0,6 mengindikasikan reliabilitas kurang memuaskan (Malhotra, 2007), 

sedangkan menurut Hair et al (2006), suatu variabel dianggap reliable jika memiliki 

koefisian reliabilitas Cronbach Alpha sebesar lebih dari 0,7. 

3.6. Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan model regresi, terdapat empat 

asumsi yang terpenting sebagai syarat penggunaan metode regresi, yakni normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedasitas. Pengujian ini diperlukan karena 

adanya konsekuensi yang mungkin terjadi jika asumsi tersebut tidak terpenuhi 

(Gujarati, 2003). Dibawah ini penjelasan dari empat asumsi klasik tersebut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengkaji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distibusi data normal atau mendekati 

normal (Ghozali, 2002). Uji normalitas sebaran data penelitian ini menggunakan 

metode dengan melihat nomal probability plot yang membandingkan distibusi 

komulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari disrtribusi normal. 
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Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis 

yang menggambarkan data seungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan bentuk pengujian asumsi dalam analisa regresi 

berganda. Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus 

terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi 

antara variabel independen. Untuk melihat gejala multikolinearitas dapat dilihat dari 

hasil Collinearity Stastistic. Jika nilai korelasi antara dua variabel independent yang 

melebihi 0,8 maka model regresi diindikasikan ada multikolinearitas (Gurajati, 2003). 

Hasil variance inflation factor (VIF) yang lebih besar dari 10 menunjukkan 

adanya gejala multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 

menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas (Gujarati, 2003). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas penting untuk mengetahui apakah varians dari 

setiap error bersifat heterogen. Apabila bersifat heterogen maka melanggar asumsi 

klasik yang mensyaratkan bahwa varians dari error harus bersifat homogeny. Salah 

satu cara yang dilakukan untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas yakni melihat 

grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan melihat residualnya 

(SRESID). Deteksi ada tidaknya heterokedestisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 
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sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y 

sesungguhnya) yang telah di studentized (Ghozali, 2002). Jika ada pola tertentu, 

seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka mengidikasikan telah terjadi heterokedestisitas. 

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedestisitas (Ghozali, 2002). 

 

3.7  Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan model regresi dalam 

pengolahan data yang dilakukan adapun model regresi digunakan untuk meneliti ada 

atau tidaknya suatu hubungan linier antara variabel citra merek dan keputusan 

pembelian konsumen. Analisis regresi berganda adalah sebuah teknik statistik yang 

secara bersama untuk mengembangkan sebuah hubungan matematis antara dua atau 

lebih variabel independen dengan menggunakan skala interval (Malhotra, 2007). 

Bentuk persamaan dari regresi berganda, yaitu: 

 

 Diestimasikan dengan persamaan berikut:  

 

Maka dalam penelitian ini, analisa regresi berganda digunakan untuk mencari 

terdapat pengaruh atau tidak antara dimensi-dimensi pada citra merek yaitu 

Corporation Image, User Image, dan Product Image terhadap keputusan pembelian 
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konsumen Pelumas Fastron Pertamina. Model dari regresi berganda pada penelitian 

ini adalah: 

KP = a + b1CI + b2UI + b3PI + e 

Keterangan:  

 KP : Keputusan Pembelian 

 a : konstanta 

 b : koefisien regresi 

 CI : Corporate Image 

 UI : User Image 

 PI : Product Image 

 e  : standard error  

Penggunaan metode statistik analisis regresi berganda dengan perangkat 

statistik, digunakan untuk menganalisa hal-hal sebagai berikut:  

1. Mengetahui besarnya pengaruh atau koefisien determinasi (adjusted R 

Square) antara variabel citra merek yang terdiri dari dimensi Corporate 

Image, User Image, dan Product Image terhadap keputusan pembelian 

konsumen Pelumas Fastron Pertamina.  

2. Menentukan persamaan regresi linier untuk variabel citra merek yang 

terdiri dari dimensi Corporate Image, User Image, dan Product Image 

terhadap keputusan pembelian konsumen  Pelumas Fastron Pertamina. 

3. Selanjutnya dari perhitungan statistik tersebut akan diperoleh suatu 

persamaan regresi berganda yang dapat menggambarkan pengaruh dari 
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Corporate Image, User Image, dan Product Image terhadap keputusan 

pembelian konsumen Pelumas Fastron Pertamina. 

 

3.7.1 Koefisien Determinasi (R square) 

 Dalam model regresi R square digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2001). 

Secara umum R square untuk data yang bersifat cross section nilainya relatif rendah, 

karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan 

untuk data time series biasanya mempunyai R square yang tinggi (Ghozali, 2001). 

Untuk multiple regression nilai R square yang diamati adalah adjusted R square, 

tidak seperti R square, dikarenakan nilai adjusted R square dapat naik atau turun 

apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi (Ghozali, 

2001). 

 

3.8 Teknik Pengujian Hipotesis 

Teknik pengujian hipotesis pada model regresi, dilakukan dengan dua tahap : 

 

3.8.1 Uji F 

 Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Bila p ≤ 0,05 tabel artinya semua variabel 

independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
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variabel dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Bila 

bila p ≥ 0,05, artinya semua variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan yang 

digunakan sebesar α = 5%. 

3.8.2 Uji t 

 Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Formula hipotesis: 

Ho : bi = 0, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

 terhadap variabel dependen.  

 

Ha : bi ≠ 0, artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan 

 terhadap   variabel dependen. 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka 

Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen 

dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Begitu pula sebaliknya 

bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh 

antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan 

yang digunakan sebesar α = 5%.  

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesa dibawah ini: 
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1. Hipotesa untuk corporate image: 

 Ho : Corporate image tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan pembelian konsumen pelumas Fastron 
Pertamina. 

  
 Ha : Corporate image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  

keputusan pembelian konsumen pelumas Fastron Pertamina. 
 

2. Hipotesa untuk user image: 

 Ho : User image tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  
keputusan pembelian konsumen pelumas Fastron Pertamina. 

 
 Ha : User image memiliki pengaruh yang signifikan Terhadap 

keputusan pembelian konsumen pelumas Fastron Pertamina. 
 

3. Hipotesa untuk product image: 

 Ho : Product image tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap   keputusan pembelian konsumen pelumas Fastron 
Pertamina. 

 
 Ha : Product image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen pelumas Fastron Pertamina. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Pertamina 

Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah 

Indonesia (National Oil Company), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 

dengan nama PT Permina. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi 

PN PERMINA dan setelah merger dengan PN Pertamin di tahun 1968 namanya 

berubah menjadi PN Pertamina. Dengan bergulirnya Undang Undang No. 8 Tahun 

1971 sebutan perusahaan menjadi Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah 

Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT Pertamina (PERSERO) pada tanggal 

17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 

tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sesuai 

akta pendiriannya, maksud dari Perusahaan Perseroan adalah untuk 

menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di 

luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di 

bidang minyak dan gas bumi tersebut.  

Adapun tujuan dari Perusahaan Perseroan adalah untuk mengusahakan 

keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perseroan secara efektif dan efisien dan 

memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan 

dan kemakmuran rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan 
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melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut yakni menyelenggarakan usaha di 

bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan dan turunannya, menyelenggarakan 

kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk 

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang telah mencapai tahap akhir 

negosiasi dan berhasil menjadi milik Perseroan, melaksanakan pengusahaan dan 

pemasaran Liquified Natural Gas (LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari kilang 

LNG. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang MIGAS baru, Pertamina tidak 

lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang memonopoli industri MIGAS dimana 

kegiatan usaha minyak dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme pasar.  

PT Pertamina pada ajang Most Admired Company (IMAC) di tahun 2003 

meraih penghargaan The Best Corporate Image untuk kategori pertambangan yang 

diberikan oleh Frontier bekerjasama dengan Majalah Internasional Business Week. 

PT Pertamina merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang 

salah satu unit bisnisnya yakni unit Bisnis Pelumas yang memproduksi pelumas 

kendaraan penumpang (passenger car oils). Pada saat ini PT Pertamina melalui unit 

Bisnis Pelumas telah memproduksi tiga varian pelumas kendaraan penumpang 

(passenger car oils) dengan formulasi dan kandungan yang berbeda tiap variannya. 

Ketiga varian pelumas untuk kendaraan penumpang (passenger car oils) yaitu 

Fastron, Prima XP, Mesran Super SAE 20W-50.  

Saat ini di dalam negeri, pelumas Pertamina merupakan market leader yang 

menguasai lebih dari 54 persen pasar domestik (media Pertamina). Walaupun dengan 
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adanya ketentuan undang-undang Migas mengenai penghapusan monopoli minyak 

pelumas yang membuat Pelumas Pertamina mempunyai banyak pesaing tetapi 

Pelumas Pertamina tetap mejadi market leader dengan pangsa pasar yang cukup jauh 

meninggalkan para pesaingnya. 

4.1.1 Visi dan Misi Pertamina 

1. Visi 

Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia. 

2. Misi 

Menjalankan usaha inti minyak, gas, dan bahan bakar nabati secara 

terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. 

4.1.2 Tata Nilai Pertamina 

1. Clean  (Bersih) 

Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak 

menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada 

asas-asas tata kelola korporasi yang baik. 

2. Competitive (Kompetitif) 

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong 

pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai 

kinerja. 
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3. Confident (Percaya Diri) 

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam 

reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa 

4. Customer Focused (Fokus Pada Pelanggan) 

Berorientasi pada kepentingan pelanggan, dan berkomitmen untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 

5. Commercial (Komersial) 

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan 

berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. 

6. Capable (Berkemampuan) 

Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta 

dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan 

pengembangan. 

4.1.3 Struktur Organisasi Pertamina  

Berdasarkan atas data annual report yang rutin dikeluarkan Pertamina pada 

tahun 2008, telah ditetapkan susunan struktur organisasi Pertamina adalah sebagai 

berikut : 
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Direktrur Utama    : Karen Agustiawan. 

Wakil Direktur    : Omar Sjawaldy Anwar. 

Direktur Hulu     : Karen Agustiawan. 

Direktur Pengolahan    : Rukmi Hadihartini. 

Direktur Pemasaran dan Niaga  : Achmad Faisal. 

Direktur Umum dan SDM   : Waluyo. 

Direktur Keuangan    :Ferederick ST Siahaan. 

4.1.4 Produk Pelumas Fastron Pertamina 

Fastron Pertamina adalah minyak lumas mesin kendaraan dengan bahan dasar 

synthetic berkualitas tinggi dengan kekentalan ganda (multigrade) sehingga pelumas 

mudah bersirkulasi pada temperatur rendah dan memberikan perlindungan optimal 

terhadap keausan komponen mesin pada suhu dan kecepatan tinggi. Fastron yang 

ketika diluncurkan diposisikan sebagai pelumas dengan tag-line "need for speed", 

yang mampu memberikan laju yang tinggi saat dikendarai, menunjukkan kualitasnya 

sesuai dengan harapan pelanggan. Di tahun 2007 untuk kelima kalinya, Pelumas 

Pertamina melalui merek Fastron  menerima penghargaan Indonesian Customer 

Satisfactions Award (ICSA) 2007 yang merupakan penghargaan bagi merek-merek 

berhasil memuaskan pelanggannya, dengan merek yang berbeda yakni tiga kali 

berturut-turut diraih merek mesran lalu yang keempat diraih merek PrimaXP dan 
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yang kelima diraih oleh Fastron10W-40 API SL Exceeds. Penghargaan yang diraih 

tim pelumas Pertamina merupakan salah satu bentuk kepercayaan dari masyarakat 

luas terhadap pelumas Pertamina terutama Fastron. 

4.1.4.1 Fastron SAE 20W-50 dan SAE 10W-40 

Direkomendasikan untuk kendaraan mesin bensin modern yang dilengkapi 

dengan sistem Direct Injection dan multikatup. Fastron SAE 20W-50 dan SAE 10W-

40 dapat juga digunakan pada kendaraan mesin diesel tugas sedang. Kehandalan 

pelumas ini ditunjukkan dengan kemampuan kerjanya yang telah mendapat approval 

dari API service kategori SJ (API Donut) untuk Fastron SAE 20W-50 , selain itu 

memenuhi standar Eropa ACEA G5/PD-2 dan VW 501.01/505. 

4.1.4.2 Fastron DIESEL SAE 15W-40 

Direkomendasikan untuk kendaraan mesin diesel modern putaran tinggi 

khususnya untuk mesin diesel system Direct Injection dengan gas buang rendah 

emisi. Fastron DIESEL SAE 15W-40 dapat juga digunakan pada kendaraan mesin 

bensin. Kehandalan pelumas Fastron DIESEL SAE 15W-40 telah memenuhi 

tingkatan mutu API CH-4 dan juga memenuhi persyaratan untuk tingkatan mutu API 

CF, ACEA A2-98/B2-98 dan MB 226.1. 
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4.1.4.3 Keunggulan Pelumas Fastron Pertamina 

1. Memiliki kekentalan yang sangat stabil pada temperatur rendah dan tinggi. 

2. Memberikan perlindungan yang efektif terhadap piston dari pembentukan 

deposit. 

3. Melindungi mesin dari keausan. 

4. Memiliki stabilitas oksidasi yang baik. 

4.2 Hasil Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan kali ini, peneliti memiliki tujuan untuk 

mencari pengaruh antara variabel citra merek terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada produk pelumas fastron pertamina di Jakarta. Dalam penelitian ini  

peneliti menggunakan 100 responden, di mana hasil dari penelitian serta analisisnya 

dapat dilihat pada uraian di bawah ini : 

 

4.2.1 Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pengendara mobil 

yang menggunakan Fastron Pertamina minimal satu kali maka dapat diketahui 

karakteristik dari 100 responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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4.2.1.1 Jenis Kelamin 

 Berdasarkan jenis kelamin, maka responden penelitian ini dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1 

Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin 

 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

 Berdasarkan gambar 4.1 diatas, dari 100 orang responden yang menjadi objek 

penelitian terlihat bahwa persentase reponden pria mendominasi sebesar 79% dan 

hanya terdapat 21% responden wanita. 
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4.2.1.2 Usia 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan maka klasifikasi 

umur dari responden penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 4.2 

Klasifikasi reponden berdasarkan usia 

  

Sumber : Data primer yang diolah 

 

 Berdasarkan gambar 4.2 di atas, menunjukan bahwa 44% responden berusia 

antara 27-37 tahun dimana usia tersebut dikategorikan kedalam usia orang dewasa, 

32% responden berusia 16-26 tahun dikategorikan sebagai usia remaja dan 24% 

responden berusia diatas 37 tahun. 
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4.2.1.3 Pendidikan 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan maka klasifikasi 

pendidikan terakhir dari responden penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 4.3 

Klasifikasi reponden berdasarkan pendidikan terakhir 

 

Sumber: Data primer yang diolah 

 Berdasarkan gambar 4.3 di atas, dari 100 responden yang menjadi objek 

penelitian 73% responden berpendidikan S1 keatas, 27% responden berpendidikan 

terakhir SMA dan meskipun dimasukan ke dalam klasifikasi pendidikan terakhir 

namun tidak ada responden yang berpendidikan terakhir SD atau SMP. 

4.2.1.4 Penghasilan 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan maka klasifikasi 

penghasilan perbulan dari responden penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4.4 

Klasifikasi reponden berdasarkan penghasilan perbulan 

 

       Sumber: Data primer yang diolah  

 Berdasarkan gambar 4.4 di atas, dari 100 responden yang menjadi 

objek penelitian 64% responden memiliki penghasilan perbulan diatas Rp 5 juta, 20% 

responden memiliki penghasilan antara 1-5 juta rupiah dan sisanya sebanyak 16% 

responden berpenghasilan perbulan di bawah Rp 1 juta. 

 

4.2.2 Analisis Data Pretest 

4.2.2.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Proses pretest yang dilakukan peneliti  dalam penelitian ini dimulai pada 

tanggal 15 Januari 2010 dan selesai pada tanggal 21 Januari 2010, dimana kuesioner 

dibagikan kepada 30 responden terlebih dahulu sebagai salah satu syarat pretest dan 

jumlah pertanyaan yang tertera pada lembaran kuesioner yang peneliti buat berjumlah 

lima belas pertanyaan terdiri dari empat pertanyaan mengenai corporate image, dua 

PENGARUH CITRA..., RIAN PRIANDANA, Ma.-IBS, 2010



62 

 

pertanyaan megenai user image, empat pertanyaan mengenai product image dan lima 

pertanyaan megenai Keputusan Pembelian Konsumen. Dari perhitungan validitas 

yang didapatkan pada tabel corporate image, user image, product image dan 

keputusan pembelian konsumen dapat menjelaskan bahwa pernyataan yang ada 

dalam variabel tersebut dinyatakan valid dan tidak gugur bila mempunyai nilai 

analisis faktor > 0,5. Penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan di bawah ini :  

1. Variabel Corporate Image. 

Tabel 4.1 

Hasil pengujian validitas corporate image 

Variabel KMO 
 

Indikator 
 

Loading 
Factor 

 

Status 
 

 
 
 
 
 
 
 
Corporate 

Image 

 
 
 
 
 
 
 
0,754 

Perusahaan 
dengan reputasi 

baik 

 
0,704 

 
valid 

Perusahaan 
dengan 

Manajemen 
yang baik 

 
0,747 

 
valid 

Perusahaan 
Peduli terhadap 

lingkungan 
sekitar 

 
0,733 

 
valid 

Perusahaan 
selalu 

melakukan 
inovasi 
terhadap 

produknya 

 

 
 

0,759 

 
 

valid 

       Sumber: Data kuesioner diolah 
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Berdasarkan Tabel 4.1 nilai KMO pada variabel corporate image sebesar 0,754 

yang mengindikasikan bahwa analisis faktor telah memadai, karena 0,754 > 0,5. 

Selain itu, hasil uji validitas corporate image pada Tabel 4.1 menjelaskan bahwa 

indicator pernyataan perusahaan dengan reputasi baik memiliki nilai analisis faktor 

sebesar 0,704 > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator pernyataan Perusahaan dengan 

Manajemen yang baik memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,747 > 0,5 dapat 

dikatakan valid, indikator peryataan perusahaan peduli terhadap lingkungan sekitar 

memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,733 > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator 

pernyataan perusahaan selalu melakukan inovasi terhadap produknya memiliki nilai 

analisis faktor sebesar 0,759 > 0,5 dapat dikatakan valid. Sehingga secara 

keseluruhan untuk pengujian validitas corporate image dikatakan valid. 

2. Variabel User Image. 

Tabel 4.2 

Hasil pengujian validitas user image 

Variabel 

 

KMO 
 

Indikator  
 

Loading 
Factor 

 

Status 
 

 
 
 
 
User Image 

 
 
 
 

0,500 

Pengguna 
merasa bangga 

terhadap produk 

 
0,922 

 

 
valid 

Digunakan oleh 
konsumen  

yang 
mementingkan 

kualitas 

 
 

0,922 

 
 

valid 

  Sumber: Data kuesioner diolah 
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 Berdasarkan Tabel 4.2 nilai KMO pada variabel user image sebesar 0,5 yang 

mengindikasikan bahwa analisis faktor telah memadai, karena nilai KMO tidak 

kurang dari 0,5. Hasil uji validitas user image diatas menjelaskan bahwa indikator 

pernyataan pengguna merasa bangga terhadap produk memiliki nilai analisis faktor 

sebesar 0,922 > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator peryataan digunakan oleh 

konsumen  yang mementingkan kualitas memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,922 > 

0,5 dapat dikatakan valid. Sehingga secara keseluruhan untuk pengujian validitas user 

image dikatakan valid. 
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3. Variabel Product Image. 

Tabel 4.3 

Hasil pengujian validitas product image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data kuesioner diolah 

Berdasarkan Tabel 4.3 nilai KMO pada variabel product image sebesar 0,735 

yang mengindikasikan bahwa analisis factor telah memadai, karena 0,735 > 0,5. Hasil 

uji validitas product image Tabel 4.3 menjelaskan bahwa indikator pernyataan 

Produk dikenal sesuai kegunaan memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,687 > 0,5 

dapat dikatakan valid, indikator pernyataan Merek Produk  mudah diucapkan, 

Variabel KMO Indikator  Loading 
factor 

Status 

 
 
 
 

Product 
Image 

 
 
 
 
0,735 

 
Produk dikenal 
sesuai kegunaan 

 
0,687 

 
valid 

Merek Produk  
mudah 

diucapkan, 
dikenali, dan 

diingat 
 

 
 

0,742 

 
 

valid 
 

Desain  produk  
dapat 

membedakanya 
dengan  merek 

lain 

 
 

0,780 

 
 

valid 

Konsumen 
memiliki 

persepsi atau 
pandangan baik 
terhadap produk  

 
 

0,742 

 
 

valid 
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dikenali, dan diingat memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,742 > 0,5 dapat 

dikatakan valid, indikator peryataan desain  produk  dapat membedakanya dengan  

merek lain memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,780 > 0,5 dapat dikatakan valid, 

indikator pernyataan konsumen memiliki persepsi atau pandangan baik terhadap 

produk memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,742 > 0,5 dapat dikatakan valid. 

Sehingga secara keseluruhan untuk pengujian validitas product image dikatakan 

valid. 
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4. Variabel Keputusan Pembelian Konsumen 

Tabel 4.4 

Hasil pengujian validitas keputusan pembelian konsumen 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data kuesioner diolah 

Berdasarkan tabel 4.4 nilai KMO pada variabel Keputusan Pembelian 

Konsumen sebesar 0,692 yang mengindikasikan bahwa analisis faktor telah memadai, 

karena 0,692 > 0,5. Hasil uji validitas keputusan pembelian konsumen pada Tabel 4.4 

menjelaskan bahwa indikator pernyataan pengenalan kebutuhan memiliki nilai 

analisis faktor sebesar 0,724 > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator pernyataan 

pencarian informasi memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,615 > 0,5 dapat dikatakan 

Variabel KMO Indikator  Loading 
factor 

Status 

 
 
 
 
 
 
 

Keputusan 
Pembelian 
Konsumen 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,692 

Pengenalan 
kebutuhan  

 
0,724 

 
valid 

Pencarian 
informasi  

 
0,615 

 
valid 

 
Pengevaluasian 

alternative 
 

 
0,804 

 
valid 

 
Keputusan 
Pembelian 

produk 
 

 
 

0,735 

 
 

valid 

 

Perilaku pasca 
pembelian 

 

0,855 

 

valid 
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valid, indikator peryataan pengevaluasian alternative memiliki nilai analisis faktor 

sebesar 0,804 > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator pernyataan keputusan pembelian 

produk memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,735 > 0,5 dapat dikatakan valid, 

indikator peryataan perilaku pasca pembelian memiliki nilai analisis faktor sebesar 

0,855 > 0,5 dapat dikatakan valid. Sehingga secara keseluruhan untuk pengujian 

validitas Keputusan Pembelian Konsumen dikatakan valid.  

Setelah melakukan pengujian pada tingkat validitas indikatornya maka untuk 

langkah berikutnya peneliti akan menguji tingkat reabilitas dari tiap variabel. 

Berdasarkan perhitungan yang didapatkan pada tabel 4.5 corporate image, user 

image, product image, dan keputusan pembelian konsumen dapat menjelaskan bahwa 

setiap pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah 

konsisten dan variabel dapat dihandalkan (reliable) bila memiliki nilai Cronbach 

Alpha > 0,6. 

Tabel 4.5 
Hasil Pengujian Reliabilitas 

 

Variabel 
Jumlah 
Item 

Pernyataan 

Cronbach’s 
Alpha 

Status 

Corporate Image 4 0,716 Realible 

User Image 2 0,825 Realible 

Product Image  4 0,720 Realible 

Keputusan Pembelian konsumen  5 0,802 Realible 

 Sumber: Data kuesioner diolah 
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Berdasarkan hasil pada Tabel 4.5 pengujian reliabilitas data pretest keesioner 

30 responden variabel corporate image dengan 4  item pernyataan memiliki koefisien 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,716. Sementara itu 2 item pernyataan untuk variabel 

user Image memiliki Cronbach’s Alpha sebesar 0,825. Variabel product image 

dengan 4  item pernyataan memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,720 dan 

keputusan pembelian konsumen dengan 5 item Cronbach’s Alpha sebesar 0,802. 

Dengan demikian, jika semua variabel dalam penelitian mempunyai koefisien 

Cronbach’s Alpha  minimal 0,60 atau lebih, maka jawaban rersponden terhadap 

pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel 

adalah konsisten dan variabel dapat dihandalkan (reliable).  Dari tabel pengujian 

reliabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel di atas reliable. 

4.2.3 Analisis data Penelitian 

Setelah dilakukan proses pretest maka pada tanggal 22 Januari 2010 sampai 2 

February 2010 peneliti melakukan tes yang sesungguhnya dimana peneliti 

menyebarkan kuesioner kepada 100 orang responden dan dilakukan analisis pada data 

tersebut, dimana hasil dari analisis data dapat dilihat pada uraian dibawah ini : 

4.2.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian analisis faktor ini kurang lebih sama manfaatnya seperti yang 

peneliti lakukan di dalam pretest yaitu untuk mengetahui tingkat validitas dan 

reliabilitas dari data yang diperoleh peneliti setelah menyebar kusioner kepada 100 
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responden. Hasil dari analisis ini dapat dijadikan sebagai acuan peneliti apakah data 

yang diperoleh dari penyebaran keusioner tersebut layak untuk dijadikan data acuan 

dari penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Dibawah ini merupakan hasil analisa 

dari pengujian tingkat validitas yang peneliti lakukan : 

1.     Variabel Corporate Image. 

Tabel 4.6 

Hasil pengujian validitas corporate image 

Variabel KMO 
 

Indikator  
 

Loading 
Factor 

 

Status 
 

 
 
 
 
 
 
 
Corporate 

Image 

 
 
 
 
 
 
 
0,759 

Perusahaan 
dengan reputasi 

baik 

 
0,738 

 
valid 

Perusahaan 
dengan 

Manajemen 
yang baik 

 
0,797 

 
valid 

Perusahaan 
Peduli terhadap 

lingkungan 
sekitar 

 
0,765 

 
valid 

Perusahaan 
selalu 

melakukan 
inovasi 
terhadap 

produknya 

 

 
 

0,690 

 
 

valid 

     Sumber: Data kuesioner diolah 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian kuesioner terhadap 100 responden 

yang telah dilakukan peneliti nilai KMO pada variabel corporate image sebesar 0,759 
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yang mengindikasikan bahwa analisis factor telah memadai, karena 0,759 > 0,5. 

Selain itu semua indikator  memenuhi syarat validitas dari syarat yang telah peneliti 

tentukan yaitu standar minimal nilai dari loading factor sebesar 0,5. Tentunya hal ini 

cukup memberikan serta menambah keyakinan pada peneliti bahwa setiap indikator 

pada variabel corporate image  bisa diolah untuk proses penelitian selanjutnya.   

2.     Variabel User Image. 

Tabel 4.7 

Hasil pengujian validitas user image 

Variabel 

 

KMO 
 

Indikator  
 

Loading 
Factor 

 

Status 
 

 
 
 
 
User Image 

 
 
 
 

0,500 

Pengguna 
merasa bangga 

terhadap produk 

 
0,860 

 

 
valid 

Digunakan oleh 
konsumen  

yang 
mementingkan 

kualitas 

 
 

0,860 

 
 

valid 

  Sumber: Data kuesioner diolah 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti nilai KMO pada 

variabel user image sebesar 0,5 yang mengindikasikan bahwa analisis faktor telah 

memadai, karena nilai KMO tidak kurang dari 0,5. Selain itu semua indikator 

variabel user image telah memenuhi syarat validitas dari syarat yang telah peneliti 

tentukan yaitu standar minimal nilai dari loading factor sebesar 0,5. Hal itu dapat 

dilihat dari nilai loading factor setiap indikator user image, tidak ada yang dibawah 
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nilai standar minimal syarat ketentuan dari peneliti atau diatas 0,5. Tentunya hal ini 

cukup memberikan serta menambah keyakinan pada peneliti bahwa setiap indikator 

pada variabel user image  bisa diolah untuk proses penelitian selanjutnya. 

3.     Variabel Product Image 

Tabel 4.8 

Hasil pengujian validitas product image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data kuesioner diolah 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian kuesioner terhadap 100 responden 

yang telah dilakukan peneliti nilai KMO pada variabel product image sebesar 0,712 

Variabel KMO Indikator  Loading 
factor 

Status 

 
 
 
 

Product 
Image 

 
 
 
 
0,712 

 
Produk dikenal 
sesuai kegunaan 

 
0,609 

 
valid 

Merek Produk  
mudah 

diucapkan, 
dikenali, dan 

diingat 
 

 
 

0,780 

 
 

valid 
 

Desain  produk  
dapat 

membedakanya 
dengan  merek 

lain 

 
 

0,732 

 
 

valid 

Konsumen 
memiliki 

persepsi atau 
pandangan baik 
terhadap produk  

 
 

0,754 

 
 

valid 
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yang mengindikasikan bahwa analisis faktor telah memadai, karena 0,712 > 0,5. 

Selain itu semua indikator memenuhi syarat validitas dari syarat yang telah peneliti 

tentukan yaitu standar minimal nilai dari loading factor sebesar 0,5. Tentunya hal ini 

cukup memberikan serta menambah keyakinan pada peneliti bahwa setiap indikator 

pada variabel product image  bisa diolah untuk proses penelitian selanjutnya.  

4.     Variabel Keputusan Pembelian konsumen  

Tabel 4.9 

Hasil pengujian validitas keputusan pembelian konsumen 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Sumber: Data kuesioner diolah 

Variabel KMO Indikator  Loading 
factor 

Status 

 
 
 
 
 
 
 

Keputusan 
Pembelian 
Konsumen 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,799 

Pengenalan 
kebutuhan  

 
0,724 

 
valid 

Pencarian 
informasi  

 
0,543 

 
valid 

 
Pengevaluasian 

alternative 
 

 
0,820 

 
valid 

 
Keputusan 
Pembelian 

produk 
 

 
 

0,815 

 
 

valid 

 

Perilaku pasca 
pembelian 

 

0,757 

 

valid 
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 Berdasarkan hasil analisis data penelitian kuesioner terhadap 100 responden 

yang telah dilakukan peneliti nilai KMO pada variabel product image sebesar 0,799 

yang mengindikasikan bahwa analisis faktor telah memadai, karena 0,799 > 0,5. 

Selain itu semua indikator variabel Keputusan Pembelian Konsumen telah memenuhi 

syarat validitas dari syarat yang telah peneliti tentukan yaitu standar minimal nilai 

dari loading factor sebesar 0,5. Hal itu dapat dilihat dari nilai loading factor setiap 

indikator Keputusan Pembelian Konsumen tidak ada yang dibawah nilai standar 

minimal syarat ketentuan dari peneliti atau diatas 0,5. Tentunya hal ini cukup 

memberikan serta menambah keyakinan pada peneliti bahwa setiap indikator pada 

variabel Keputusan Pembelian Konsumen bisa diolah untuk proses penelitian 

selanjutnya. 

Setelah melakukan Uji validitas terhadap kuesioner dari 100 responden 

dengan hasil keseluruhan yakni telah memenuhi standar validitas yang telah peneliti 

tentukan, analisis berikutnya adalah bertujuan melihat sejauh mana tingkat reabilitas 

dari tiap variabel. Dibawah ini adalah hasil analisis peneliti untuk menilai tingkat 

reabilitas dari tiap variabel yang digunakan : 
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Tabel 4.10 
Hasil Pengujian Reliabilitas 

 
  

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Data kuesioner diolah 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.10 pengujian reliabilitas data penelitian 

kuesioner terhadap 100 responden variabel corporate image dengan 4  item 

pernyataan memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,736. Sementara itu 2 item 

pernyataan untuk variabel user Image memiliki Cronbach’s Alpha sebesar 0,646. 

Variabel product image dengan 4  item pernyataan memiliki koefisien Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,691 dan Keputusan Pembelian Konsumen dengan 5 item Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,776. 

Dengan demikian, jika semua variabel dalam penelitian mempunyai koefisien 

Cronbach’s Alpha  minimal 0,60 atau lebih, maka jawaban rersponden terhadap 

pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel 

adalah konsisten dan variabel dapat dihandalkan (reliable).  Dari tabel pengujian 

reliabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel di atas reliable. 

Variabel 
Jumlah 
Item 

Pernyataan 

Cronbach’s 
Alpha 

Statatus 

Corporate Image 4 0,736 Realible 

User Image 2 0,646 Realible 

Product Image  4 0,691 Realible 

Keputusan Pembelian konsumen  5 0,776 Realible 
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4.2.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda, suatu model 

harus memenuhi beberapa asumsi klasik terlebih dahulu diantaranya adalah : 

4.2.3.2.1 Uji Normalitas   

Dalam pengujian normalitas ini peneliti ingin mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi antara variabel terikat (dependent) dan variabel bebasnya 

(independent) terdistribusi secara normal atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat 

berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan 

metode statistik  maka akan diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Gambar 4.5 

Uji Normalitas 

 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan pada Gambar 4.5 Uji Normalitas menunjukan dapat dilihat 

bahwa sebaran data yang terjadi tersebar di sekeliling garis lurus atau tidak terpencar 

jauh dari garis lurus sehingga dapat disimpulkan bahwa persyaratan  uji normalitas 

data bisa dipenuhi. 
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4.2.3.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi 

yang ditentukan peneliti ditemukan sebuah korelasi antar variabel bebas dimana 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya. 

Jika di antara variabel bebas tersebut terdapat suatu korelasi, maka variabel tersebut 

tidak layak digunakan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas 

dapat dilihat dari nilai variance inflation factor (VIF). Hasil variance inflation factor 

(VIF) yang lebih besar dari 10 menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, 

sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak adanya gejala 

multikolinearitas. Dari hasil pengolahan data maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.11 
Uji Multikolinieritas 

Variabel VIF 

Corporate image 1,282 

User Image 1,174 

Product Image 1,168 

Sumber : Data primer yang diolah 

 Berdasarkan tabel 4.11 di atas maka dapat dilihat nilai VIF dari masing 

variabel tidak ada yang melebihi 10 yaitu Corporate Image sebesar 1,282 sedangkan  

User Image sebesar 1,174 dan Product Image sebesar 1,168. Dengan demikian bisa 

disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas pada model regresi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. 
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4.2.3.2.3 Uji Heterokedastisitas 

 Pengujian selanjutnya adalah menguji keanekaragaman jenis data dengan 

menggunakan uji heterokedastisitas, pengujian ini merupakan salah satu cara yang 

biasa digunakan peneliti untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dalam suatu 

model regresi. Cara pengujiannya bisa dengan menggunakan grafik plot yaitu grafik 

yang terbentuk antara nilai prediksi ZPRED dengan residualnya SRESID. Hasil 

analisis tersebut akan membentuk scatterplot dan peneliti dapat melihat apakah dalam 

scatterplot tersebut membentuk pola tertentu atau tidak. Berikut  hasil dari analisis 

data yang diolah tersebut : 

Gambar 4.6 
      Uji Heterokedastisitas 

 

 Sumber : Data primer yang diolah 
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Dilihat dari Gambar 4.6 di atas terlihat titik yang menyebar secara acak dan 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari gambar tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, 

sehingga model regresi ini layak dipakai. 

 

4.2.3.3 Analisis Regresi Berganda. 

Tujuan dari peneliti melakukan analisis regresi berganda adalah untuk 

mengetahui adanya pengaruh variabel independen yaitu citra merek (X) yang terdiri 

dari tiga dimensi yakni corporate image (X1), user image (X2) dan product image 

(X3) terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian konsumen ( Y ). 

4.2.3.3.1 Koefisien Determinasi (adjusted R square) 

Dalam model regresi R square digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Setelah dilakukan 

proses analisis dengan menggunakan metode statistik maka diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 4.12 
Uji R Square 

  
 

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

Estimate 
1 

.651a .423 .405 .54457 

 
Sumber : Data primer yang diolah 

PENGARUH CITRA..., RIAN PRIANDANA, Ma.-IBS, 2010



81 

 

Berdasarkan tabel 4.12, besarnya adjusted R squared adalah 0,405. Nilai 

tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh corporate image, user 

image dan product image terhadap keputusan pemebelian konsumen dengan cara 

menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan menggunakan rumus dibawah ini. 

 KD = adjusted R squared x 100% 

 KD = 0,405 x 100% 

 KD = 40,5% 

Peneliti dapat menyatakan bahwa dengan adanya variasi hubungan yang 

terjadi dalam variabel Keputusan Pembelian Konsumen 40,5% dapat dipengaruhi 

oleh  variabel corporate image, user image dan product image sedangkan sisanya 

yang sebesar 59,5 % adalah sumbangan dari variabel lain yang tidak di masukkan 

kedalam penelitian ini. 

Menurut Ghozali (2001) menyatakan bahwa nilai adjusted R squared yang 

rendah bukan berarti model penelitian tersebut tidak baik, hal ini disebabkan karena 

adjusted R squared yang rendah bisa terjadi pada data cross section yang memiliki 

variasi yang besar antara masing-masing pengamatan. 

 

 

 

 

 

PENGARUH CITRA..., RIAN PRIANDANA, Ma.-IBS, 2010



82 

 

 

 

4.2.3.4 Pengujian Hipotesis 

4.2.3.4.1 Uji F 

Untuk melihat hubungan antara variabel corporate image, user image dan 

product image secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian konsumen, 

peneliti melakukan uji F-test dimana analisis pengujian ini dilakukan dengan melihat 

nilai signifikansi yang terdapat didalam tabel ANOVA, dan  dibawah ini adalah hasil 

dari pengolahan datanya: 

Tabel 4.13 ANOVA 
 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 20.914 3 6.971 23.507 .000a 

Residual 28.470 96 .297   

Total 49.384 99    

a. Predictors: (Constant), PI, UI, CI 

b. Dependent Variable: KP    

       Sumber: data kuesioner diolah 

 
Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 yang berarti secara 

bersama-sama variabel corporate image, user image dan product image berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pelumas Fastron Pertamina  
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4.2.3.4.2 Uji T 

Untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel corporate image, user image 

dan product image secara individu terhadap Keputusan Pembelian Konsumen maka 

digunakan uji t pada tabel 4.14 dibawah ini. 

Tabel 4.14 Coefficients 
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.870 .734  2.548 .012 

CI .022 .076 .025 .290 .773 

UI .358 .070 .431 5.137 .000 

PI .391 .086 .382 4.557 .000 

a. Dependent Variable: KP     

          Sumber: data kuesioner diolah 

 
1. Ho1 :  Corporate image tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

 keputusan pembelian konsumen Pelumas Fastron Pertamina. 

Ha1 : Corporate image memiliki pengaruh signifikan terhadap 

 keputusan pembelian konsumen Pelumas Fastron Pertamina. 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.14 diperoleh nilai Sig. sebesar 0,773. Untuk 

mengetahui kebenaran hipotesa, digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan 
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Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen terhadap 

variabel independen dengan derajat keyakinan α = 5%. Begitu pula sebaliknya bila p 

≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara 

variabel dependen terhadap varabel independen dengan derajat keyakinan α = 5%. 

Pada penelitian ini untuk varianel corporate image memiliki nilai Sig. sebesar 

0,773 dan nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak. Hal ini 

memiliki arti bahwa corporate image tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa faktor yang 

menyebabkan variabel corporate image tidak memiliki pengaruh significant terhadap 

keputusan pembelian konsumen Pelumas fastron Pertamina. Faktor pertama yakni 

typical product dari pelumas yang tidak menuntut konsumen produk pelumas untuk 

mengutamakan dan melihat corporate image dari merek pelumas sebagai prioritas 

utama. Konsumen pelumas lebih mengutamakan kepada kualitas dari produk 

pelumas, kecocokan pelumas dengan kendaraanya dan manfaat yang didapat dari 

pelumas tersebut terhadap kendaraanya. Faktor kedua yakni Pelumas Fastron 

Pertamina masih kurang dikenal masyarakat sebagai pelumas kendaraan penumpang 

buatan Pertamina. Berdasarkan penelitian ini konsumen saat ini lebih mengenal dan 

mengetahui merek Prima XP dan Mesran sebagai pelumas kendaraan penumpang 

buatan Pertamina.  
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Menurut peneliti pengaruh yang tidak significant antara corporate image dan 

keputusan pembelian konsumen memang dapat terjadi pada produk pelumas. Peneliti 

mengambil contoh terhadap produk pelumas merek lain, yakni Pelumas merek Top 1. 

Dari beberapa responden pengguna pelumas Top 1 yang peneliti ajukan pertanyaan 

tidak ada yang mengetahui atau mengenal perusahaan yang memproduksi pelumas 

merek Top 1. Seperti ditunjukan pada tabel 4.15 average value corporate image oli 

Top 1 berikut :  

Tabel 4.15 
average value corporate image  

Oli Top 1 

Variabel Indikator Average Value 

Corporate Image 

Perusahaan dengan reputasi baik 5,93 
Perusahaan dengan Manajemen yang 
baik 4,64 
Perusahaan Peduli terhadap 
lingkungan sekitar 5,14 
Perusahaan selalu melakukan inovasi 
terhadap produknya 5,21 

Average Value Variabel Corporate Image 5,23 
Sumber : Data primer yang diolah 

 

2. Ho2 :  User image tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap  

 keputusan    pembelian konsumen Pelumas Fastron Pertamina. 

Ha2 : User image memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan  

 pembelian konsumen Pelumas Fastron Pertamina. 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.14 diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000. Untuk 

mengetahui kebenaran hipotesa, digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan 
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Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen terhadap 

variabel independen dengan derajat keyakinan α = 5%. Begitu pula sebaliknya bila p 

≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara 

variabel dependen terhadap varabel independen dengan derajat keyakinan α = 5%. 

 Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,000 dan kurang dari 0,05 maka Ho ditolak. 

Hal ini memiliki arti bahwa user image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen. 

3. Ho3 : Product image tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

 keputusan pembelian konsumen Pelumas Fastron Pertamina. 

Ha3 : Product image memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 

 pembelian konsumen Pelumas Fastron Pertamina. 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.14 diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000. Untuk 

mengetahui kebenaran hipotesa, digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan 

Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen terhadap 

variabel independen dengan derajat keyakinan α = 5%. Begitu pula sebaliknya bila p 

≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara 

variabel dependen terhadap variabel independen dengan derajat keyakinan α = 5%. 

 Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,000 dan kurang dari 0,05 maka Ho ditolak. 

Hal ini memiliki arti bahwa Product image memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen. 

 

PENGARUH CITRA..., RIAN PRIANDANA, Ma.-IBS, 2010



87 

 

 

 

4.2.3.4.3 Model Persamaan Penelitian 

 Berdasarkan tabel 4.14 dan pembahasan diatas maka didapatkan persamaan 

pada model penelitian ini adalah: 

KP=  1.870 + 0.358 UI + 0.391 PI + e 

Keterangan:  

 KP : Keputusan Pembelian 

 a : konstanta 

 b : koefisien regresi 

 UI : User Image 

 PI : Product Image 

 e  : standard error  

Koefisien regresi parsial variabel bebas (user image, product image) 

menunjukkan nilai positif, artinya terdapat hubungan positif atau searah antara 

variabel bebas (user image, product image), dengan variabel tidak bebas (Keputusan 

Pembelian Konsumen). Oleh karena itu apabila user image dan product image 

sebagai variabel bebas meningkat maka Keputusan Pembelian Konsumen juga akan 

meningkat. 

4.2.4 Implikasi Manajerial 

Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis data, 

peneliti juga ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian ini ke 

dalam implikasi manajerialnya. Peneliti mencoba untuk memberikan analisis 
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tambahan untuk memperkuat gambaran tersebut agar para praktisi  khususnya praktisi 

dari Pertamina dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan  mereka dalam 

meningkatkan penjualan Pelumas Fastron Pertamina. Pada analisa tambahan ini 

peneliti akan menggunakan average value dari tiap indikator penilaian pada tiap 

variabel yang terbukti signifikan atau terbukti memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Variabel tersebut adalah User Image dan Product Image. 

Tujuan penggunaan average value adalah untuk mengetahui rata-rata jawaban dari 

tiap indikator dan membandingkanya dengan nilai standar yang telah di adjust 

sebesar 5. Adapun hasil dari analisis average value pada variabel user image adalah:  

Tabel 4.16 
Average Value User Image 

Variabel Indikator Average Value 

User Image 

Pengguna merasa bangga terhadap 
produk 7,48 
Digunakan oleh konsumen  yang 
mementingkan kualitas 7,64 

Average Value Variabel User Image 7,56 
Sumber : Data primer yang diolah 
 

Hasil analisis dimulai dari variabel User Image berdasarkan analisis tabel 4.16 

dari variabel User Image, dilihat bahwa secara garis besar penilaian masyarakat dan 

konsumen Fastron Pertamina sudah baik karena dari skala penilaian antara 1 – 9 , 

pada variabel User Image rata – rata penilaian responden sebesar 7,56, hasil tersebut 

melebihi minimal standar penilaian yaitu sebesar 5. Namun dari kedua indikator user 

image tersebut ada satu yang indikator nilainya dibawah average value yaitu 

indikator pengguna merasa bangga terhadap produk. Indikator tersebut memiliki nilai 
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average value sebesar 7,48. Hal ini menunjukan masih rendahnya rasa bangga 

pengguna Pelumas Fastron Pertamina terhadap produk pelumas Fastron yang 

dipakainya. Untuk itu manajemen Pertamina harus memperhatikan indikator 

pengguna merasa bangga terhadap produk tersebut, karena pelumas Fastron 

Pertamina merupakan produk pelumas dalam negeri unggulan Pertamina yang 

kualitasnya tidak kalah dengan pelumas dari luar negeri. Hal tersebut didukung oleh 

hasil average value dari indikator yang kedua yaitu Fastron digunakan oleh 

konsumen yang mementingkan kualitas. Indikator kedua tersebut memiliki average 

value diatas rata-rata yaitu sebesar 7,64 . Di sini terlihat bahwa konsumen telah 

mengetahui kualitas yang baik dari Fastron Pertamina. 

 Untuk itu guna meningkatkan rasa bangga konsumen terhadap Fastron 

Pertamina, manajemen Pertamina perlu mensosialisasikan kualitas yang dimiliki 

Fastron agar rasa bangga konsumen Pelumas Fastron Pertamina terhadap produk 

yang digunakannya meningkat. 

Berikutnya peneliti akan menganalisis dari variabel Product Image adapun 

uraian analisis dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

PENGARUH CITRA..., RIAN PRIANDANA, Ma.-IBS, 2010



90 

 

 
Tabel 4.17 

Average Value Product Image 

Variabel Indikator Average Value 

Product Image 

Produk dikenal sesuai kegunaan 8,17 
Merek Produk  mudah diucapkan, 
dikenali, dan diingat 7,68 
Desain  produk  dapat 
membedakanya dengan  merek lain 7,6 
Konsumen memiliki persepsi atau 
pandangan baik terhadap produk 7,45 

Average Value Variabel Product Image 7,72 
Sumber : Data primer yang diolah 
 

Berdasarkan analisis tabel 4.17 dari variabel Product Image, dapat dilihat bahwa 

secara garis besar penilaian masyarakat dan konsumen terhadap pelumas Fastron 

Pertamina sudah baik karena dengan skala penilaian antara 1 – 9 , pada variabel 

Product Image rata – rata penilaian responden sebesar 7,72, hasil tersebut melebihi 

minimal standar penilaian yaitu sebesar 5. Dari empat indikator Product Image 

terdapat satu indikator yang memiliki  nilai average value terkecil yaitu 7,45 yang 

terdapat pada indikator  konsumen memiliki persepsi atau pandangan baik terhadap 

produk. Untuk itu manajemen Pertamina harus memperhatikan indikator konsumen 

memiliki persepsi atau pandangan baik terhadap produk karena indikator tersebut 

memiliki nilai average value yang terkecil, hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi 

atau pandangan konsumen terhadap pelumas Fastron Pertamina belum maksimal. 

Sehingga persepsi yang baik harus dibangun oleh Pertamina sebagai produsen 

pelumas Fastron. 
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Hal yang dapat dilakukan oleh manjemen Pertamina untuk meningkatkan 

persepsi atau pandangan yang baik terhadap Fastron Pertamina antara lain dengan 

mensosialisasikan kualitas yang dimiliki Fastron agar persesepsi atau pandangan 

konsumen dan masyarakat terhadap Fastron Pertamina menjadi lebih baik. Karena 

dari penelitian ini penulis melihat bahwa persespsi konsumen terhadap produk 

pelumas merupakan salah satu bagian penting dalam konsumen menentukan produk 

pelumas yang akan digunakan pada kendaraanya. 

Kemudian selain pentingnya mengantisipasi adanya kelemahan, Pertamina juga 

perlu mempertahankan kelebihan yang mereka miliki dari variabel product image. 

Dengan penilaian indikator terbesar yaitu 8,17 masyarakat dan konsumen telah 

mengetahui secara pasti keberadaan Merek Pelumas Fastron Pertamina sebagai 

Pelumas kendaraan. Hal tersebut merupakan keuntungan bagi Pertamina karena 

konsumen sudah dapat melihat Positioning Fastron yang diposisikan Pertamina 

sebagai pelumas kendaraan yang berkualitas. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh citra 

merek terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pelumas Fastron Pertamina 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa corporate image 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Pelumas Fastron Pertamina. 

2. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa user image 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

Pelumas Fastron Pertamina. 

3. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa product image 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

Pelumas Fastron Pertamina. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, 

maka saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain adalah : 

I. Bagi para akademisi 

1. Kepada para peneliti berikutnya untuk bisa lebih mengembangkan penelitian 

ini dengan menambah variabel, seperti variabel brand equity yang nantinya 

bisa lebih menggambarkan hal-hal yang mempengaruhi Keputusan 
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Pembelian Konsumen Pelumas Fastron Pertamina, jurnal yang mendukung 

saran tersebut yaitu jurnal Pengaruh Brand Equity Teh Botol Sosro 

Terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Sumatera Utara Medan (Manurung, 2007) yang menyatakan 

bahwa secara umum variabel bebas (Brand equity) berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian mahasiswa F-KG USU Medan. 

II.  Bagi para praktisi 

1. Manajemen Pertamina khususnya pada Unit Pelumas sebaiknya 

memperhatikan beberapa indikator pada variabel yang mempengaruhi 

keputusan pembelian yaitu user image dan product image. Untuk variabel 

user image indikator yang harus mendapat perhatian adalah masih 

rendahnya rasa bangga pengguna pelumas Fastron Pertamina terhadap 

produk Fastron itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian ini banyak 

konsumen yang menggangap jika menggunakan pelumas buatan luar negeri 

merupakan suatu kebanggaan, sehingga manajemen Pertamina harus 

tanggap dan mencari solusi akan masalah tersebut, salah satu cara yang bisa 

dilakukan adalah dengan mensosialisasikan kualitas yang dimiliki Fastron 

agar rasa bangga konsumen Pelumas Fastron Pertamina terhadap produk 

yang digunakannya meningkat. Untuk variabel product image indikator 

yang harus mendapat perhatian lebih adalah konsumen memiliki persepsi 

atau pandangan baik terhadap produk,  karena indikator tersebut memiliki 

nilai average value yang terkecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi 

atau pandangan konsumen terhadap pelumas Fastron Pertamina belum 
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maksimal. Sehingga persepsi yang baik harus dibangun oleh Pertamina 

sebagai produsen pelumas Fastron. Salah satu cara yang bisa dilakukan 

adalah dengan mensosialisasikan kualitas yang dimiliki Fastron agar 

persepsi atau pandangan konsumen dan masyarakat terhadap Fastron 

Pertamina menjadi lebih baik. Karena dari penelitian ini penulis melihat 

bahwa persepsi konsumen terhadap produk pelumas merupakan salah satu 

bagian penting dalam konsumen menentukan produk pelumas yang akan 

digunakan pada kendaraanya. 

2. Manajemen Pertamina juga perlu mempertahankan beberapa indikator pada 

variabel user image dan product image yang sudah memiliki nilai yang baik. 

Indikator tersebut antara lain, pada variabel user image dapat dinilai bahwa 

masyarakat dan Konsumen Fastron telah melihat bahwa Fastron digunakan 

oleh konsumen yang mementingkan peforma kendaraanya selain itu dari 

variabel product image, masyarakat dan konsumen telah mengetahui secara 

pasti keberadaan Merek Pelumas Fastron Pertamina sebagai Pelumas 

kendaraan. Oleh karena itu keunggulan yang mereka miliki dapat 

dimanfaatkan secara maksimal oleh Pertamina untuk mempertahankan dan 

meningkatkan penjualan pelumas Fastron Pertamina. 
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LAMPIRAN 

 

Uji Validitas dan Reabiltias 30 Responden 

 

• Uji Validitas 

o Validitas corporate image 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .754 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 19.120 

df 6 

Sig. .004 

Anti-image Matrices  

  Ci1 Ci2 Ci3 Ci4 

Anti-image 

Covariance 

Ci1 .777 -.165 -.152 -.126 

Ci2 -.165 .730 -.134 -.201 

Ci3 -.152 -.134 .746 -.193 

Ci4 -.126 -.201 -.193 .714 

Anti-image 

Correlation 

Ci1 .777a -.219 -.200 -.169 

Ci2 -.219 .749a -.182 -.279 

Ci3 -.200 -.182 .759a -.264 

Ci4 -.169 -.279 -.264 .737a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities  

 Initial Extraction 

Ci1 1.000 .496 

Ci2 1.000 .558 

Ci3 1.000 .537 

Ci4 1.000 .576 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained  

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.167 54.166 54.166 2.167 54.166 54.166 

2 .658 16.455 70.620    

3 .625 15.619 86.239    

4 .550 13.761 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Component Matrix a 

 Component 

 1 

Ci1 .704 

Ci2 .747 

Ci3 .733 

Ci4 .759 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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o Validitas user image 
 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .500 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 18.657 

df 1 

Sig. .000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anti-image Matrices  

  Ui1 Ui2 

Anti-image Covariance Ui1 .507 -.356 

Ui2 -.356 .507 

Anti-image Correlation Ui1 .500a -.702 

Ui2 -.702 .500a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Communalities  

 Initial Extraction 

Ui1 1.000 .851 

Ui2 1.000 .851 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

Total Variance Explained  

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1.702 85.093 85.093 1.702 85.093 85.093 

2 .298 14.907 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix a 

 Component 

 1 

Ui1 .922 

Ui2 .922 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

o Validitas product Image 
 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .735 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 20.289 

df 6 

Sig. .002 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anti-image Matrices  

  Pi1 Pi2 Pi3 Pi4 

Anti-image Covariance Pi1 .776 -.145 -.217 -.045 

Pi2 -.145 .731 -.124 -.215 

Pi3 -.217 -.124 .681 -.210 

Pi4 -.045 -.215 -.210 .716 

Anti-image Correlation Pi1 .751a -.193 -.299 -.061 

Pi2 -.193 .752a -.176 -.297 

Pi3 -.299 -.176 .720a -.301 

Pi4 -.061 -.297 -.301 .724a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities  

 Initial Extraction 

Pi1 1.000 .472 

Pi2 1.000 .550 

Pi3 1.000 .608 

Pi4 1.000 .551 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

 
 

Component Matrix a 

 Component 

 1 

Pi1 .687 

Pi2 .742 

Pi3 .780 

Pi4 .742 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
 
 
 
 

Total Variance Explained  

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.181 54.524 54.524 2.181 54.524 54.524 

2 .723 18.085 72.609    

3 .598 14.955 87.564    

4 .497 12.436 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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o Validitas Keputusan Pembelian konsumen 
 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .692 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 50.348 

df 10 

Sig. .000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communalities  

 Initial Extraction 

KP1 1.000 .525 

KP2 1.000 .378 

KP3 1.000 .646 

KP4 1.000 .540 

KP5 1.000 .730 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Anti -image Matrices  

  KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 

Anti-image Covariance KP1 .634 .081 -.168 -.049 -.143 

KP2 .081 .579 -.276 .137 -.157 

KP3 -.168 -.276 .489 -.097 -.018 

KP4 -.049 .137 -.097 .503 -.255 

KP5 -.143 -.157 -.018 -.255 .407 

Anti-image Correlation KP1 .799a .133 -.302 -.087 -.281 

KP2 .133 .570a -.518 .254 -.322 

KP3 -.302 -.518 .719a -.196 -.040 

KP4 -.087 .254 -.196 .667a -.563 

KP5 -.281 -.322 -.040 -.563 .702a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Total Variance Explained  

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.820 56.395 56.395 2.820 56.395 56.395 

2 .970 19.398 75.793    

3 .581 11.612 87.405    

4 .385 7.705 95.110    

5 .245 4.890 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrix a 

 Component 

 1 

KP1 .724 

KP2 .615 

KP3 .804 

KP4 .735 

KP5 .855 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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• Uji Reliabilitas 

o Reliabilitas Corporate Image 
 

o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.716 4 

 
o Reliabilitas User Image 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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o Reliabilitas Product Image 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Reliabilitas Keputusan Pembelian konsumen 
 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.825 2 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.720 4 
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Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 100 responden 

• Uji Validitas 

o Validitas Coporate Image 
 

 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .759 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 79.367 

df 6 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices  

  Ci1 Ci2 Ci3 Ci4 

Anti-image Covariance Ci1 .721 -.200 -.173 -.073 

Ci2 -.200 .652 -.182 -.179 

Ci3 -.173 -.182 .697 -.143 

Ci4 -.073 -.179 -.143 .775 

Anti-image Correlation Ci1 .763a -.292 -.244 -.098 

Ci2 -.292 .732a -.271 -.252 

Ci3 -.244 -.271 .761a -.194 

Ci4 -.098 -.252 -.194 .790a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

 

 

 
 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.802 5 
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Communalities  

 Initial Extraction 

Ci1 1.000 .544 

Ci2 1.000 .635 

Ci3 1.000 .586 

Ci4 1.000 .476 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Variance Explained  

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.241 56.026 56.026 2.241 56.026 56.026 

2 .690 17.251 73.277    

3 .561 14.035 87.312    

4 .508 12.688 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component 

Matrix a 

 Component 

 1 

Ci1 .738 

Ci2 .797 

Ci3 .765 

Ci4 .690 

Extraction Method: 

Principal 

Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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o Validitas User Image 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D

f 

 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .500 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 25.379 

df 1 

Sig. .000 

Anti-image Matrices  

  Ui1 Ui2 

Anti-image Covariance Ui1 .771 -.369 

Ui2 -.369 .771 

Anti-image Correlation Ui1 .500a -.479 

Ui2 -.479 .500a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Communalities  

 Initial Extraction 

Ui1 1.000 .739 

Ui2 1.000 .739 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

Total Variance Explained  

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1.479 73.936 73.936 1.479 73.936 73.936 

2 .521 26.064 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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o Validitas Product Image 
 

 
 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .712 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 64.515 

df 6 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices  

  Pi1 Pi2 Pi3 Pi4 

Anti-image Covariance Pi1 .840 -.217 -.020 -.100 

Pi2 -.217 .703 -.191 -.164 

Pi3 -.020 -.191 .736 -.238 

Pi4 -.100 -.164 -.238 .726 

Anti-image Correlation Pi1 .733a -.282 -.025 -.127 

Pi2 -.282 .705a -.265 -.229 

Pi3 -.025 -.265 .703a -.326 

Pi4 -.127 -.229 -.326 .718a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrix a 

 Component 

 1 

Ui1 .860 

Ui2 .860 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Communalities  

 Initial Extraction 

Pi1 1.000 .371 

Pi2 1.000 .608 

Pi3 1.000 .535 

Pi4 1.000 .569 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Total Variance Explained  

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.082 52.058 52.058 2.082 52.058 52.058 

2 .820 20.510 72.569    

3 .567 14.173 86.742    

4 .530 13.258 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrix a 

 Component 

 1 

Pi1 .609 

Pi2 .780 

Pi3 .732 

Pi4 .754 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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o Validitas Keputusan Pembelian Konsumen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .799 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 138.948 

df 10 

Sig. .000 

Anti-image Matrices  

  KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 

Anti-image Covariance KP1 .672 -.032 -.177 -.134 -.040 

KP2 -.032 .834 -.166 -.003 -.070 

KP3 -.177 -.166 .543 -.153 -.097 

KP4 -.134 -.003 -.153 .525 -.227 

KP5 -.040 -.070 -.097 -.227 .613 

Anti-image Correlation KP1 .834a -.043 -.293 -.226 -.062 

KP2 -.043 .836a -.247 -.005 -.098 

KP3 -.293 -.247 .792a -.286 -.168 

KP4 -.226 -.005 -.286 .769a -.401 

KP5 -.062 -.098 -.168 -.401 .800a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Communalities  

 

Initial 

Extracti

on 

KP1 1.000 .524 

KP2 1.000 .295 

KP3 1.000 .672 

KP4 1.000 .664 

KP5 1.000 .574 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 
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Total Variance Explained  

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.728 54.569 54.569 2.728 54.569 54.569 

2 .815 16.298 70.867    

3 .636 12.719 83.586    

4 .439 8.773 92.360    

5 .382 7.640 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrix a 

 Component 

 1 

KP1 .724 

KP2 .543 

KP3 .820 

KP4 .815 

KP5 .757 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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• Uji Reliabilitas 

o Reliabilitas Corporate Image 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Relianilitas User Image 
 

 
 

 

 

 

 

 

o  

o  

o  

o  

o  

o  

 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.736 4 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.646 2 
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o Reliabilitas Product Image 
 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.691 4 

 

o Reliabilitas Keputusan Pembelian Konsumen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary  

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.776 5 
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Asumsi Klasik 

• Uji Normalitas 

 

• Uji Multioklinearitas 
 

 

Coefficients a 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

CI .780 1.282 

UI .852 1.174 

PI .856 1.168 

a. Dependent Variable: KP 
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• Uji Heteroskedastisitas 

 

 
Analisis Regresi Berganda 

 

Variables Entered/Removed  

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 PI, UI, CIa . Enter 

a. All requested variables entered. 

 
 

Model Summary b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .651a .423 .405 .54457 

a. Predictors: (Constant), PI, UI, CI 

b. Dependent Variable: KP 
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ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 20.914 3 6.971 23.507 .000a 

Residual 28.470 96 .297   

Total 49.384 99    

a. Predictors: (Constant), PI, UI, CI 

b. Dependent Variable: KP 

Coefficients a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.870 .734  2.548 .012 

CI .022 .076 .025 .290 .773 

UI .358 .070 .431 5.137 .000 

PI .391 .086 .382 4.557 .000 

a. Dependent Variable: KP 
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Data Penjualan Pelumas Pertamina tahun 2007 

Sumber: Unit Pelumas Pertamina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produksi 

 

 

SAT 

 

Tahun 2007 

 
 

Target 
Penjualan (kl) 

 

Target (%) 

 

Realisasi 
Penjualan (%) 

 

Realisasi 
Penjualan (kl) 

 

Fastron Series 

 

KL 

 

425 

 

100% 

 

128% 

 

544 

 

New prima XP 

 

KL 

 

4500 

 

100% 

 

38% 

 

1710 

 

 

Mesran Super 

 

KL 

 

3698 

 

100% 

 

93% 

 

3439 
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Pangsa Pasar Pelumas kendaran Di Indonesia tahun 2007 

Perusahaan Market share 

Pertamina 54% 

Top 1 11% 

Motul 1% 

Evalube dan Pennzoil 12% 

Castrol 5% 

shell 4% 

Agip 3% 

lain-lain 10% 

Total 100% 

   Sumber: Unit Pelumas Pertamina 

Data Rata-Rata Perbulan Penjualan Pelumas Pertamina Tahun 2009 Di Wilayah Jakarta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sumber: unit Pelumas Pertamina 
 

 

 
 

Produksi 

 
 

Jumlah 
Penjualan 

(Doos) 

 
 
 

Jumlah 
Penjualan 

(liter)  

 
Fastron 20 

W-50 

 
352 doos 

 
7040 

 
Prima XP 20 

W-50 

 
20.233 doos 

 
404.660 

 
Mesran 
Super 

 
10.247 doos 

 
204.940 
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KUESIONER 
 

Kepada responden Yth, 

Perkenalkan, nama saya Rian Priandana. Saya adalah mahasiswa STIE Indonesia 

Banking School. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi saya dengan 

judul “Pengaruh Citra Merek Pelumas Fastron Pertamina terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen ”.  

Untuk itu saya meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk 

mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan benar. Semua informasi yang diterima sebagai 

hasil kuesioner ini bersifat rahasia dan hanya akan dipergunakan untuk kepentingan 

akademis. 

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang disediakan untuk 

berpartisipasi. 

Hormat saya, 

Rian Priandana 

Petunjuk Pengisian 

Isilah semua pertanyaan dalam kuesioner ini. Dalam kuesioner ini terdapat  

pernyataan citra merek serta keputusan pembelian.  

Citra Merek dan Keputusan Pembelian 

Terdapat 15 pertanyaan untuk mengukur pengaruh dari citra merek terhadap keputusan 

pembelian. Pernyataan terbagi menjadi 4 bagian, antara lain corporate image, user image, 

product image dan keputusan pembelian. Jawablah pernyataan sesuai dengan 

pengetahuan anda sebagai pengguna pelumas Fastron Pertamina selama ini. Berikan nilai 

1 sampai 9 pada kotak kosong yang telah disediakan, angka dapat berupa angka desimal. 

Profil Responden 

Umur   : ………….. 

Jenis Kelamin  :  pria/wanita 

Pendidikan  : SD   SMP   

SMA   S1+ 

Pekerjaan Saat ini : …………..  

Penghasilan Perbulan : <1 juta   1-5 juta  >5 juta  
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    Sangat tidak setuju      Sangat setuju 
 
Arti Pilihan jawaban sebagai berikut: 

I. Corporate image (citra perusahaan) 

Pernyataan 
1 (STS)                
9 (SS) 

Pelumas Fastron Pertamina di buat oleh perusahaan yang mempunyai 
reputasi baik 

Perusahaan yang memproduksi Fastron Pertamina dikelola dengan 
manajemen yang baik 

Perusahaan yang memproduksi Pelumas Fastron Pertamina peduli 
terhadap kelestarian lingkungan 

Perusahaan yang memproduksi Pelumas Fastron Pertamina selalu 
melakukan inovasi terhadap produk-produknya 

 
 
 
 
II. User image (citra pemakai) 

Pernyataan 1 (STS)              9 (SS) 

Saya merasa bangga jika menggunakan Pelumas Fastron Pertamina    

Fastron Pertamina digunakan oleh konsumen  yang mementingkan 
kualitas pelumas demi peforma kendaraanya   
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III.  Product image (citra produk) 

Pernyataan 

 
1 (STS)  
9(SS) 
         

Produk Fastron Pertamina dikenal sebagai pelumas kendaraan   

Merek Fastron Pertamina mudah diucapkan, dikenali, dan diingat    

Logo pada Fastron Pertamina dapat membedakannya dengan pelumas 
merek lain   
Saya memiliki persepsi yang baik terhadap pelumas merek Fastron 
Pertamina 

 

 
 
 

IV. Keputusan Pembelian Konsumen 

Pernyataan 

1 (STS)  
9(SS) 

         
Dalam pemenuhan kebutuhan penggatian pelumas, saya akan memilih 
produk pelumas dengan bahan dasar  Synthetic, seperti yang terkandung 
pada pelumas Fastron Pertamina   
Sebelum memilih pelumas, saya akan mencari informasi mengenai 
produk-produk pelumas termasuk informasi tentang pelumas Fastron 
Pertamina 

  
Kualitas Pelumas Fastron Pertamina yang sudah terjamin dapat 
mempengaruhi saya untuk membeli   

 

Saya akan menjadikan merek Fastron Pertamina sebagai prioritas utama 
pembelian pelumas kendaraan. 

 

Jika saya merasa puas, saya akan menggunakan kembali Pelumas merek 
Fastron Pertamina. 
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PENGARUH CITRA..., RIAN PRIANDANA, Ma.-IBS, 2010




