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ABSTRACT 

 

The main objectives of this research were to identify attributes influence consumer 

buying decision of Indomie in Carrefour Lebak Bulus, South Jakarta. The variables 

included in this research are perceived quality and brand image as independent 

variables and consumer buying decision as the dependent variable.  

The method used in this research is quantitative method that will describe the 

influence of  two variables, perceived quality and brand image  towards the consumer 

buying decision of Indomie. The research was conducted on customers who are in 

Carrefour, using self-administered questionnaires sent to a sample of 100 respondents. 

Analysis method for this research: validity and reliability, the classic assumption test, 

multiple regression analysis, hypothesis testing by t test and F test, and analysis of 

determination coefficient. 

 

Results of this research by t test shows there are significant positive partial relation 

between perceived quality and brand image with consumer buying decision and results 

by F test then shows there are significant positive simultan relation between perceived 

quality and brand image with consumer buying decision.  

 

Keyword : perceived quality, brand image, consumer buying decision 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

                 Makanan merupakan kebutuhan pokok  manusia dalam  memenuhi kebutuhan 

akan rasa lapar dalam tubuhnya. Sekarang ini, makin banyak variasi produk 

makanan yang hadir dipasaran, salah satunya adalah produk makanan dalam bentuk 

mie instan yang menjadikan posisi mie instan sebagai pelengkap kebutuhan pangan 

masyarakat dan bahkan sebagai pengganti nasi sebagai makanan pokok. Situasi 

pasar saat ini semakin kompetitif dengan persaingan yang semakin meningkat antara 

perusahaan produk mie instan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Kehadiran 

berbagai produk makanan mie instan menjadikannya sebagai identitas dan alat 

pengukur apakah produk itu baik dan berkualitas atau tidak. Selain itu, masyarakat 

melihat sebuah merek sebagai bagian yang paling penting dalam sebuah produk, dan 

merek dapat menjadi sebuah nilai tambah dalam  produk tersebut. Dengan demikian, 

merek saat ini tak hanya sekedar identitas suatu produk saja dan sebagai pembeda 

dari produk pesaing melainkan merek memiliki ikatan emosional yang tercipta 

antara konsumen dengan produsen.  

   Pesaing bisa saja menawarkan produk yang mirip, tapi mereka tidak mungkin 

menawarkan janji emosional yang sama. Begitu juga dengan hadirnya berbagai 

merek mie instan yang ada sekarang ini mendorong adanya proses identifikasi para 

konsumen untuk menentukan salah satu merek yang menurut pandangan dapat 

memenuhi kriteria yang konsumen inginkan. Salah satunya dari sekian banyak 
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merek mie instan yang hadir di tengah masyarakat yaitu Indomie yang diproduksi 

oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang diproduksi sejak tanggal 9 

September 1970.Indomie untuk saat ini merupakan market leader dalam persaingan 

berbagai produk mi instan di Indonesia.  Hal ini dibuktikan dengan hasil survey 

yang dilakukan oleh Top Brand Award dan berikut adalah tabel hasil survey 

terhadap konsumen kategori mie instan dalam kemasan dari tahun 2009 hingga 

tahun 2013 : 

       Sumber : Top Brand Award 

  Berdasarkan data dari tahun 2009 hingga 2013 diatas,  Indomie menjadi 

penguasa pasar mie instan domestik sekitar 70%-80% secara keseluruhan, 

sedangkan Mie Sedap sebagai pesaing terberat Indomie mempunyai presentase 

sekitar 14%-16% meskipun demikian, Mie Sedap belum dapat menyaingi presentase 

pilihan konsumen Indomie. Pada urutan ketiga, Supemie yang mempunyai 

presentase jauh dibawah Indomie dan Mie Sedap yaitu sekitar 2%-4%. Mie Gaga 

100 juga masuk dalam salah satu top brand index untuk kategori mie instan, namun 

pada tahun 2011 dan 2013, Gaga 100 keluar dari kategori top brand index mie 

instan. Merek ABC hanya pada tahun 2012 masuk dalam top brand index yaitu 

sebesar 0.8%. Sarimi masih menjadi pilihan konsumen dalam kategori ini dan 

MEREK 
TOP BRAND INDEX  

2009 2010 2011 2012 2013 

INDOMIE 71.9% 75.5% 75.2% 77.5% 80.6% 

MIE SEDAP 14.8% 14.2% 16.4% 15.7% 13.5% 

SUPERMIE 4.7% 4.2% 4.4% 2.5% 2.1% 

GAGA 100 1.7% 1.8% - 0.7% - 

ABC - - - 0.8% - 

SARIMI 0.9% 1.2% 1.1% 0.7% 1.2% 

Tabel 1.1 

TOP BRAND INDEX INDOMIE 
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masuk dalam kategori top brand index baik dari tahun 2009 hingga sekarang ini 

dimana presentase nya yaitu sekitar 0.7%-1.2%. 

  Sumber lain juga menyatakan mie instan dari Grup Indofood menjadi 

penguasa pasar mie instan domestik dengan pangsa sekitar 70% yang secara 

keseluruhan, masyarakat Indonesia diperkirakan mengonsumsi hingga 14 miliar 

bungkus mie per tahun. Merek Indomie memegang pangsa pasar kategori mie instan 

yaitu sekitar 40-50% dari keseluruhan pasar. Sementara, gabungan pangsa dua 

merek lain dari Indofood yaitu Supermie dan Sarimi sekitar 20-30%, Mie Sedap 

sekitar 15-20 %. Sedangkan, 10-15%  merek lainnya seperti Mi ABC, Mi Gaga, 

Alhami, dan Salam Mie berebut pangsa yang tersisa (Republika, 2013). Posisi kuat 

Indomie disebabkan Indomie sebagai produk mi instan yang pertama kali hadir di 

Indonesia serta strategi promosi dan pemasaran yang gencar. Metode promosi yang 

digunakan adalah terutama melalui iklan di media elektronik dan cetak, mensponsori 

berbagai acara, serta instalasi iklan billboard secara luas dan dikenal dengan 

taglinenya, "Indomie Seleraku". Pada tahun 2008 Indomie melakukan inovasi dalam 

promosinya dengan mengadakan event Indomie Jingle Dare, sebuah ajang 

kompetisi bagi pelajar tingkatan SMA untuk membuat jingle bagi iklan Indomie 

(wikipedia.org, 2013). Di tahun terakhir ini, strategi Indomie dengan iklan thematic 

diperkuat dengan kampanye “Ini Ceritaku, Apa Ceritamu” yang tidak hanya 

dikomunikasikan di media konvensional namun juga menjadi pembicaraan di media 

digital seperti media sosial. 

Posisi kuat yang dimiliki produk Indomie ini juga menciptakan suatu motivasi 

bagi para produsen lain untuk bertindak cepat dan tepat dalam menghadapi 

persaingan di lingkungan bisnis. Produsen dituntut untuk bersaing secara kompetitif 
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dalam menciptakan konsumen, dan mempertahankannya salah satunya yaitu melalui 

persaingan merek. Dalam  tujuan mendapatkan perhatian konsumen, tidak lagi 

memusatkan pada fungsi produk saja yakni pemenuhan kebutuhan primer 

konsumen, tetapi juga terkait dengan bagaimana merek sebuah produk akan selalu 

diingat atau memberikan pencitraan yang positif dan sampai pada akhirnya sebuah 

merek dapat menjadi pilihan yang tepat bagi konsumen. 

  Merek bukan sekedar  nama, istilah, tanda, simbol namun ada arti lain yaitu 

“janji” perusahaan untuk memberikan fitur, manfaat dan layanan kepada konsumen, 

dan janji inilah yang akan dipegang oleh konsumen akan sebuah merek yang akan 

menciptakan ikatan emosional yang tercipta antara konsumen dengan produsen. 

Kotler dan Keller (2009), menyatakan bahwa merek merupakan sarana untuk 

membedakan produk dari satu produsen dengan produsen yang lain. Selain itu, 

merek juga memainkan  peran penting lainnya yaitu meningkatkan hidup konsumen 

dan nilai keuangan bagi perusahaan (sumber penghidupan). Bagi konsumen, merek 

mampu menambah nilai bagi konsumen itu sendiri, dimana adanya persepsi dan 

keyakinan akan sebuah produk yang menyebabkan konsumen ingin terasosiasikan 

dan membelinya, sehingga konsumen tidak segan untuk membayar mahal dalam 

mendapatkan sebuah produk karena melekat pada dirinya suatu merek yang dapat 

memberikan jaminan kualitas dan nilai tertentu yang terkandung didalamnya dan 

tanpa adanya merek, konsumen akan  merasa kurang yakin dan tidak mendapatkan 

rasa aman dalam mengkonsumsi sebuah produk. Hal tersebut terkait dengan 

bagaimana sebuah merek dapat menghasilkan produk yang berkualitas sehingga 

dapat melahirkan perceived quality atau persepsi kualitas yang baik di mata 

konsumen.   
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 Merek juga akan dihubungkan dengan citra khusus yang dapat memberikan 

asosiasi tertentu di benak konsumen. Brand image atau citra merek juga dapat 

didefinisikan sebagai cara orang berpikir tentang sebuah merek secara abstrak dalam 

pemikiran mereka, sekalipun pada saat mereka memikirkannya, mereka tidak 

berhadapan langsung dengan produk. Membangun brand image yang positif dapat 

dicapai dengan rencana pemasaran yang kuat terhadap produk tersebut, yang unik 

dan memiliki kelebihan yang ditonjolkan, yang membedakannya dengan produk lain 

sehingga  dapat menciptakan brand image yang kuat bagi konsumen. 

                 Terciptanya perceived quality dan brand image dari suatu produk tergantung 

dari bagaimana penciptaan produk yang baik dan pendekatan pemasaran yang harus 

baik juga kepada konsumen. Pendekatan dalam bidang pemasaran tak lepas dari sisi 

konsumen karena konsumen merupakan alat ukur yang menentukan keberhasilan 

suatu produk atau jasa. Oleh karena itu, pemasaran berperan untuk memuaskan 

kebutuhan konsumen dimana kebutuhan manusia selalu bergerak secara dinamis 

mengikuti perkembangan zaman dan para pemasar pun bertugas untuk dapat 

membaca setiap perubahan yang terjadi dalam selera konsumennya. Dampak dari 

adanya perceived quality dan brand image yaitu dari suatu merek yaitu akan 

menciptakan persepsi dan preferensi oleh konsumen mengenai produk tersebut dan 

selanjutnya apabila hal itu persepsi dan preferensi oleh konsumen dinyatakan dalam 

bentuk yang positif maka akan tercipta keputusan pembelian oleh konsumen akan 

sebuah merek tersebut. Indomie dipilih dalam penelitian ini, karena posisi nya yang 

selalu merajai pangsa pasar kategori mie instan dalam kemasan sehingga menurut 

penulis, Indomie dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan kedua variabel  yaitu 

perceived quality (persepsi kualitas) dan brand image (citra merek) memiliki 
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pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen yang akan diteliti dalam 

penelitian ini.  Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas 

lebih lanjut mengenai topik yang berjudul “ Analisis Pengaruh Perceived Quality 

dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Indomie 

(Studi Pada Pengunjung Carrefour Lebak Bulus, Jakarta Selatan”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan  

permasalahannya sebagai berikut:  

1. Apakah perceived quality berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen produk Indomie ? 

2. Apakah brand image berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen produk Indomie ? 

3. Apakah perceived quality dan brand image secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen produk Indomie ? 

1.3  Pembatasan Masalah 

Mengingat dalam pembahasan mengenai topik analisis perceived quality dan 

brand image terhadap keputusan pembelian produk Indomie ini begitu luas, maka 

ruang lingkup penelitiannya perlu untuk dibatasi. Pembatasan ini dimaksudkan agar 

penulisan dapat menjadi lebih terarah dan mudah untuk dipahami sesuai dengan 

tujuan pembahasan. Pembatasan penelitian tersebut mencakup : 

a) Variabel yang akan diteliti adalah mengenai analisis pengaruh perceived quality 

dan brand image terhadap keputusan pembelian konsumen produk Indomie. 
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b) Populasi yang diambil adalah pengunjung Carrefour Lebak Bulus, Jakarta 

Selatan.  

1.4  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh yang signifikan 

antara perceived quality terhadap keputusan pembelian konsumen produk 

Indomie. 

b) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh yang signifikan 

antara brand image terhadap keputusan pembelian konsumen produk Indomie. 

c) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada pengaruh yang signifikan 

antara perceived quality dan brand image secara bersama-sama terhadap 

keputusan pembelian konsumen produk Indomie. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan bagi penulis yaitu : 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini berguna untuk menerapkan teori yang telah didapat selama kuliah 

dalam dunia kerja serta penelitian ini juga merupakan syarat kelulusan dalam 

STIE Banking School. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan perusahaan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas produk 

perusahaan guna mencapai target perusahaan. 
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3. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya dibidang pemasaran terkait dengan permasalahan yang 

diulas yaitu pengaruh perceived quality dan brand image terhadap keputusan 

pembelian produk Indomie. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I :  Pendahuluan 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  Landasan Teori  

Pada bab ini menerangkan teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan, 

pengertian pemasaran dan pemasaran produk, pengertian perilaku konsumen, 

pengertian keputusan pembelian,  pengertian perceived quality dan brand image, 

serta penelitian terdahulu dan rerangka pemikiran. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi pemilihan obyek penelitian, metode pengumpulan data, definisi 

operasional, metode analisis data, analisis regresi linear berganda, serta teknik 

pengujian hipotesis. 
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BAB IV : Pembahasan 

Bab ini menguraikan hasil pengolahan data yang diperoleh sebagai hasil penelitian 

serta merupakan hasil yang membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang 

diberikan. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari pembahasan serta pada bab ini 

juga berisi saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dan 

perusahaan terkait dalam pengaruh perceived quality dan brand image terhadap 

keputusan pembelian konsumen produk Indomie. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian pemasaran 

  Pemasaran merupakan bagian yang penting dengan pasar, karena pasar yang sudah 

ada sekarang merupakan pasar pembeli dimana terjadinya transaksi jual beli yang 

tergantung pada keputusan pembeli sendiri, sehingga pasar yang ada sangat dipengaruhi 

oleh perilaku para konsumen dan yang penting perusahaan sebagai yang menawarkan 

barang hanya bisa mengikuti kehendak konsumen dan bagaimana mengatasi pesaing-

pesaing dari persahaan yang menciptakan barang yang sejenis. Dengan demikian apabila 

kita mendengar kata “pemasaran” berarti kita harus menghubungkan berbagai kegiatan 

perusahaan sebagai penjualan, perdagangan, distribusi dan penetapan harga dan 

sebagainya. Karena menyangkut berbagai hal inilah membuat fungsi pemasaran sangat 

penting bagi kemajuan dan perkembangan perusahaan. 

 Pada dasarnya fungsi pemasaran itu merupakan suatu proses kegiatan yang tidak 

sederhana dari barang sebelum diproduksi  sampai  barang tersebut sampai ke tangan 

konsumen yang selanjutnya akan menghasilkan laba bagi perusahaan atau paling tidak 

kembalinya modal bagi sebuah perusahaan. Banyak kalangan yang berpahaman bahwa 

pemasaran tidak ada bedanya dengan penjualan (selling). Untuk mengetahui bahwa 

antara keduanya berbeda, berikut adalah definisi pemasaran menurut para ahli yaitu : 

Pengertian pemasaran menurut William J. Stanton merupakan keseluruhan intern 

yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang 

dan jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli baik pembeli yang ada maupun 

yang potensial.  
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Sedangkan Philip dan Duncan mengatakan bahwa pemasaran yaitu meliputi semua 

langkah yang digunakan atau diperlukan untuk menempatkan barang-barang berwujud 

kepada konsumen. Pemasaran diartikan lain oleh Joscon Network, 2002 yaitu sebagai 

seperangkat kegiatan yang hasilnya adalah membuat tersedianya produk (barang atau 

jasa) yang dapat memuaskan konsumen dan memberikan keuntungan kepada perusahaan 

yang menawarkan produk tersebut. Jadi, pemasaran merupakan proses sosial dan proses 

manajerial yang memungkinkan individu/kelompok memperoleh apa yang 

dibutuhkannya dan apa yang diinginkannya melalui proses pertukaran.  

Menangani proses pertukaran ini, membutuhkan banyak kerja dan keterampilan. 

Manajemen pemasaran terjadi setidaknya satu pihak dalam sebuah pertukaran potensial 

berpikir tertang cara-cara untuk merespon yang diinginkan pihak lain. Karenanya Kotler 

dan Keller (2009) memandang, manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu dalam 

memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan 

dengan menciptakan, menghantarkan  dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang 

unggul. Sementara manajemen pemasaran didefinisikan oleh American Association 

(AMA) sebagai : “... manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan 

pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk 

menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan baik individu maupun organisasi” 

(Kotler, 1997; Joscon Network, 2002 dalam Daryanto,2011). Berikut adalah konsep 

dasar dalam pemasaran yang dimulai dengan adanya kebutuhan dan berakhir pada 

adanya pasar seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut : 
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Gambar 2.1 Konsep dasar dalam pemasaran 

Sumber : Daryanto, 2011 

 

Berawal dari adanya kebutuhan pihak pelanggan yang ditindaklanjuti dengan 

timbulnya keinginan, maka timbulah permintaan-permintaan. Hal ini selanjutnya 

memberikan peluang penciptaan-penciptaan produk, yang mampu memenuhi atau 

memuaskan keinginan tersebut. Perjalanan produk menuju pasar ditempuh melalui 

beberapa proses, seperti pertukaran dan transaksi. Pada akhirnya, produk yang sudah ada 

di pasar akan diserap oleh pelanggan dalam rangka memnuhi kebutuhannya.       

Intinya apapun definisinya, kegiatan pemasaran bermuara pada  dua kondisi yang 

menguntungkan baik bagi pihak perusahaan (produsen) maupun pelanggan yakni 

pelanggan yang dapat memperoleh produk baik barang atau jasa yang mereka butuhkan 

dan produsen yang memperoleh keuntungan secara sehat yang memungkinkan produsen 

untuk bisa mempertahankan keberlangsungan usahanya dalam rangka memenuhi 

kebutuhan pelanggan di masa datang. Dapat dikatakan bahwa fokus utama program 

pemasaran yang sukses adalah pelanggan yaitu mengetahui secara persis apa yang 

pelanggan butuhkan.  

Tentu saja pemasaran yang berorientasi pada pelanggan harus disertai disertai 

dengan tujuan perusahaan untuk mempertahankan volume penjualan yang 

menguntungkan dalam rangka mempertahankan bisnisnya. Dari hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa proses pemasaran dimulai dengan mengetahui secara pasti produk baik 

barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen. Selanjutnya, menentukan harga agar 

PRODUK PERMINTAAN KEINGINAN KEBUTUHAN 

PERTUKARAN TRANSAKSI PASAR 
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pelanggan dapat mengetahui berapa biaya yang harus mereka keluarkan untuk 

memperoleh suatu produk tersebut yang akhirnya membuat produk kita terjangkau bagi 

pelanggan. 

2.1.2 Pemasaran Barang/ Produk 

1. Produk (Product) 

        Pengertian produk menurut Philip Kotler ( dikutip dari Danang Sunyoto 2012) 

adalah  segala  sesuatu yang bisa ditawarkan kepada sebuah pasar agar diperhatikan, 

diminta, dipakai atau dikonsumsi sehingga mungkin memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. Produk meliputi benda fisik, jasa, orang , tempat, organisasi, dan ide. 

Sedangkan pengertian produk menurut Indriyo Gitosudarmo yang dikutip dari 

Danang Sunyoto (2012) yaitu segala sesuatu yang diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan manusia ataupun organisasi 

2. Karakteristik Produk 

Menurut Tjiptono (2008), barang atau produk merupakan sesuatu yang 

berwujud fisik  (tangibility), sehingga dapat dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, 

dipegang, dipindahkan dan dapat diberi perlakuan fisik lainnya. 

3. Klasifikasi Produk 

  Produk diklasifikasikan berdasarkan macam-macam kriteria, kita dapat 

melakukan penggolongan atau klasifikasi  mengenai produk. Produk menurut daya 

tahannya diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu : 

1. Barang yang tahan lama 

Barang yang tahan lama (durable goods) adalah barang nyata yang biasanya 

melayani banyak kegunaan, misalnya pakaian, peralatan otomatif, komputer, 

peralatan, lemari es dan lain lain. 
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2. Barang yang tidak tahan lama 

Barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah barang nyata yang 

biasanya dikonsumsi untuk satu atau beberapa kegunaan, misalnya pasta gigi, 

kuliner, minuman energi dan lain lain.  

3. Jasa 

Merupakan kegiatan, manfaat atau kegunaan yang ditawarkan untuk dijual, 

misalnya bengkel sepeda motor, reparasi komputer dan televisi dan lain lain. 

Menurut Bruce J. Walker, klasifikasi produk menurut siapa yang mengkonsumsi dan 

untuk apa barang tersebut dikonsumsi, yaitu : 

1. Produk Konsumsi, yaitu barang yang dipergunakan oleh konsumen akhir atau 

rumah tangga dengan maksud tidak untuk dibisniskan atau dijual. Produk 

konsumsi terdiri dari : 

a. Barang kebutuhan sehari-hari (Convenience Goods) 

Merupakan barang yang pada umumnya seringkali dibeli segera dan 

memerlukan usaha yang sangat kecil untuk memilikinya atau barang-barang 

yang pada umumnya sering dan segera dibeli oleh konsumen, misal : sembako.  

b. Barang belanjaan (Shopping Goods) 

Merupakan barang yang dalam proses pembeliannya, dibeli konsumen dengan 

cara membanding-bandingkan berdasarkan kesesuaian kualitas, harga dan 

modelnya. Misal : pakaian, sepatu, elektronik.  

c. Barang khusus (Speciality Goods) 

Adalah barang yang memiliiki ciri unik dimana kelompok konsumen bersedia 

berusaha lebih keras untuk memilikinya, misal : mobil mewah, motor gede 

(moge), lukisan kuno dan sebagainya. 
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 d. Barang yang tidak dicari (unsought goods) 

Merupakan barang yang tidak menarik yaitu barang dimana konsumen tidak 

tahu mengenai barangnya, tetapi pada umumnya tidak terpikir untuk membeli, 

misalnya : batu nisan, asuransi jiwa dan kendaraan. 

2. Barang industri 

Barang industri menurut Tjiptono (2008) yaitu barang yang dikonsumsi oleh 

industriawan untuk keperluan selain dikonsumsi langsung. Berikut adalah 

klasifikasi barang industri yaitu :  

a. Material and Parts, yaitu barang yang seluruhnya masuk ke dalam produk 

jadi. Kelompok ini terdiri dari dua kelas yaitu bahan baku seperti produk 

pertanian dan produk kekayaan alam dan bahan jadi dan suku cadang. 

b. Capital Items, yaitu barang yang tahan lama yang memberi kemudahan dalam 

mengembangkan dan mengelola produk jadi. Terdiri dari dua jenis yaitu 

instalasi meliputi bangunan dan peralatan tambahan seperti peralatan, perkakas 

pabrik serta peralatan kantor. 

c. Supplies and Services, yaitu barang yang tidak tahan lama dalam 

mengembangkan dan mengelola keseluruhan produk jadi. Supplies terdiri dari 

perlengkapan operasi dan bahan pemeliharaan serta reparasi sedangkan 

services terdiri dari jasa pemeliharaan dan reparasi serta jasa konsultasi bisnis. 

 

2.1.3 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen yang tidak dapat secara langsung dikendalikan oleh perusahaan 

perlu dicari informasinya semaksimal mungkin. Banyak pengertian perilaku konsumen 

yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yang didefinisikan oleh Engel dan 
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kawan kawan (1994) yang mengatakan bahwa  perilaku konsumen  didefinisikan sebagai 

suatu tindakan yang langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi serta menghabiskan 

produk dan jasa, termasuk proses keputusan  yang mendahului dan penyusuli tindakan 

tersebut (dalam Husein Umar, 2010). 

Menurut Hawkins., et al (2008), perilaku konsumen merupakan studi tentang 

bagaimana individu, kelompok atau organisasi melakukan proses pemilihan, 

pengamanan, penggunaan dan penghentian produk, jasa, pengalaman atau ide untuk 

memuaskan kebutuhannya terhadap konsumen dan masyarakat. Perilaku konsumen 

menurut Schiffman dan Kanuk (2010) merupakan studi yang mengkaji bagaimana 

individu membuat keputusan membelanjakan sumber daya yang tersedia dan dimiliki 

(waktu, uang dan usaha) untuk mendapatkan barang atau jasa yang akan dikonsumsi. 

Daryanto mengatakan fokus dari perilaku konsumen adalah bagaimana individu 

membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang telah tersedia untuk 

mengkonsumsi suatu barang. Ada dua bentuk konsumen, yaitu sebagai berikut : 

1. Personal Consumer, yaitu konsumen yang membeli atau menggunakan barang atau 

jasa untuk penggunaannya sendiri. 

2. Organizational Consumer, yaitu konsumen yang membeli atau menggunakan barang 

atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan organisasi tersebut. 

 

Analisis tentang berbagai faktor yang berdampak pada perilaku konsumen berdampak 

menjadi dasar dalam pengembangan strategi pemasaran. Pemasaran wajib memahami 

konsumen, seperti apa yang dibutuhkan, apa seleranya dan bagaimana konsumen 

mengambil keputusan. 
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2.1.3.1 Model Perilaku Konsumen 

   Model perilaku konsumen menunjukkan penekanan pada interaksi antara 

pemasar dan konsumen. Komponen sentral dari model adalah pengambilan keputusan 

konsumen yaitu pemahaman dan evaluasi informasi merek, bagaimana pertimbangan 

alternatif merek disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan keputusan untuk merek 

2.1.4 Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Perusahaan 

harus mengenali perilaku konsumen untuk mengetahui apa yg dibutuhkan oleh 

konsumen, sehingga perusahaan diharapkan dapat selalu memenuhi kebutuhan 

konsumen yang akan berdampak pada loyalitas.  Definisi dari keputusan pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen adalah suatu keputusan dimana seseorang memilih salah satu 

dari beberapa alternatif pilihan yang ada (Schiffman, dan Kanuk, 2010).   

Peter dan Olson (2008) juga mendefinisikan keputusan pembelian sebagai 

proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. 

2.1.4.1 Struktur Keputusan Pembelian 

Penjual perlu menyusun struktur keputusan membeli secara keseluruhsn untuk 

membantu konsumen dalam mengambil keputusan  tentang pembeliannya. Menurut 

Danang Sunyoto (2012), setiap keputusan membeli mempunyai tujuh struktur, yaitu : 

1. Keputusan tentang jenis produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Dalam hal ini  

perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada  orang- orang yang berminat 

membeli suatu produk serta alternatif lain yang mereka pertimbangkan. 
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2. Keputusan tentang bentuk produk 

Keputusan ini menyangkut ukuran, mutu, corak dan sebagainya. Dalam hal ini 

perusahaan harus melakukan riset pemasaran untuk mengetahui kesukaan konsumen 

tentang produk yang bersangkutan agar dapat memaksimumkan daya tarik mereknya. 

3. Keputusan tentang merek 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli karena 

setiap merek mempunyai perbedaan tersendiri. Dalam hal ini perusahaan harus 

mengetahui  bagaimana konsumen memilih sebuah produk. 

4. Keputusan tentang penjualnya 

Konsumen harus mengambil keputusan dimana produk tersebut akan dibeli. Dalam 

hal ini produsen, pedagang besar dan pengecer harus mengetahui bagaimana 

konsumen memilih penjual tertentu 

5. Keputusan tentang jumlah produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan 

dibelinya suatu saat. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya 

produk sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari pembeli 

6. Keputusan tentang waktu pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan  tentang kapan ia harus melakukan pembelian. 

Masalah ini akan menyangkut adanya uang. Oleh karena itu, perusahaan harus 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam penentuan 

waktu pembelian 

7. Keputusan tentang cara pembayaran 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang metode atau cara pembayaran produk 

yang akan dibeli. Keputusan tersebut akan mempengaruhi keputusan tentang penjual 
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dan jumlah pembeliannya. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui keinginan 

pembeli terhadap cara pembayarannya. 

2.1.4.2 Tipe Keputusan Pembelian 

 Menurut Nembah (2011), terdapat empat tipe perilaku pembeli konsumen atas 

dasar tingkat keterlibatan dan perbedaan antarmerek, yakni complex, dissonance-

reducing, habitual buying behaviour dan variety seeking 

a. Perilaku Pembelian Kompleks (complex) 

Konsumen akan melakukan perilaku pembelian kompleks apabila sangat terlibat 

dalam pembelian dan mempunyai persepsi yang sangat mahal, penuh resiko, jarang 

dibeli dan sangat mengesankan diri. 

b. Perilaku Pembelian Pengurangan Ketidakcocokan (dissonance-reducing) 

Perilaku ini terjadi bila pembeli sangat terlibat tetapi persepsi atas perbedaan 

mereknya rendah. Namun, sesudah melakukan pembelian, bisa jadi pembeli 

melakukan postpurchase dissonance (ketidaknyamanan sesudah membeli), ketika 

diketahui adanya kekurangan yang dihasilkan merek yang telah dibelinya. Untuk 

mengatasi ketidaknyaman itu, pemasar haruslah membuat komunikasi sesudah 

pembelian yang memberi bukti dan dukungan agar pembeli tidak menyesali pilihan 

mereknya. 

c. Perilaku Pembelian Kebiasaan (habitual buying behaviour) 

Perilaku ini terjadi bila keterlibatan konsumen dan persepsi perbedaan merek 

rendah. Konsumen tidak mencari keterangan atas merek secara intensif, 

mengadakan penilaian, lalu membuat keputusan atas merek yang akan dibeli, 

melainkan secara pasif menerima informasi ketika menonton televisi atau membaca 

koran. Jadi, konsumen ini apabila memilih suatu merek bukan dari pendiriannya 

terhadap suatu merek melainkan karena mengenal merek tersebut, sehingga pemasar 
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biasanya menggunakan harga dan promosi penjualan untuk merangsang pembelian 

untuk tipe perilaku pembelian ini. 

d. Perilaku Pembelian Mencari Keanekaan (variety seeking) 

Perilaku pembelian ini memiliki ciri keterlibatan konsumen yang rendah namun 

dengan perbedaan preferensi yang tinggi, dengan kata lain konsumen sering 

berpindah-pindah merek. Cara pemasar dalam menghadapi tipe perilaku pembelian 

seperti ini yaitu dengan memperluas penjualannya dengan aneka produk dan 

membuat iklan yang berulang. 

2.1.4.3 Proses Keputusan Pembelian 

Dalam proses keputusan pembelian ada tingkatan yang dilewati dalam mencapai 

keputusan pembeliannya, yakni pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, penilaian 

pilihan, keputusan pembelian dan perilaku pasca beli.  

 

 

(Disalin dan disesuaikan dari Kotler dan Amstrong, 1997 dalam Nembah, 2011) 

Gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 memperlihatkan bahwa konsumen menapaki lima tingkatan pada 

setiap melakukan pembelian dan berikut adalah penjelasan mengenai proses keputusan 

pembeli, yaitu : 

a. Pengenalan Kebutuhan 

Seperti tampak dalam gambar, proses pembelian mulai dengan pengenalan kebutuhan. 

Pembeli merasakan bedanya antara keadaan aktual dan keadaan yang diinginkan. 

Pada tingkat ini, pemasar harus meneliti konsumen untuk mengetahui apa 

Pengenal 
Kebutuhan 

Pencarian 

Informasi 

Penilaian 

Pilihan 

Keputusan 

Pembelian 

Perilaku 

Pasca Beli 
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kebutuhannya, apa yang menyebabkan dan bagaimana mereka bisa sampai pada 

pilihan produk tertentu 

b. Pencarian Informasi 

Bila dorongan konsumen cukup kuat dan produk pemuas mudah didapat, maka 

konsumen akan membelinya. Apabila tidak, maka konsumen akan menyimpan dalam 

ingatan atau mencari informasi.  

Konsumen dapat memperoleh informasi dari sumber-sumber berikut : 

1) Sumber personal, yaitu keluarga, teman, tetangga dan kenalan 

2) Sumber komersial, yaitu iklan, tenaga penjualan, pengecer, bungkus 

3) Sumber publik, yaitu media tertulis, radio atau TV 

4) Sumber pengalaman yaitu handling, penelitian dan pengalaman 

  Umumnya konsumen mendapat informasi dari sumber komersial yang dapat 

dikendalikan oleh pemasar. Hal yang paling efisien untuk produk jasa adalah sumber 

personal. Sumber komersial sifatnya memberitahukan sedangkan sumber sumber 

personal sifatnya memperkuat atau menilai. 

c. Penilaian Pilihan  

Pemasar perlu mengetahui  penilaian pilihan yakni bagaimana konsumen memproses 

informasi untuk sampai pada merek pilihannya. Berikut adalah konsep dasar yang 

menjelaskan proses penilaian konsumen, yaitu : 

1. Kita menganggap konsumen melihat suatu produk sebagai serikat atribut 

2. Konsumen akan meletakkan derajat pentingnya kepada atribut berdasarkan 

kebutuhan dan keinginannya yang unik 

3. Konsumen menempatkan merek kepercayaan kepada setiap atribut 
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4. Konsumen mengharap kepuasan produk total akan bervariasi dengan tingkat-

tingkat atribut yang berbeda 

5. Konsumen sampai pada atribut merek berbeda melalui prosedur evaluasi tertentu 

d. Keputusan Pembeli 

Dalam tingkat evaluasi, konsumen akan membuat urutan merek dan membentuk 

tujuan pembelian. Umumnya, keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek 

yang paling dikehendaki. Namun, ada dua faktor yang berada diantara tujuan dan 

keputusan pembelian. Faktor pertama yaitu sikap orang lain, sedangkan faktor yang 

kedua yaitu keadaan yang tak terduga misalnya pendapatan dan harga harapannya 

yang berbeda. 

e. Perilaku Pasca Beli 

Pekerjaan pemasar belum berakhir walaupun produk telah dibeli. Setelah melakukan 

pembelian, konsumen dapat merasakan puas atau tidak puas dan akan memerlukan 

perhatian pemasar yakni perilaku pasca beli. Hal yang menentukan kepuasaan 

konsumen adalah apakah konsumen merasakan performa dari suatu produk. 

6. Proses Keputusan Pembelian Produk Baru 

   Produk baru adalah barang atau jasa atau gagasan yang diterima oleh konsumen 

sebagai barang baru. Bisa saja, produk itu sudah ada beberapa waktu yang ingin 

diketahui bagaimana konsumen mengenal untuk pertama kali dan membuat keputusan 

apakah mengambilnya (mengadopsinya). Tingkatan-tingkatan yang dilalui konsumen 

untuk memutuskan pembelian produk baru yaitu : 

1. Tahu (awareness), yaitu konsumen mengetahui adanya produk baru tetapi 

kurang mengetahui informasi selengkapnya 

2. Tertarik (interest), yaitu konsumen mencari informasi mengenai adanya produk 

baru itu 
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3. Penilaian (evaluation), yaitu konsumen mencoba produk baru itu dalam skala 

kecil untuk meningkatkan perkiraan atas nilainya 

4. Adopsi, yaitu konsumen memutuskan untuk menggunakan secara penuh dan 

teratur produk baru itu 

2.1.5 Merek 

Arti merek menurut American Marketing Association (Kottler dan Keller 2009) 

sebagai nama, istilah, tanda, lambang atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan 

untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok 

penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Sadat (2010) mendefinisikan 

merek sebagai sekumpulan citra dan pengalaman kompleks dalam benak pelanggan, 

yang mengkomunikasikan harapan mengenai manfaat yang akan diperoleh dari suatu 

produk yang diproduksi oleh perusahaan tertentu.  

Kartajaya (2010) mendefinisikan merek adalah aset yang menciptakan value bagi 

pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas.  

Sedangkan Amstrong dan Kotler (2010) menyatakan bahwa merek lebih dari 

sekedar nama dan  simbol yang merupakan elemen kunci penghubung antara perusahaan 

dengan pelanggan. Merek mewakili persepsi dan perasaan konsumen tentang produk dan 

segala kinerja produk atau layanan berarti untuk konsumen, dalam analisis akhir merek 

di kepala konsumen. Dari beberapa pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa merek 

dapat dimulai dengan memilih nama, logo, simbol yang bertujuan untuk membedakan 

sebuah produk dengan produk pesaing melalui keunikan serta sesuatu yang dapat 

menambah nilai pelanggan. Sedangkan peran merek itu  sendiri yaitu  : 

1) Menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk 

2) Membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi 
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3) Menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek 

unik produk. Bagi perusahaan, merek mempresentasikan bagian properti hukum yang 

sangat berharga, dapat mempengaruhi konsumen, dapat dibeli dan dijual, serta 

memberikan keamanan pendapatan masa depan yang langgeng (Kotler & Keller 

2009). 

2.1.5.1 Penetapan Merek (Branding) 

Penetapan merek (branding) adalah memberikan kekuatan merek kepada 

produk dan jasa. Penetapan merek adalah menciptakan perbedaan antar produk 

(Kotler & Keller, 2009). Pemasar dapat menetapkan merek pada seluruh jenis produk, 

baik berupa barang fisik, jasa, orang, tempat, ide, ataupun organisasi. Penetapan 

merek dapat membantu konsumen mengatur pengetahuan mereka tentang produk dan 

jasa dengan cara menjelaskan pengambilan keputusan mereka dan dalam prosesnya, 

memberikan nilai bagi perusahaan. Agar strategi penetapan merek berhasil dan nilai 

merek dapat tercipta, maka pemasar harus dapat meyakinkan konsumen bahwa 

terdapat perbedaan berarti di antara merek dalam kategori produk ataupun jasa. 

2.1.6 Perceived Quality (Persepsi kualitas)  

Aaker (2008) mendefinisikan perceived quality sebagai persepsi pelanggan terhadap 

keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan 

maksud yang diharapkan. Kartajaya (2010) mengungkapkan beberapa value yang 

diberikan perceived quality,diantaranya : 

1. Memberikan alasan bagi pelanggan untuk menggunakan  suatu produk 

2. Membedakan suatu produk dengan pesaingnya 
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3. Memberikan celah untuk menetapkan harga premium atas suatu produk 

4. Menciptakan ketertarikan atas saluran distribusi untuk menyalurkan barang dan 

jasa 

 Berikut adalah atribut perceived quality menurut Kartajaya (2010), dimana 

pelanggan mempersepsikan kualitas produk berdasarkan elemen-elemen dari apa yang 

dirasakan pelanggan, elemen-elemen tersebut dapat dijabarkan, antara lain : 

1. Serviceability, merupakan kemudahan untuk memperbaiki layanan atau 

mendapatkan layanan terkait produk 

2. Reliability, merupakan konsistensi kinerja dari suatu produk 

3. Features, merupakan elemen sekunder atau  tambahan dari suatu produk 

4. Performance, merupakan karakteristik operasional utama dari suatu produk 

5. Performance with specifications, merupakan keadaan  dimana tidak ada cacat 

pada produk  dan ada kesesuaiaan produk dengan standar kualifikasi 

6. Durability, merupakan nilai ekonomis dari suatu produk 

7. Fit and finish, merupakan kualitas tampilan akhir dari suatu produk yang tangible  

 

2.1.7 Brand Image (Citra Merek) 

Brand Image (citra merek) merupakan persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh 

konsumen seperti yang tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam ingatan konsumen. 

Brand image juga mengacu pada skema memori akan sebuah merek, yang berisikan 

interpretasi konsumen atas atribut, kelebihan, penggunaan, situasi, para pengguna, dan 

karakteristik pemasar dan/atau karakteristik pembuat dari produk/merek tersebut (Keller 

2008). Citra merek adalah apa yang konsumen pikirkan dan rasakan ketika mendengar 

atau melihat nama suatu merek (Hawkins., et al 2008). 
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Dalam menciptakan brand image yang positif membutuhkan pemasaran yang kuat, 

unik, dan melekat dalam ingatan konsumen. Keuntungan dalam strategi brand image 

yang kuat adalah konsumen tidak perlu lagi dilibatkan dalam aktivitas pemasaran karena 

dalam ingat konsumen sudah tertanam brand image yang kuat dalam ingatan konsumen. 

Sebagai contoh yang menerapkan hal diatas yaitu Body Shop. Body Shop menciptakan 

brand image yang sudah terkenal secara global tanpa menggunakan periklanan secara 

umum. Asosiasi kuat yang dimiliki Body Shop dengan konsep peduli lingkungan 

terkenal melalui produknya itu sendiri yaitu hanya menggunakan bahan-bahan alami, 

tidak pernah diuji pada hewan, pengemasan yang simple dan dapat didaur ulang dan 

serangkaian Corporate Sosial Responsibillity yang dilakukan oleh Body Shop 

bertemakan peduli lingkungan (Keller, 2008). 

 

2.1.7.1 Faktor-Faktor dan Dimensi yang Membentuk Brand Image (Citra Merek) 

Citra merek sering terkonseptualisasi sebagai sebuah koleksi dari semua asosiasi 

yang berhubungan dengan sebuah merek. Citra merek terdiri dari dua faktor yaitu faktor 

fisik yang meliputi karakteristik fisik merek tersebut, seperti desain kemasan, logo, nama 

merek, fungsi dan kegunaan produk dari merek itu dan faktor psikologis yang dibentuk 

oleh emosi, kepercayaan, nilai, kepribadian yang dianggap oleh konsumen 

menggambarkan produk dari merek tersebut. Jadi, citra merek sangat erat kaitannya 

dengan apa yang orang pikirkan, rasakan terhadap suatu merek tertentu sehingga dalam 

citra merek faktor psikologis lebih banyak berperan dibandingkan faktor fisik dari merek 

tersebut (Keller, 2008).  
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Citra merek terdiri dari dimensi-dimensi: 

1. Attributes (atribut), merupakan pendefinisian deskriptif tentang fitur-fitur yang ada 

dalam sebuah produk atau jasa. 

a. Product related attributes (atribut produk):  

  Didefinisikan sebagai bahan-bahan yang diperlukan agar fungsi produk yang dicari 

konsumen dapat bekerja.Berhubungan dengan komposisi fisik atau persyaratan 

dari suatu jasa yang ditawarkan, dapat berfungsi. 

b. Non-product related attributes (atribut non-produk): 

Merupakan aspek eksternal dari suatu produk yang berhubungan dengan pembelian 

dan konsumsi suatu produk atau jasa. Terdiri dari: informasi tentang harga, 

kemasan dan desain produk, orang, peer group atau selebriti yang menggunakan 

produk atau jasa tersebut, bagaimana dan dimana produk atau jasa itu digunakan. 

2. Benefits (keuntungan), nilai personal yang dikaitkan oleh konsumen pada atribut-

atribut produk atau jasa tersebut. 

a. Functional benefits, berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti 

kebutuhan fisik dan keamanan atau pemecahan masalah. 

b. Experiental benefits, berhubungan dengan perasaan yang muncul dengan 

menggunakan suatu produk atau jasa. Benefit ini memuaskan kebutuhan 

bereksperimen seperti kepuasan sensori, pencarian variasi, dan stimulasi kognitif. 

c. Symbolic benefits, berhubungan dengan kebutuhan akan persetujuan sosial atau 

ekspresi personal dan self-esteem seseorang. Konsumen akan menghargai nilai-

nilai prestise, eksklusivitas dan gaya fashion dari sebuah merek karena hal-hal ini 

berhubungan dengan konsep diri mereka. 

 

 Analisis Pengaruh..., Patrasia Meidinda Putri, Ma.-Ibs, 2013



19 
 

 

3. Brand attitude (sikap merek), didefinisikan sebagai evaluasi keseluruhan atas suatu 

merek, apa yang dipercayai oleh konsumen mengenai merek-merek tertentu, sejauh 

apa konsumen percaya bahwa produk atau jasa tersebut memiliki atribut atau 

keuntungan tertentu, dan penilaian evaluatif terhadap kepercayaan tersebut yaitu 

bagaimana baik atau buruknya suatu produk jika memiliki atribut atau keuntungan 

tersebut. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2  

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian 
 

Hasil Penelitian 

1. 

 

Mohammad Doostar, 

et al., 2012  

 

 

 

 

Analysis of the Impact of Brand 

Assets on the Buying Decisions of 

Final Consumers Brand of Iran's 

Milk Industry Company (Pegah) 

 

Perceived quality dan brand image 

effect on the purchase decision making 

of milk product from Pegah 

2. 

 

Mohammad Doostar, 

et al., 2012 
Impact of Brand Equity on Purchase 

Decision of Final Consumer 

Focusing on Dairy Products of 

Brand Pegah  

 

Perceived quality dan brand image 

effects on purchase decision of Pegah’s 

dairy product 

3. 

 

Hossein vazifehdust, 

2012 

 

Cause related marketing campaigns 

and consumer purchase intentions: 

The mediating role of cultural 

values and perceptual brand equity 

 
Perceived quality and brand image of a 

brand has a positive relation with the 

consumer buying decision.  

 

4. 

 

Nigam, et., al 2011 

 

Impact of Brand Equity on 

Customer Purchase Decisions: An 

Empirical Investigation with Special 

Reference to Hatchback Car Owners 

in Central Haryana 

 

Perceived quality and brand image 

influencing customer purchase decision 

Sumber : Journal of Marketing 
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2.3 Rerangka Pemikiran 

Dalam upaya untuk menggambarkan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti 

maka dapat dijelaskan melalui skema rerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

Gambar 2.3 

 

  

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Sejumlah penelitian sudah membuktikan bahwa perceived quality (persepsi kualitas), 

dan brand image (citra merek) memiliki pengaruh pada terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Berdasarkan kajian pada literatur yang ada, peneliti mencoba mengajukan 

hipotesis yang akan diuraikan pada paragraf-paragraf berikut : 

2.4.1 Hubungan Perceived Quality terhadap keputusan pembelian konsumen 

  Persepsi kualitas dapat diartikan sebagai persepsi konsumen terhadap kualitas 

produk secara umum atau keunggulan suatu produk dibandingkan produk sejenis lainnya 

(Zeithaml,1988). Aaker (1991) berpendapat bahwa persepsi kualitas memberikan nilai 

terhadap suatu merek dalam beberapa cara : memberikan alasan konsumen untuk 

membeli produk tersebut, adanya differensiasi, harga premium, menjaring komunitas 

tertentu, dan perluasan merek. (Morton, 1994).  

KeputusanPembelian 
Brand Image (Citra 

merek) 

Perceived Quality 

(persepsi kualitas) 
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Pemasar di semua kategori produk dan jasa telah menyadari pentingnya persepsi 

kualitas dalam keputusan pembelian produk (dalam Hossein vazifehdust 2012). 

Berdasarkan uraian diatas,  dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H1: Perceived quality memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen produk Indomie. 

 

2.4.2 Hubungan Brand Image terhadap keputusan pembelian konsumen 

Brand image didefinisikan sebagai serangkaian asosiasi merek bahwa konsumen 

mengingat sebuah merek dalam memori mereka (Keller, 1993). Brand image juga dapat 

didefinisikan sebagai persepsi pelanggan mengenai produk dari sebuah merek dan 

perusahaan yang menghasilkan produk tersebut. Keputusan pembelian konsumen dapat 

dipengaruhi oleh brand image tersebut dan melalui brand image yang kuat, bermanfaat 

dan mempunyai keunikan yang akan berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen 

untuk membeli dan menggunakan produk tersebut (Faircloth, Capella, & Alford, 2001; 

Lassar, Mittal, & Sharma, 1995) dalam Xuehua Wanga dan Zhilin Yang (2010).  

Dari uraian diatas diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H2: Brand Image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen produk Indomie. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan desain penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.Riset 

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu 

karakteristik ataupun fungsi (Malhotra, 2010). 

  Pengumpulan data untuk setiap sampel dari populasi dalam penelitian ini akan 

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak satu kali dalam satu periode dengan 

satu sampel (single cross-sectional design). Penelitian ini menggunakan tingkat 

kepercayan 95% atau nilai alpha / significance level sebesar 0,05 (Malhotra, 2010). 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2012 dengan menyebarkan kuesioner 

kepada responden. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif yang akan 

menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pada konsumen 

Carrefour, Lebak Bulus Jakarta Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada konsumen Carrefour, Lebak Bulus. 

Data yang telah terkumpul akan diolah menggunakan program statistik SPSS 16. 

Data dihimpun melalui survey dimana responden ditanya mengenai berbagai pertanyaan 

mengenai perilaku, maksud, pengetahuan, motivasi, serta karakteristik demografis derta 

gaya hidup mereka (Malhotra, 2010). 
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3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki kesamaan karakteristik 

yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan (Malhotra, 2010). Populasi dalam 

penelitian ini adalah pengunjung Carrefour, Lebak Bulus. 

3.2.1 Sampel Unit 

Menurut Malhotra (2010) sampel adalah suatu himpunan bagian dari populasi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh perceived quality (persepsi 

kualitas) dan brand image (citra merek) terhadap keputusan pembelian produk mie 

instan Indomie pada pengunjung Carrefour Lebak Bulus, maka sampel yang digunakan 

adalah sejumlah konsumen yang sudah berulang kali melakukan pembelian produk 

Indomie kemasan yaitu sudah lebih dari 3 bulan mengkonsumsi produk Indomie 

kemasan. 

3.2.2. Ukuran Sampel 

Menurut Malhotra (2010), ukuran sampel adalah sejumlah elemen yang harus 

dilibatkan di dalam sebuah studi. Besarnya jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus Slovin yaitu penentuan ukuran sampel untuk 

populasi yang diketahui (Wiyono, 2011). 

 

 

Keterangan : 

n = number of samples (jumlah sampel) 

N = Total population (jumlah seluruh anggota populasi) 

e = error tolerance 

n = N/(1 + Ne²) 
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Maka, n (jumlah sampel) = 130/(1+130(0,05)² = 98,11 (dibulatkan menjadi 100 

sampel). Minimal sampel yang akan dilibatkan sebanyak 100 sampel. 

3.2.3.  Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability 

sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan 

penilaian personal peneliti (Malhotra, 2010).  Sampel dalam  penelitian ini dipilih 

melalui teknik convenience sampling, salah satu teknik sampling non probability.  

Convenience sampling adalah sebuah teknik sampling nonprobabilitas yang 

berupaya memperoleh sampel elemen yang mudah. Pemilihan unit sampling diserahkan 

terutama ke pewawancara (Malhotra, 2010). Convenience sampling dilakukan dengan 

melihat siapa saja responden yang sedang berada pada waktu dan tempat yang sama 

ketika penelitian dilakukan yaitu bertempat di Carrefour Lebak Bulus, Jakarta Selatan. 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel yaitu konsumen yang telah mengkonsumsi 

produk Indomie kemasan selama lebih dari tiga bulan sehingga diharapkan memberikan 

penilaian langsung bagaimana pengaruh perceived quality (persepsi kualitas) dan brand 

image (citra merek) terhadap keputusan pembelian yang mereka lakukan. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan jenis 

data yang diambil. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi sehingga mampu menjawab hipotesis yang telah dinyatakan dan dapat 

menyelesaikan permasalahan penelitian. Adapun data yang diperlukan berasal dari dua 

sumber, yaitu : 
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1. Data primer  

Yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan masalah 

riset (Malhotra, 2010). Dalam penelitian ini data primer yang dipakai adalah 

kuesioner. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan 

pembagian kuesioner kepada responden yang merupakan konsumen yang berada di 

Carrefour, Lebak Bulus. 

2. Data sekunder 

Yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain untuk menyelesaikan 

masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat serta tidak 

mahal.Dibandingkan dengan data primer, data sekunder dapat dikumpulkan secara 

cepat dan mudah dengan biaya yang relatif murah dalam waktu yang relatif singkat 

(Malhotra, 2010). Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita 

tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

dari tinjauan pustaka serta literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal 

marketing, internet maupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

 Penelitian ini menggunakan jenis data primer, maka teknik yang dilakukan yaitu 

dengan penyampaian daftar pertanyaan atau kuesioner yang disebarkan kepada 

responden yang merupakan konsumen Carrefour, Lebak Bulus. Penghimpunan data 

primer dilakukan dua tahap, data pretest dan data final. Sebelum menghimpun data final, 

peneliti melakukan pretest terhadap 30 responden. 

Secara garis besar, urutan kuesioner adalah sebagai berikut : 

1. Bagian pertama pada kuesioner ini berisikan tentang identitas penulis dan tujuan 

diadakan penelitian. 

2. Bagian kedua pada kuesioner ini berisikan profil responden. 
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3. Bagian ketiga pada kuesioner ini menjelaskan tingkat kepentingan responden 

terhadap sejumlah variabel dalam penelitian ini.  

Data sekunder didapat dari buku pendukung yang berhubungan dengan penelitian 

ini, seperti informasi dari buku literatur, jurnal, publikasi-publikasi yang terkait dengan 

masalah penelitian. 

3.4. Definisi operasional 

Menurut Sekaran dan Bougie (2011) dalam suatu penelitian terdapat beberapa yang 

harus ditetapkan dengan jelas sebelum memulai pengumpulan data.Variabel adalah 

apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Variabel independen  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah perceived quality (persepsi kualitas) 

dan brand image (citra merek). 

2. Variabel dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian konsumen 

Indomie pada pengunjung Carrefour, Lebak Bulus 

 

Pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dalam 

bentuk skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan secara luas yang meminta 

responden menandai derajat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap masing-masing 

dari serangkaian pernyataan mengenai objek stimulus (Malhotra, 2010).Berikut ini 

adalah perincian variable tersebut. Data yang dihasilkan dalam skala likert adalah data 

interval, yaitu skala yang menggunakan angka untuk memeringkat obyek sedemikian 
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rupa sehingga jarak setara secara numerik mewakili jarak setara karakteristik yang 

sedang di ukur (Malhotra, 2010). 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 

 

1) Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel Deskriptif Indikator Pertanyaan 

Peceived 

Quality  

(x1) 

Perceived quality dapat diartikan 

bahwa konsumen akan menggunakan 

pengalaman dan pengetahuan mereka 

untuk mengevaluasi keseluruhan 

keuntungan produk, fungsi produk, 

ketahanan produk, tekhnologi serta 

kehandalan ketika konsumen 

membeli suatu produk (Doostar, 

2012) 

1. Overall quality 

(kualitas 

keseluruhan). 

2. Reliability 

(kehandalan) 

3. Benefit produk 

1. Indomie mempunyai beberapa 

varian rasa yang sesuai 

dengan selera saya  

2. Saya mempercayai 

kehigienisan produk mie 

instan Indomie 

3. Indomie adalah merek mie 

instan yang terjamin 

kehalalannya 

 

Brand 

Image 

(x2) 

 

Brand image adalah persepsi, 

keyakinan dan asosiasi terkait merek 

yang ada dalam ingatan konsumen 

(Doostar, 2012) 

 

1. Persepsi konsumen 

terhadap suatu 

merek 

2. Keyakinan 

konsumen terhadap 

suatu merek 

3. Asosiasi yang 

tercipta di benak 

konsumen akan 

sebuah merek 

 

1. Indomie merupakan market 

leader produk  makanan mie 

instan 

2. Merek Indomie adalah merek  

mie instan yang dikenal luas 

di dalam negeri maupun 

mancanegara 

3. Iklan mie instan Indomie 

cenderung menonjolkan 

keanekaragaman budaya 

nusantara 

Sumber : Data diolah peneliti 

2) Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Sumber : Data diolah peneliti 

 

Variabel   Deskriptif Indikator Pertanyaan 

Keputusan 

pembelian (Y) 

Keputusan pembelian adalah 

suatu keputusan dimana 

seseorang memilih salah 

satu dari beberapa alternatif 

pilihan yang ada (Schiffman, 

dan Kanuk, 2010).   

1. Kemantapan 

membeli 

2. Pertimbangan 

dalam membeli 

3. Kesesuaian 

atribut dengan 

keinginan dan 

kebutuhan. 

1. Indomie menjadi pilihan pertama 

mie instan untuk saya 

2. Rasanya yang sesuai dengan 

selera dan kemudahan 

memperoleh menjadi alasan saya 

memilih dan mengkonsumsi 

Indomie 

3. Saya memilih merek mie instan 

Indomie karena sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan saya 
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3.5 Teknik Pengolahan Data  

Beberapa metode analisis akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah 

data yang diperoleh. Sebelum data dianalisis,  dilakukan pengujian untuk menjaga agar 

data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa uji dan analisis data yang 

digunakan adalah : 

3.5.1 Uji Instrumen  

3.5.1.1 Uji Validitas  

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa 

yang ingin diukur. Dalam pengujian instrumen pengumpulan data, validitas bisa 

dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item (Priyatno, 2008). Menurut 

Malhotra (2010), uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahan suatu instrumen. Dalam penelitian ini uji validitas butir-butir 

pernyataan yang digunakan dalam kuesioner akan diuji dengan menggunakan analisis 

faktor. Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisa faktor pada hasil 

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

Adequacy (MSA), Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrices, dan Factor 

Loading of Component Matrix. 

 

 Ketentuan dari tiap-tiap nilai tersebut dijelaskan seperti berikut (Malhotra, 2010) : 

1. 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. Nilai signifikan jika hasil uji nilai kurang dari 0,05 menunjukkan hubungan yang 

signifikan antara variabel, dan merupakan nilai yang diharapkan.  

 

 Analisis Pengaruh..., Patrasia Meidinda Putri, Ma.-Ibs, 2013



8 

 

3. Memperhatikan nilai MSA pada diagonal anti-image correlation. Nilai MSA berkisar 

antara 0 hingga 1 dengan kriteria nilai MSA sama dengan 1 menandakan bahwa 

variabel dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel lain, nilai MSA lebih dari 0,5 

menandakan bahwa variabel masih dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut, nilai 

MSA kurang dari 0,5 menandakan variabel tidak dapat diprediksi dan tidak dapat 

dianalisis lebih lanjut. Perlu dilakukan perhitungan ulang analisis faktor dengan 

mengeluarkan indikator yang memiliki nilai MSA kurang dari 0,5. 

4. Kriteria validitas suatu indikator dikatakan valid membentuk suatu faktor jika 

memiliki factor loading sebesar 0,5. 
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3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur, apakah 

alat ukur tersebut dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang 

(Priyatno, 2008). Priyatno (2008) menjelaskan ada beberapa metode pengujian 

reliabilitas di antaranya metode tes ulang, formula belah dua dari Spearman-Brown, 

formula Rulon, formula Flanagan, Cronbach’s Alpha, metode formula KR-20, KR-21, 

dan metode Anova Hoyt. Pengujian reliabilitas yang akan digunakan penelitian ini 

adalah dengan formula Cronbach’s Alpha. Sekaran dan Bougie (2011) menjelaskan 

Cronbach’s Alpha sebagai koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item 

dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. Dalam Cronbach’s 

Alpha terdapat pengeliminasian data jika data tersebut dinyatakan tidak lulus uji 

reliabilitas. Menurut Sekaran dan Bougie (2011), nilai reliabilitas kurang dari 0,6 

dinyatakan kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan 0,8 adalah baik. 

jikaCronbach’s Alpha mendekati 1, maka hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang 

digunakan semakin tinggi tingkat kehandalan konsistensinya, dengan kata lain responden 

akan cenderung memiliki jawaban yang sama walaupun pertanyaan diberikan kepada 

responden lainnya. Dasar pengambilan keputusan untuk reliabilitas adalah sebagai 

berikut:  

a. Jika koefisien Cronbach’s Alpha ≥ 0.6 maka Cronbach’s Alpha acceptable. 

b. Jika koefisien Cronbach’s Alpha ≤ 0.6 maka Cronbach’s Alpha poor acceptable.  

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak (Priyatno, 2008). Priyatno (2008) menjelaskan uji ini biasanya 

digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio.  
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 Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal 

(Ghozali, 2009). Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan 

plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika data distribusi 

residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti 

garis diagonalnya.  

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen 

dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak 

adanya multikolinearitas (Priyatno, 2008). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

Tolerance dan Variance Inflation factor (VIF) pada Collinearity Statistic. Ukuran yang 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas bila nilai VIF  >5 dan  nilai VIF <5 

untuk menunjukkan tidak adanya multikolinearitas (Priyatno, 2008). 

3.5.2.3 Uji Heterokedasitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk 

semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model 

regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas (Priyatno, 2008). Pada penelitian 

ini menggunakan uji park yaitu meregresikan nilai residual (Lnei
2
) dengan masing-

masing variabel dependen (Lnpq dan Lnbi). Kriteria pengujian yaitu : 

- Apabila nilai Sig <0.05, maka terdapat adanya gejala heteroskedastisitas 

- Apabila nilai Sig >0.05, maka tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas 
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3.5.3 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah sebuah teknik statistik yang secara bersama 

untuk mengembangkan sebuah hubungan matematis antara dua atau lebih variabel bebas 

dengan menggunakan skala interval (Malhotra, 2010). Analisis ini untuk mengetahui 

arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi 

nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan (Priyatno, 2008). 

Bentuk persamaan dari regresi berganda adalah sebagai berikut: 

 

 

Analisis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui atau mengukur pengaruh 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu) perceived quality 

(persepsi kualitas) dan brand image (citra merek) terhadap variabel terikatnya yaitu 

keputusan pembelian konsumen produk mie instan Indomie pada pengunjung Carrefour, 

Lebak Bulus. Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

Y         = Keputusan Pembelian 

a          : konstanta 

b1, b2  : koefisien regresi 

Pq        : Perceived Quality 

Bi        : Brand Image 

e          : standard error 

Y = a + b1X1 + b2X2 + .... + bnXn + e 

 

Y = a + b1Pq + b2Bi +e 
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3.5.4 Uji Hipotesis  

3.5.4.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)  

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen 

(xi,x2) secara parsial berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen (Priyatno, 

2008). Uji t dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata 

untuk dua kelompok dalam variabel penelitian atau dapat juga uji t dilakukan untuk 

perbedaan dalam kelompok yang sama sebelum dan setelah suatu perlakuan (Ghozali, 

2009). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen yaitu dengan rumus t hitung : 

T hitung =  r  n-k-1 

       1-r
2 

Keterangan :  

 r = Koefisien korelasi parsial 

k = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah data atau kasus 

 

a. Pengujian koefisien regresi variabel independen 

1. Menentukan hipotesis 

Ho: Variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.  

Ha: Variabel independen secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.  
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2. Menentukan tingkat signifikansi 

Perhitungan nilai t tabel pada hipotesis itu sendiri dihitung pada confidence level 95% 

atau α (alpha) sebesar 0,05. 

3. Menentukan t hitung dan t tabel 

Pada tabel distribusi t dicari pada a= 5%:2 =2,5% / 0,025 (uji dua sisi) dengan derajat 

kebebasan (df) n-k-1 

Ket : n = jumlah kasus, k= jumlah variabel independen 

4. Kriteria pengujian 

Jika probabilitasnya (nilai sig) > 0.05 atau jika -t tabel £ t hitung £ t tabel, maka Ho 

tidak dapat ditolak 

Jika probabilitasnya (nilai sig) < 0.05 atau jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t 

tabel, maka Ho ditolak 

3.5.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1, X2)  secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Atau 

untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variable 

dependen atau tidak (Priyatno, 2008). F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai 

berikut : 

 F hitung  = 

 

Keterangan : R2 = Koefisien determinasi 

  n = Jumlah data/kasus 

k = Jumlah variabel independen 

 

       R
2
/k 

(1-R
2
)/(n-k-1) 
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a. Tahap dalam melakukan uji F, yaitu : 

1. Merumuskan hipotesis 

Ho : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen secara 

bersama-sama dengan variabel dependen 

Ha :  Ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen secara bersama-

sama dengan variabel dependen 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan a=5% atau 0,05 

3. Menentukan F hitung dan F tabel 

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, a = 5%, df 1 = jumlah variabel -1, 

dan df 2 (n-k-1)  

Ket : n= jumlah kasus, k = jumlah variabel independen 

4. Kriteria pengujian  

- Ho tidak dapat ditolak, bila F hitung £F tabel atau p>0.05  

- Ho ditolak, bila F hitung > F tabel atau p<0.05 

 

3.5.5.  Koefisien Determinasi (R Square)  

Menurut Ghozali (2009), koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini 

bertujuan untuk menentukan proporsi atau presentase total variasi dalam variabel 

dependen yang diterangkan oleh variable independen secara bersama-sama. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen 

(X1,X2) secara serentak terhadap variabel dependen (Y) (Priyatno, 2008). Analisis 

determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase 

sumbangan pengaruh  perceived quality (persepsi kualitas) dan brand image (citra 
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merek) terhadap keputusan pembelian konsumen produk makanan mie instan Indomie 

pada pengunjung Carrefour Lebak Bulus. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar 

persentase variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 

variasi variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat Indomie 

Indomie adalah merek produk mi instan yang diproduksi oleh PT. Indofood CBP 

Sukses Makmur Tbk. Produk paling sukses dari perusahaan milik Sudono Salim ini 

mulai diluncurkan ke pasar sejak tanggal 9 September 1970, dan pertama kali hadir 

dengan rasa Ayam dan Udang. Selain dipasarkan di Indonesia, Indomie juga dipasarkan 

secara cukup luas di manca negara, antara lain di Amerika Serikat, Australia, berbagai 

negara Asia dan Afrika serta negara-negara Eropa, dan itu menjadikan Indomie sebagai 

salah satu dari segelintir produk asli Indonesia yang mampu menembus pasar 

internasional.  

Harga Indomie yang ekonomis dan cita rasanya yang telah disesuaikan dengan 

selera Indonesia membuat produk mi instan ini sangat digemari oleh masyarakat. 

Bahkan, tidak jarang warga Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri 

membawa Indomie untuk mengatasi masalah ketersediaan makanan yang praktis dan 

sesuai dengan selera Indonesia. Kepraktisan dalam penyajiannya dan mudahnya 

pendistribusian membuat Indomie menjadi andalan warga Indonesia saat terjadi 

tragedi bencana alam untuk mengatasi masalah keterbatasan dan kelangkaan bahan 

pangan di lokasi dengan segera. Indomie untuk saat ini merupakan market leader dalam 

persaingan berbagai produk mi instan di Indonesia. Posisinya yang kuat disebabkan oleh 

faktor Indomie sebagai produk mi instan yang pertama kali hadir di Indonesia serta 
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strategi promosi dan pemasaran yang gencar. Metode promosi yang digunakan adalah 

terutama melalui iklan di media elektronik dan cetak, mensponsori berbagai acara, serta 

instalasi iklan billboard secara luas. Indomie sangat dikenal dengan taglinenya, "Indomie 

Seleraku".  

Pada tahun 2008 Indomie melakukan inovasi dalam promosinya dengan 

mengadakan event Indomie Jingle Dare, sebuah ajang kompetisi bagi pelajar tingkatan 

SMA untuk membuat jingle bagi iklan Indomie. Dalam pemasarannya, grup distribusi 

Indofood memiliki jaringan distribusi mi instan yang terluas di Indonesia, yang mana 

menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok (gudang) semakin 

diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi 

pasar yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Gudang stok ditempatkan 

pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, 

sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang 

sesingkat mungkin (wikipedia.org 2013)  

4.1.2 Varian Rasa Indomie 

Berikut adalah jenis indomie yang hadir di pasaran yaitu : 

1. Jenis Indomie Kuah : Indomie rasa ayam bawang, Indomie rasa ayam Spesial, 

Indomie rasa soto mie, Indomie Rasa soto spesial , Indomie rasa baso sapi, Indomie 

Rasa Kaldu Ayam, rasa kaldu udang, rasa kari ayam, rasa sop ayam 

2. Jenis Indomie Goreng : Indomie goreng Spesial, rasa pedas, rasa  sate, rasa Ayam, 

rasa rendang, rasa cabe ijo. 

3. Jenis Indomie Goreng Kriuk : Indomie rasa ayam, rasa bawang dan rasa pedas. 
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4. Jenis Indomie Selera cakalang, rasa coto Makasar, rasa empal gentong, rasa kari ayam 

Medan, rasa mi celor,  rasa mi kocok Bandung, rasa sop buntut, rasa soto banjar, rasa 

soto banjar limau, rasa soto betawi, rasa soto medan. 

5. Jenis Indomie Istimewa : Indomie Keriting Goreng Spesial, Indomie Keriting Goreng 

Rasa Ayam Cabe Rawit, Indomie Keriting Goreng Rasa Kornet, Indomie Keriting 

Rasa Ayam Panggang, Indomie Keriting Rasa Laksa Spesial. 

6. Jenis Indomie Vegan : Indomie goreng vegan dan rasa sup sayuran vegan. 

7. Jenis Indomie Goreng Jumbo : Indomie goreng jumbo dan rasa ayam panggang 

jumbo. 

4.1.3 Logo Indomie 

 

Gambar 4.1 Logo Indomie 

 

4.1.4 Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) 

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility adalah 

suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah 

memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang 

saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR 

berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi 
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bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan 

keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau 

deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat 

ini maupun untuk jangka panjang.  

Sepanjang tahun 2011, Indofood terus melanjutkan program tanggung jawab sosial 

(Corporate Social Responsibility atau "CSR") yang merefleksikan misi Perseroan yakni 

"Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara 

berkelanjutan". Landasan tujuan yang digunakan dalam melaksanakan program CSR 

Perseroan adalah : Menciptakan Hidup Yang Lebih Baik Setiap Hari, yang kemudian 

dituangkan ke dalam lima pilar CSR yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, 

Partisipasi Aktif Dalam Kegiatan Komunitas, Peningkatan Nilai Ekonomi, Menjaga 

Kelestarian Lingkungan, dan Solidaritas Kemanusiaan (Indofood.com, 2013). 

4.1.5 Penghargaan Indomie 

a. Penghargaan 

Penghargaan yang diterima Indomie dari tahun ke tahun, yaitu : 

 Top Brand Award 2010 – Indomie, Outstanding Achievement in Building the Top 

Brand: Most Powerful Distribution Performance 2009–Indomie, The Most Powerful 

Distribution Performance 

 Top Brand Award 2009 – Indomie, Outstanding Achievement in Building the Top 

Brand: Most Powerful Distribution Performance 2009 – Indomie, The Most 

Powerful Distribution Performance; The Most Powerful Distribution Performance 

2009 - Indomie, The Most Powerful Brand Index; Indonesia Best Brand Award 

2009 – Indomie, Platinum Brand Award, Achievement of Indonesian Best Brand 
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Award for 7 Consecutive Years (2003-2009); Indonesian Customer Satisfaction 

Award 2009 – Indomie, Diamond Award, The Best in Achieving Total Customer 

Satisfaction for 9 Years (2001-2009); The Most Impactful Brand Activation 2009 – 

Indomie Jingle Dare, The Most Interactive Road Show Activation; Indonesia Best 

Packaging Award 2009 – Indomie Rasa Soto Betawi, First Place of The Most 

Environment-Friendly Packaging, The Most User-Friendly Packaging and The 

Safest Packaging 

 Tahun 2008 - Indonesia Customer Satisfaction Award (ICSA); Indonesia Best Brand 

Award (IBBA); Superbrands; Top Brand; Indonesia Best Packaging Award (As The 

Most Safety Indonesia Best Packaging); Indonesia Best Packaging Award (As Best 

of The Best Indonesia Best Packaging); The Most Powerful Distribution 

Performance; The Most Effective Advertising 

 Tahun 2007 - Top Brand; Indonesia Customer Satisfaction Award (ICSA); 

Indonesia Best Brand Award (IBBA); Anugerah Asli Produk Indonesia (AAPI); The 

Most Powerful Distribution Performance 

 Tahun 2006 - Superbrands; Indonesia Customer Satisfaction Award (ICSA); 

Indonesia Best Brand Award (IBBA); Indonesia Customer Loyalty Award; The 

Most Powerful Distribution Performance; Anugerah Asli Produk Indonesia (AAPI) 

 Tahun 2005 - Guinness World of Record – The Largest Pack of Instant Noodles; 

Indonesia Customer Satisfaction Award (ICSA); Indonesia Best Brand Award 

(IBBA); Indonesia Customer Loyalty Award; Packaging Consumer Branding Award 

(Gold) 
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 Tahun  2004 - Superbrands; The Best Local Brand; Food, Tobacco & Restaurant; 

Indonesia Customer Satisfaction Award (ICSA); Indonesia Best Brand Award 

(IBBA); Top Brand for Kids 

 Tahun 2003 - Indonesia Customer Satisfaction Award (ICSA); Indonesia Best Brand 

Award (IBBA) 

 Tahun 2002 dan 2001 - Indonesia Customer Satisfaction Award (ICSA) dan 

Indonesia Customer Satisfaction Award (ICSA); The Most Valuable Brands. 
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4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Profil Responden 

4.2.1.1 Jenis Kelamin 

 

Gambar 4.2 Jenis Kelamin Responden 

Sumber : data kuesioner diolah 

 

Gambar 4.2 menjelaskan mengenai presentase jenis kelamin responden. Dapat 

dilihat bahwa responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 66 orang atau sebesar 

66% dan jumlah responden laki-laki sebesar 34 orang atau sebesar 34% dari total 

keseluruhan responden sebesar 100 orang. 

 

 

 

 

 

 

34% 

66% 

Jenis Kelamin 

laki-laki perempuan
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4.2.1.2 Usia Responden 

 

 Gambar 4.3 Usia Responden  

Sumber : data kuesioner diolah 

 

Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 4 

kelompok, yaitu skala  16-18 tahun, 19-23 tahun, 24-30 tahun, dan lebih dari 30 tahun. 

Dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa responden dengan kelompok usia 16-18 tahun 

berjumlah 5 responden atau sebesar 5%, kemudian diikuti oleh kelompok 19-23 tahun 

dengan jumlah responden sebanyak 23 orang atau sebesar 23%, selanjutnya adalah 

kelompok usia 24-30 tahun dengan jumlah responden 28 orang atau sebesar 28%, dan 

terakhir kelompok usia diatas 30 tahun dengan jumlah responden 44 orang atau sebesar 

44%.  

 

 

 

 

 

5% 

23% 

28% 

44% 

Usia Responden 
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4.2.1.3 Pekerjaan 

 

Gambar 4.4 Status Pekerjaan Responden 

Sumber : data kuesioner diolah 

 

Peneliti mengkategorikan status pekerjaan responden menjadi 5 kategori, yaitu 

Pelajar/Mahasiswa, Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, TNI/Polri dan 

lainnya. Dari gambar 4.4  di atas, dapat dilihat bahwa responden yang bekerja sebagai 

pegawai swasta yaitu sebanyak 48 orang atau sebesar 48%, responden yang statusnya 

pelajar/mahasiswa sebanyak 22 orang atau sebesar 22%, responden yang bekerja sebagai 

wiraswasta sebanyak 10 orang atau 10%, TNI/Polri yaitu 0% kemudian responden yang 

bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak  orang  8 atau 8% dan yang terakhir yaitu 

pekerjaan lainnya, termasuk didalamnya Ibu rumah tangga, dokter gigi dan Pegawai 

BUMN sebanyak 12 orang atau 12%. 

 

 

23% 

49% 

8% 

10% 
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Pekerjaan 
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4.2.1.4 Pendidikan Terakhir  

 

Gambar 4.5 Status Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber : data kuesioner diolah 

Tingkat pendidikan terakhir responden dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu 

Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma 3 (D3), Sarjana Strata I (S1), dan Sarjana 

Strata II (S2) - Sarjana Strata III (S3). Dari gambar 4.5 dapat dilihat bahwa mayoritas 

responden berpendidikan akhir sampai S1 yaitu dengan jumlah responden 63 orang atau 

sebesar 63%, setelah itu responden terbanyak kedua yaitu yang berpendidikan akhir D3 

dengan jumlah responden 27 orang atau sebesar 27%. Responden dengan tingkat 

pendidikan akhir SMA berada di urutan ke tiga dengan jumlah responden 5 orang atau 

sebesar 5%, kemudian berikutnya responden dengan tingkat pendidikan akhir S2 

sebanyak 5 orang atau sebesar 5%, setelah yang terakhir adalah respoden dengan tingkat 

pendidikan S3 yaitu 0%.  
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4.2.1.3 Pendapatan Per Bulan Responden 

 

Gambar 4.6 Pendapatan Per Bulan Responden                  

 Sumber : data kuesioner diolah 

 

Pendapatan per bulan responden dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu, 

responden yang berpenghasilan ≤ Rp1.000.000, Rp1.000.000 s/d Rp3.000.000, 

Rp3.000.000 s/d Rp5.000.000, dan >Rp5.000.000.  Gambar 4.6 menunjukkan bahwa 

kebanyakan responden berpenghasilan diantara Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp 

5.000.000,- yaitu sebanyak 35 orang atau  sebesar 35%. Sementara itu responden yang 

berpenghasilan per bulan Rp 1.000.000,- sampai  Rp 3.000.000,-. sebanyak 30 orang 

atau 30%, setelah itu  responden yang penghasilan per bulan kurang dari Rp 1.000.000,- 

sebanyak 7 orang atau sebesar 7%, dan sisanya yang terakhir responden yang 

berpenghasilan lebih dari Rp 5.000.000,- yaitu sebanyak 28 orang atau 28%. 

 

 

7% 
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4.3 Hasil Pre-test 

Pre-test dilakukan dengan menyebar kuesioner percobaan kepada 30 

responden di Carefour Lebak Bulus, Jakarta Selatan. 

4.3.1 Uji Validitas  

 Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada tabel 4.1 terhadap variabel-

variabel independen perceived quality (persepsi kualitas) dan brand image (citra 

merek). Uji validitas pre-test dilakukan terhadap 30 pengunjung Carrefour Lebak 

Bulus dengan melihat nilai KMO dan  factor loadingnya, seperti yang dapat terlihat 

pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Varaiabel Independen Pre-test 

Indikator dari perceived quality (persepsi kualitas) dan brand image (citra merek) 

 

Table 4.1 di atas adalah hasil uji validitas indikator-indikator dari variabel bebas yaitu 

perceived quality (persepsi kualitas) dan brand image (citra merek). Dari hasil tabel 

tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan analisis faktor nilai KMO dari seluruh variabel 

bebas telah memenuhi syarat yaitu masing-masing memiliki nilai KMO lebih dari dari 

Variabel KMO Indikator Factor Loading Kesimpulan 

Perceived 

Quality 

(X1) 

 

0,686 

Pq1 

Pq2 

Pq3 

0,821 

0,790 

0,829 

Valid 

Valid 

Valid 

Brand Image 

(X2) 

0,640 

Bi1 

Bi2 

Bi3 

0,705 

0,805 

0,818 

Valid 

Valid 

Valid 
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0,5. Selanjutnya dapat dilihat pula berdasarkan factor loading dari ketiga variabel bebas 

yang mana memiliki kriteria validitas suatu indikator dikatakan valid jika membentuk 

suatu faktor yang memiliki nilai factor loading sebesar 0,5.  

Jadi keseluruhan hasil pretest variabel bebas yang terdiri dari perceived quality 

(persepsi kualitas) dan brand image (citra merek) telah memenuhi syarat validitas dan 

dinyatakan valid karena nilai KMO dari masing-masing variabel berada diatas 0,5 dan 

memiliki satu nilai Factor Loading dimana masing-masing indikator memiliki nilai 

Factor Loading diatas 0,5.  

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Pre-test variabel dependen 

Variabel KMO Indikator Factor Loading Kesimpulan 

Keputusan Pembelian 

Konsumen (Y) 

 

0,742 

Kp1 

Kp2 

Kp3 

0,905 

0,910 

0,885 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

Berdasarkan hasil analisis validitas diatas dapat dilihat nilai KMO pada variabel 

keputusan pembelian konsumen yaitu 0,742 yang mengindikasikan bahwa analisis faktor 

telah memenuhi syarat karena nilai KMO lebih besar dari 0,5. Hasil uji validitas diatas 

juga memperlihatkan bahwa secara keseluruhan untuk pengujian validitas keputusan 

pembelian dapat dikatakan valid karena masing-masing indikatornya memiliki Factor 

Loading lebih dari 0,5.  
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4.3.2  Uji Reliabilitas Pre-Test 

Berdasarkan perhitungan yang didapatkan pada uji reliabilitas terhadap variabel 

yang terdiri dari perceived quality (persepsi kualitas) dan brand image (citra merek) dan 

keputusan pembelian konsumen, dijelaskan bahwa setiap pernyataan yang digunakan 

untuk mengukur masing- masing variabel adalah konsisten dan variabel dapat diandalkan 

(reliable) bila memiliki nilai Cronbach Alpha> 0,6. Seperti yang akan dijelaskan pada 

tabel dibawah ini, yaitu : 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test  

Variabel 
Jumlah Item 

Pernyataan 
Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Perceived Quality 3 0,735 Reliabel 

Brand Image 3 0,650 Cukup Reliabel 

Keputusan Pembelian Konsumen 3 0,846 Sangat Reliabel 

 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa variabel perceived 

quality (persepsi kualitas) mempunyai 3 pertanyaan, dan brand image (citra merek) 

mempunyai 3 pertanyaan serta keputusan pembelian konsumen yang mempunyai 3 

pertanyaan, memiliki nilai koefisien Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6. Dari hasil tersebut 

maka variabel bebas dan variabel terikat telah memenuhi syarat reliabilitas data. 

 

4.4 Analisis Hasil Data Penelitian 

Uji validitas dan uji reliabilitas keseluruhan objek penelitian dilakukan terhadap 

100 responden pengunjung Carrefour, Lebak Bulus. 
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4.4.1 Uji Validitas Keseluruhan 

Berdasarkan perhitungan yang didapatkan dari uji validitas terhadap variabel-

variabel  bebas, dapat dilihat bahwa pernyataan yang ada dalam variabel tersebut 

dinyatakan valid dan tidak gugur bila mempunyai nilai analisis faktor > 0,5. 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Bebas Keseluruhan 

Variabel KMO Indikator Factor Loading Kesimpulan 

Perceived 

Quality 

(X1) 

0,626 

Pq1 

Pq2 

Pq3 

0,678 

0,813 

0,800 

Valid 

Valid 

Valid 

Brand Image 

(X2) 
0,652 

Bi1 

Bi2 

Bi3 

0,764 

0,754 

0,766 

 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut dapat terlihat dan diambil kesimpulan yaitu 

berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk hasil KMO dari variabel bebas dari 

perceived quality (persepsi kualitas) dan brand image (citra merek) seluruhnya memiliki 

nilai KMO 0,5 atau lebih, jadi seluruh variabel bebas telah memenuhi syarat. 

Selanjutnya dapat dilihat dari tabel 4.4 bahwa seluruh variabel bebas  memiliki nilai 

Factor Loading lebih besar dari 0,5. Jadi analisis secara keseluruhan dari variabel bebas 

yang terdiri dari perceived quality (persepsi kualitas) dan brand image (citra merek) 

dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan ke uji penelitian berikutnya. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Dependen Keseluruhan 

Variabel KMO Indikator Factor Loading Kesimpulan 

Keputusan 

pembelian 

konsumen (Y) 

 

0,699 

Kp1 

Kp2 

Kp3 

0,825 

0,822 

0,838 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

Berdasarkan hasil analisis validitas Tabel 4.5 diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai 

KMO pada variabel terikat yaitu keputusan pembelian sebesar 0,699 yang 

mengindikasikan nilai tersebut telah memenuhi syarat karena lebih besar daripada 0,5. 

Selain itu dengan melihat nilai Factor Loading  pada tiap indikatornya maka pada 

variabel tersebut juga telah memenuhi syarat karena masing-masing indikator memiliki 

nilai Factor Loading lebih dari 0,5, sehingga pengujian validitas terhadap  variabel 

keputusan pembelian secara keseluruhan dapat dinyatakan valid. 

 

4.4.2 Uji Reliabilitas Keseluruhan 

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh dari variabel bebas dan terikat yang terdiri 

dari perceived quality (persepsi kualitas) dan brand image (citra merek) dapat dilihat 

bahwa setiap pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel 

adalah konsisten dan variabel-variabel tersebut dapat diandalkan (reliable) bila memiliki 

nilai Cronbach Alpha> 0,6. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Keseluruhan 

Variabel Bebas 
Jumlah Item 

Pernyataan 
Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Perceived Quality 3 0,628 Cukup Reliabel 

Brand Image 3 0,625 Cukup Reliabel 
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Variabel Terikat 
Jumlah Item 

Pernyataan 
Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Keputusan Pembelian 3 0,754 Reliabel 

 

Dari hasil Tabel 4.6 tersebut variabel bebas dan variabel terikat yang terdiri dari 

perceived quality (persepsi kualitas) dan brand image (citra merek) dan keputusan 

pembelian dapat dinyatakan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan 

yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan semua 

variabel dapat dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Cronbach Alpha> 0,6. 

 

4.4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.4.3.1 Uji Normalitas  

Pengujian normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi antara variabel terikat (dependent) dan variabel bebasnya (independent) 

terdistribusi secara normal atau tidak. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan hasil uji 

normalitas yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode statistik 

maka akan diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Gambar 4.7 Pengujian Normalitas P-Plot 

Sumber : data kuesioner diolah 

 

Berdasarkan Gambar 4.7,  uji normalitas diatas dapat dilihat bahwa sebaran data 

yang terjadi tersebar disekeliling garis lurus atau tidak terpencar jauh dari garis lurus 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa persyaratan Uji Normalitas data bisa 

terpenuhi. 

4.4.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

linear antar variabel independen dalam model regresi. Untuk dapat melihat gejala 

multikolinearitas dapat dilihat dari hasil Collinearity Statistic. Hasil VIF yang lebih besar 

dari 5 menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih 

kecil atau dibawah 5 menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas. Berikut 

merupakan hasil dari pengujian multikolinearitas. 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 1.382 .389  3.551 .001   

tpq .308 .090 .309 3.416 .001 .802 1.246 

tbi .380 .087 .397 4.389 .000 .802 1.246 

a. Dependent Variable: tkp       

Sumber : Data kuesioner diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 dari keseluruhan variabel bebas yang terdiri dari perceived 

quality (persepsi kualitas) dan brand image (citra merek) memiliki nilai VIF <5. Dengan 

demikian dapat disimpulkan secara keseluruhan tidak terjadi multikolinearitas karena 

telah memenuhi syarat. 

4.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji keanekaragaman jenis data dengan 

menggunakan uji heteroskedastisitas, dimana pengujian ini merupakan salah satu cara 

yang biasa digunakan peneliti untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam suatu 

model regresi dan sebagai prasyarat untuk regresi. Pada penelitian ini menggunakan uji 

park yaitu meregresikan nilai residual (Lnei
2
) dengan masing-masing variabel dependen 

(Lnpq dan Lnbi). Berikut hasil dari analisis data uji heteroskedastisitas dari masing- 

masing variabel  
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Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Tabel a : Hasil uji heteroskedastisitas Lnei
2 

dengan Lnpq 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .598 2.422  .247 .806 

Lnpq -2.703 1.730 -.156 -1.562 .121 

 

Tabel b : Hasil uji heteroskedastisitas Lnei
2 

dengan Lnbi 

Sumber : data kuesioner diolah 

 

  Berdasarkan hasil dari tabel diatas yaitu selanjutnya Lnpq mempunyai nilai sig 

0,121 dan Lnbi sebesar 0,089. Dari angka-angka yang dihasilkan tersebut, ketiganya 

memenuhi standar nilai sig pada uji ini yaitu >0,05. Dengan demikian, dari pengujian 

antara Lnei
2 

dengan masing-masing variabel yaitu Lnpq dan Lnbi dapat dinyatakan 

bahwa tidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini. 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -7.318 2.428  -3.014 .003 

Lnbi 2.893 1.684 .171 1.718 .089 

a. Dependent Variable: lnei2     
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4.4.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Tujuan dari peneliti melakukan analisis regresi linier berganda adalah untuk 

mengetahui adanya pengaruh dari perceived quality (persepsi kualitas) dan brand image 

(citra merek) sebagai variabel bebas terhadap keputusan pembelian sebagai variabel 

terikatnya. 

4.4.4.1 Koefisien Determinasi 

 Pengaruh variabel perceived quality (persepsi kualitas) dan brand image (citra 

merek) secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian dapat dilihat dari hasil 

perhitungan dalam model summary, khususnya nilai Adjusted R Square pada Tabel 4.9 

Model Summary.  

4.9Model Summary 

Sumber : data kuesioner diolah 

Berdasarkan Tabel 4.9 nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,349. Nilai tersebut 

dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas yang terdiri dari 

perceived quality (persepsi kualitas) dan brand image (citra merek) terhadap variabel 

terikatnya yaitu keputusan pembelian dengan cara menghitung Koefisien Determinasi 

(KD) dengan menggunakan rumus berikut : 

KD = Adjusted R square 

KD = 0,349 x 100% 

KD = 34,9 % 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .602
a
 .362 .349 .452 

a. Predictors: (Constant), tbi, tpq 

b. Dependent Variable : tkp 
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Nilai Adjusted R Square sebesar 34,9% artinya variable perceived quality 

(persepsi kualitas) dan brand image (citra merek) dapat menjelaskan variabel terikatnya 

yaitu keputusan pembelian sebesar 34,9%, sedangkan sisanya 65,1% dijelaskan oleh 

variabel lain yang mempengaruhi keputusan pembelian. 

4.4.5 Pengujian Hipotesis 

4.4.5.1  Uji t 

  Uji t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel bebas yang terdiri 

dari perceived quality (persepsi kualitas) dan brand image (citra merek) secara parsial 

mempengaruhi keputusan pembelian. Dari hasil regresi output dapat disajikan sebagai 

berikut : 

             Tabel 4.10 Coefficients 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data kuesioner diolah 

1. Pengujian koefisien regresi variabel Perceived quality (persepsi kualitas) 

Ho1: Variabel perceived quality (persepsi kualitas) secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. 

Ha1: Variabel perceived quality (persepsi kualitas), secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.382 .389  3.551 .001 

tpq .308 .090 .309 3.416 .001 

tbi .380 .087 .397 4.389 .000 

a. Dependent Variable: tkp     
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Perhitungan nilai t tabel pada hipotesis itu sendiri dihitung pada confidence level 

95% atau α (alpha) sebesar 0,05. Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh t tabel sebesar  3.416  

Tabel distribusi t dicari pada α =5% : 2 =2,5%  atau 0,025 ( uji 2 sisi) dengan derajat 

kebebasan df= n-k-1 atau 100-2-1= 97. Melalui pengujian dua sisi dengan signifikansi 

0,025, maka diperoleh hasil untuk t hitung sebesar 1.984.  

Kriteria pengujian, yaitu : 

- Jika probabilitasnya (nilai sig) > 0.05 atau jika -t tabel £ t hitung £ t tabel, maka Ho 

tidak dapat ditolak 

- Jika probabilitasnya (nilai sig) < 0.05 atau jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t 

tabel, maka Ho ditolak 

Dimana diperoleh Nilai t hitung > t tabel (3.416>1.984), maka Ho2 ditolak dan 

nilai sig. variabel perceived quality berdasarkan tabel diatas adalah  0,001 < 0.05 

sehingga Ho2 ditolak. Kesimpulannya bahwa variabel perceived quality secara parsial 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. 

2. Pengujian koefisien regresi variabel Brand image (citra merek) 

Ho2: Variabel brand image (citra merek) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian. 

Ha2: Variabel brand image (citra merek) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian. 

Perhitungan nilai t tabel pada hipotesis itu sendiri dihitung pada confidence level 

95% atau α (alpha) sebesar 0,05. Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh t tabel sebesar  4.389 

Tabel distribusi t dicari pada α =5% : 2 =2,5%  atau 0,025 ( uji 2 sisi) dengan derajat 

kebebasan df= n-k-1 atau 100-2-1= 97.   
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Melalui pengujian dua sisi dengan signifikansi 0,025, maka diperoleh hasil untuk t 

hitung sebesar 1.984.  

Kriteria pengujian, yaitu : 

- Jika probabilitasnya (nilai sig) > 0.05 atau jika -t tabel £ t hitung £ t tabel, maka Ho 

tidak dapat ditolak 

- Jika probabilitasnya (nilai sig) < 0.05 atau jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t 

tabel, maka Ho ditolak 

Dimana diperoleh nilai t hitung > t tabel (4.389>1.984), maka Ho3 ditolak dan 

nilai sig. variabel brand image berdasarkan tabel diatas adalah  0.000< 0.05 sehingga 

Ho3 ditolak. Kesimpulannya bahwa variabel brand image secara parsial mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. 

4.4.5.2  Uji F 

Tabel 4.11 

Sumber : data kuesioner diolah 

Tingkat signifikansi pada uji F menggunakan α =5% atau 0,05 dan berdasarkan 

tabel diperoleh F hitung sebesar 27.574. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%  

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11.265 2 5.632 27.574 .000
a
 

Residual 19.814 97 .204   

Total 31.079 99    

a. Predictors: (Constant), tbi, tpq     

b. Dependent Variable: tkp     
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α = 5%, df (3-1=2), Df = 2 ( n-k-1) =100-2-1= 97  dan hasil diperoleh untuk F tabel = 

2.699. Kriteria pengujiannya, yaitu :  

- Ho tidak dapat ditolak, bila F hitung £F tabel atau p>0.05  

- Ho ditolak, bila F hitung > F tabel atau p<0.05 

 

Dimana nilai F hitung > F tabel (27.574>2.699) atau nilai sig nya <0.05 yaitu 

0.000, maka Ho ditolak. Kesimpulan dari hasil diatas karena F hitung (27.574>2.699) 

dan sig nya 0.000, maka Ho ditolak artinya ada pengaruh secara signifikan antara 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jadi dari hasil 

data diatas dapat disimpulkan bahwa perceived quality dan brand image secara bersama-

sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Indomie pada pengunjung 

Carrefour, Lebak Bulus. 

 

Dari hasil diatas koefisien regresi parsial variabel perceived quality dan brand image 

menunjukkan nilai positif, yang artinya terdapat hubungan positif atau searah antara 

variabel-variabel dengan variabel keputusan pembelian. Oleh karena itu apabila variabel 

perceived quality dan brand image meningkat, maka variabel keputusan pembelian juga 

akan meningkat. Pada hasil regresi berganda tersebut hasil konstanta 1,382 merupakan 

angka positif yang berarti akan meningkatkan keputusan pembelian, jika didukung oleh 

variabel perceived quality dan brand image tersebut. 

 

4.4.5.3 Model Persamaan Penelitian 

Berdasarkan Tabel 4.10 dan pembahasan di atas maka didapatkan persamaan pada model 

penelitian ini adalah : 

 Keputusan Pembelian = 1,382 + 0,308Perceived Quality  + 0,380 Brand Image+ e 
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4.5 Implikasi Manajerial 

Beberapa implikasi manajerial yang dapat diberikan kepada pihak PT. Indofood 

sebagai produsen produk Indomie yaitu sebagai berikut : 

1. Variabel perceived quality (persepsi kualitas) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen. Indomie merupakan mie instan yang 

diproses secara higienis dengan standar internasional dan didukung dengan teknologi 

berkualitas tinggi. Selain itu, Indomie juga bersertifikasi halal oleh Majelis Ulama 

Indonesia. Sertifikasi ini membuktikan bahwa Indomie telah memenuhi persyaratan 

sebagai bahan pangan dengan standar internasional. Pihak manajemen diharapkan 

dapat selalu memberikan persepsi kualitas produk yang baik, yaitu dari penciptaan 

produk yang sesuai dengan selera masyarakat serta menghasilkan produk  yang 

higienis dan halal. 

2. Variabel brand image (citra merek) mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Citra merek merupakan representasi dari 

keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman 

masa lalu terhadap merek itu. Representasi yang diberikan konsumen menjadi tugas    

PT. Indofood untuk dapat terus dibangun dan dipertahankan sehingga dapat terbentuk 

dalam pencitraan yang positif dan selanjutnya diharapkan dapat mempengaruhi 

konsumen untuk selalu menggunakan produk mie instan Indomie. Sepanjang tahun 

2011, Indofood terus melanjutkan program tanggung jawab sosial (Corporate Social 

Responsibility) yang mempunyai misi yakni “memberikan kontribusi bagi 

kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan", yang kemudian 

dituangkan ke dalam lima pilar CSR yaitu pembangunan sumber daya manusia 

(membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan formal maupun 

non–formal) , partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas (rehabilitasi rumah tinggal), 
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Peningkatan Nilai Ekonomi (meningkatkan dan mendorong pengembangan ekonomi 

yang berkelanjutan yang ditujukan bagi keluarga petani, peternak, pengusaha UKM 

dan masyarakat sekitar), menjaga kelestarian lingkungan (fasilitas pengolahan 

limbah), dan solidaritas kemanusiaan (program bantuan bagi masyarakat yang 

tertimpa musibah bencana alam). Kegiatan tanggung jawab sosial tersebut telah 

dilakukan di Indofood, namun kegiatan kemanusiaan tersebut sebaiknya selalu 

dilakukan karena sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan 

beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Variabel perceived quality (persepsi kualitas) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel keputusan pembelian. 

2. Variabel brand image (citra merek) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

keputusan pembelian. 

3. Variabel perceived quality (persepsi kualitas) dan brand image (citra merek) secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

a) Bagi Akademisi 

1) Kepada para peneliti, dapat menggunakan variabel independen diluar perceived 

quality, dan brand image misalnya tujuh bauran pemasaran terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Hal ini dapat menunjukkan seberapa seberapa besar 

variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi variabel keputusan pembelian 

konsumen pada suatu produk dan sekaligus melengkapi  penelitian yang telah ada 

sebelumnya. 
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2) Mengingat penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu produk makanan 

kategori mie instan merek Indomie, maka penelitian selanjutnya dapat 

mengambil objek penelitian menggunakan produk lain agar dapat melengkapi 

penelitian ini. 

b) Bagi Praktisi 

1) Pada dimensi perceived quality (persepsi kualitas), pihak PT Indofood dapat 

meningkatkan kreatifitas dalam menghasilkan varian rasa baru yang sesuai 

dengan selera masyarakat Indonesia. Penciptaan produk yang higienis dan halal 

juga akan membuat persepsi kualitas yang diberikan konsumen menjadi positif 

atau baik. Selain itu, produsen juga dapat  menciptakan terobosan baru 

misalnya menciptakan mie instan dengan kadar MSG yang lebih sedikit dan 

menonjolkan tag line “mie sehat” sehingga konsumen merasa aman untuk 

mengkonsumsi nya bahkan secara berulang-ulang. 

2) Pada dimensi brand image (citra merek), PT Indofood dapat membangun atau 

meningkatkan citra merek dari aspek secara psikologis dimana pihak manajemen 

dapatmengkomunikasikan  bahwa Indomie selalu menjadi produk yang hadir dan 

peduli terhadap lingkungan masyarakat. Hal itu dapat ditunjukkan dengan 

meningkatkan pengadaan corporate social responsibility atau tanggung jawab 

sosial seperti yang sudah dilakukan oleh pihak Indofood yaitu : membuka 

kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan formal maupun non–

formal, rehabilitasi rumah tinggal, program kemitraan guna meningkatkan dan 

mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, program kemitraan 

ditujukan bagi keluarga petani, peternak, pengusaha UKM dan masyarakat 

sekitar, fasilitas pengolahan limbah, program bantuan bagi masyarakat yang 

tertimpa musibah bencana alam. Kegiatan tersebut sangat baik apabila dilakukan 
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setiap tahunnya karena akan sangat memberikan manfaat bagi kehidupan 

masyarakat. 
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                                                                                                                                  Lampiran 1 

No. : ................ (diisi oleh peneliti) 

 

KUESIONER 

 

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i responden, 

Assalamualaikum Wr. Wb., 

 Saya adalah mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen di 

STIE Indonesia Banking School (IBS). Saat ini Saya sedang melakukan penelitian mengenai 

keputusan pembelian konsumen produk mie instan merek Indomie kemasan. 

 Berkaitan dengan hal tersebut, Saya selaku peneliti meminta kesediaan Bapak/Ibu 

untuk mengisi kuesioner ini. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/i, Saya ucapkan terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

 

                                                                                                     Hormat Saya, 

 

 

                                                                                                       Patrasia Meidinda Putri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analisis Pengaruh..., Patrasia Meidinda Putri, Ma.-Ibs, 2013



Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda 

(√) atau (X) sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sebenarnya 

A. Profil Responden  

1. Jenis Kelamin : Laki-laki 

Perempuan 

 

2. Usia    :          Tahun 

 

3. Pekerjaan     :  Pelajar/Mahasiswa            Pegawai Swasta 

Pegawai Negeri Sipil        Wiraswasta 

TNI/Polri                    Lainnya (sebutkan) ............ 

 

4. Pendidikan Terakhir :       SMA  D3      S1    S2        S3 

 

5. Pendapatan Bersih Per Bulan : 

          <Rp 1.000.000                       Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000  

          Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000          >Rp 5.000.000 

 

B. Pre-Screening 

6. Apakah anda merupakan konsumen produk mie instan Indomie ? 

           Ya                 Tidak   ( Apabila iya, lanjut ke pertanyaan no. 7) 

7. Sudah berapa lama anda mengkonsumsi produk Indomie ? 

          <3Bulan               3>Bulan 
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C. Jawablah setiap pernyataan dibawah ini sesuai dengan instruksi berikut 

      Dibawah ini terdapat sejumlah pernyataan terkait dengan produk makanan mie instan 

merek Indomie. Berikanlah penilaian persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap masing-

masing pernyataan tersebut dalam skala 1-5. Anda dapat melakukannya dengan melingkari 

tingkat persetujuan yang anda anggap paling sesuai dengan pendapat anda. Skor 

pengukuran dengan menggunakan skala likert yaitu : 

Angka 1 : Sangat tidak setuju    Angka 2 : Tidak setuju    Angka 3 : Ragu-ragu 

Angka 4 : Setuju     Angka 5 : Sangat setuju 

VARIABEL PERNYATAAN NILAI 

Perceived Quality 

(Persepsi Kualitas) 

1. Indomie mempunyai beberapa varian rasa 

yang sesuai dengan selera saya  

2. Indomie adalah merek mie instan yang 

terjamin kehalalannya 

3. Saya  mempercayai kehigienisan produk 

mie instan Indomie 

1 

 

 1 

1 

2 

 

2 

2 

3 

 

3 

3 

4 

 

4 

4 

5 

 

5 

5 

 

Brand Image (Citra 

Merek) 

1.  Indomie merupakan market leader produk 

makanan mie instan 
1 2 3 4 5 

2.  Indomie adalah merek mie instan yang 

dikenal luas baik di Indonesia maupun 

mancanegara 

1 2 3 4 5 

3.  Iklan mie instan Indomie cenderung 

menonjolkan keanekaragaman budaya 

nusantara 

1 2 3 4 5 

Keputusan Pembelian 

1. Indomie menjadi pilihan pertama merek 

mie instan untuk saya 

1 2 3 4 5 

2. Rasa yang sesuai selera dan kemudahan 

memperoleh menjadi alasan saya memilih 

1 2 3 4 5 
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dan mengkonsumsi Indomie 

 3. Saya memilih merek mie instan Indomie 

karena sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan saya 

1 2 3 4 5 

 

*Terima kasih atas partisipasi Anda* 
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Hasil Uji Validitas Perceived Quality Pre-Test              Lampiran 2 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.686 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 18.443 

Df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

  pq1 pq2 pq3 

Anti-image Covariance pq1 .658 -.193 -.261 

pq2 -.193 .709 -.209 

pq3 -.261 -.209 .647 

Anti-image Correlation pq1 .677
a
 -.282 -.400 

pq2 -.282 .718
a
 -.309 

pq3 -.400 -.309 .668
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy (MSA)  

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

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

1 1.986 66.195 66.195 1.986 66.195 66.195 

2 .549 18.287 84.482    

3 .466 15.518 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

pq1 .821 

pq2 .790 

pq3 .829 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Hasil Uji Validitas Brand Image Pre-Test 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.640 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 13.010 

Df 3 

Sig. .005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-image Matrices 

  bi1 bi2 bi3 

Anti-image Covariance bi1 .833 -.150 -.182 

bi2 -.150 .715 -.309 

bi3 -.182 -.309 .701 

Anti-image Correlation bi1 .726
a
 -.195 -.238 

bi2 -.195 .620
a
 -.437 

bi3 -.238 -.437 .612
a
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

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

1 1.814 60.466 60.466 1.814 60.466 60.466 

2 .694 23.129 83.595    

3 .492 16.405 100.000    

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

bi1 .705 

bi2 .805 

bi3 .818 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Hasil Uji Validitas Keputusan Pembelian Pre-Test 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .742 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 44.564 

Df 3 

Sig. .000 

  

Anti-image Matrices 

  kp1 kp2 kp3 

Anti-image Covariance kp1 .384 -.194 -.145 

kp2 -.194 .373 -.157 

kp3 -.145 -.157 .443 

Anti-image Correlation kp1 .730
a
 -.513 -.351 

kp2 -.513 .720
a
 -.385 

kp3 -.351 -.385 .782
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy (MSA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

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

1 2.431 81.026 81.026 2.431 81.026 81.026 

2 .320 10.659 91.685    

3 .249 8.315 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

kp1 .905 

kp2 .910 

kp3 .885 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 a. 1 components extracted. 
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Hasil Uji Validitas Perceived Quality Keseluruhan 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.626 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 41.406 

Df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

  pq1 pq2 pq3 

Anti-image Covariance pq1 .862 -.171 -.140 

pq2 -.171 .721 -.317 

pq3 -.140 -.317 .734 

Anti-image Correlation pq1 .724
a
 -.217 -.176 

pq2 -.217 .599
a
 -.435 

pq3 -.176 -.435 .605
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy (MSA)  

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

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

1 1.761 58.713 58.713 1.761 58.713 58.713 

2 .732 24.413 83.126    

3 .506 16.874 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

pq1 .678 

pq2 .813 

pq3 .800 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

a. 1 components extracted. 
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Hasil Uji Validitas Brand Image Keseluruhan 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.652 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 35.829 

Df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

  bi1 bi2 bi3 

Anti-image Covariance bi1 .798 -.208 -.227 

bi2 -.208 .808 -.212 

bi3 -.227 -.212 .796 

Anti-image Correlation bi1 .649
a
 -.260 -.285 

bi2 -.260 .659
a
 -.264 

bi3 -.285 -.264 .648
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy (MSA) 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1.738 57.943 57.943 1.738 57.943 57.943 

2 .642 21.390 79.333    

3 .620 20.667 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

bi1 .764 

bi2 .754 

bi3 .766 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis 

a. 1 components extracted. 
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Hasil Uji Validitas Keputusan Pembelian Keseluruhan 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.699 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 76.464 

Df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

  kp1 kp2 kp3 

Anti-image Covariance kp1 .639 -.199 -.231 

kp2 -.199 .644 -.227 

kp3 -.231 -.227 .615 

Anti-image Correlation kp1 .705
a
 -.310 -.369 

kp2 -.310 .708
a
 -.360 

kp3 -.369 -.360 .686
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy (MSA)  

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.059 68.624 68.624 2.059 68.624 68.624 

2 .490 16.337 84.961    

3 .451 15.039 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

kp1 .825 

kp2 .822 

kp3 .838 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

a. 1 components extracted. 
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Hasil Uji Reliabilitas Perceived Quality Pre-Test                          Lampiran 3 

  

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.735 3 

 

 

Hasil Uji Reliabilitas Brand Image Pre-Test  

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.650 3 
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Hasil Uji Reliabilitas Keputusan Pembelian Pre-Test 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.846 3 

 

 

Hasil Uji Reliabilitas Perceived Quality Keseluruhan 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.628 3 
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Hasil Uji Reliabilitas Brand Image Keseluruhan 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.625 3 

 

 

Hasil Uji Reliabilitas Keputusan Pembelian Keseluruhan 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.754 3 
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Uji Asumsi Klasik                  Lampiran 4 

Uji Hipotesis                   Lampiran 5 

Analisis Regresi Linier Berganda                Lampiran 6 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 tbi, tpq
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: tkp  

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .602
a
 .362 .349 .452 

a. Predictors: (Constant), tbi, tpq  

b. Dependent Variable: tkp  

 
Coefficients

a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.382 .389  3.551 .001   

tpq .308 .090 .309 3.416 .001 .802 1.246 

tbi .380 .087 .397 4.389 .000 .802 1.246 

a. Dependent Variable: tkp       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) tpq tbi 

1 1 2.981 1.000 .00 .00 .00 

2 .010 16.992 .00 .73 .72 

3 .009 18.193 1.00 .27 .28 

a. Dependent Variable: tkp    
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Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 3.52 4.82 4.24 .337 100 

Residual -1.489 .788 .000 .447 100 

Std. Predicted Value -2.136 1.707 .000 1.000 100 

Std. Residual -3.294 1.744 .000 .990 100 

a. Dependent Variable: tkp     

 

 
 
 
Uji Heteroskedastisitas 

Tabel a : Hasil uji heteroskedastisitas Lnei
2 
dengan Lnpq 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .598 2.422  .247 .806 

Lnpq -2.703 1.730 -.156 -1.562 .121 

a. Dependent Variable: lnei2     

 Analisis Pengaruh..., Patrasia Meidinda Putri, Ma.-Ibs, 2013



Tabel b : Hasil uji heteroskedastisitas Lnei
2 
dengan Lnbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -7.318 2.428  -3.014 .003 

Lnbi 2.893 1.684 .171 1.718 .089 

a. Dependent Variable: lnei2     
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