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ABSTRAKSI

Pengaruh Brand Image Laptop Toshiba Terhadap Keputusan Pembelian 

Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Oleh : Sintya Elly R ; NIM : 0510223182 ; 84 halaman)

Dosen Pembimbing : Mugiono, SE, MM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan 

pengaruh secara parsial antara variabel brand image dengan keputusan pembelian, 

serta variabel yang dominan mempengaruhi keputusan konsumen membeli Laptop 

Toshiba. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian exsplanatory, dimana 

penelitian ini dirancang untuk menjelaskan hubungan kausal yang terjadi antara 

variabel-variabel brand image laptop Toshiba yang terdiri dari citra 

pembuat/corporate image (X1),  citra pemakai/user image (X2), citra 

produk/product image (X3) dengan keputusan pembelian konsumen (Y).

Untuk menentukan jumlah responden, peneliti menggunakan pendapat 

Roscoe, dengan jumlah responden 80 responden. Sedangkan teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah regresi berganda, uji F, serta uji t. dari hasil uji t, uji F, dan regresi 

berganda dapat diketahui bahwa keempat variabel yaitu citra pembuat/corporate 

image (X1),  citra pemakai/user image (X2), citra produk/product image (X3) 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen laptop 

Toshiba. Dari hasil analisis, diketahui bahwa variabel citra pemakai/ user image

(X2) merupakan variabel yang dominan mempengaruhi keputusan pembelian. 

Berdasarkan penelitian ini, diketahui variabel keputusan pembelian (Y) dijelaskan 

oleh variabel brand image (X) sebesar 51,3%, sedangkan sisanya sebesar 48,7% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar variael bebas yang diteliti.

Kata Kunci : brand image, citra pembuat/corporate image, citra pemakai/user 

image, citra produk/ product image, keputusan pembelian.
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BAB I

PENDAHULUAN
     

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang dinamis saat ini menuntut manusia selalu 

meningkatkan kemampuannya menuju kehidupan yang lebih baik. Kemampuan 

itu diarahkan pada kinerja yang efektif dan efisien. Agar dapat mencapai hal 

tersebut maka manusia membutuhkan alat/sarana yang dapat membantu. 

Komputer merupakan salah satu alat/sarana yang dapat membantu mewujudkan 

tujuan tersebut.

Globalisasi telah meruntuhkan dinding pembatas antar-negara dan 

menggantinya dengan perdagangan bebas lintas batas. Akibatnya, persaingan 

semakin ketat. Ratusan produk dalam satu kategori saling bersaing untuk 

memuaskan kebutuhan konsumen.

Era globalisasi yang terjadi dalam suatu negara sangat mendorong 

perkembangan teknologi yang terjadi dalam negara tersebut. Sekarang ini tidak 

dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia sudah 

berkembang sangat cepat. Banyaknya berbagai macam produk elektronik yang 

tersedia dan tuntutan pekerjaan yang semakin besar mendorong customer untuk 

mempunyai komputer. Sekarang ini komputer tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan seharihari manusia. Komputer sangat berguna untuk membantu 

manusia memenuhi kebutuhan hidupnya misalnya untuk memasukan dan 

menyimpan data, mengakses internet untuk mencari informasi atau kebutuhan 

lainnya, mendengarkan musik dan sebagainya.



Sekarang ini komputer merupakan salah satu produk elektronik yang sangat 

dibutuhkan oleh semua orang. Setiap pekerjaan pasti dapat terselesaikan dengan 

baik berkat adanya komputer. Tidak hanya sebuah perusahaan yang dituntut untuk 

memiliki komputer, kemajuan yang pesat di dunia pendidikan juga menuntut para 

pelajar atau mahasiswa untuk memiliki komputer. Karena dengan komputer kita 

dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas dengan cepat dan tepat.

Berkembangnya teknologi sekarang ini konsumen telah dimanjakan dengan 

produk-produk elektronik yang serba praktis, ringan dan dapat dibawa kemana-

mana. Evolusi perkembangan teknologi mungkin merupakan kata yang tepat 

untuk menggambarkan mulai beralihnya komputer ke laptop. Perkembangan 

teknologi yang semakin maju jelas menjadi penyebab adanya perubahan semacam 

itu. Meski belum terlihat secara jelas, namun bayang – bayang itu sudah mulai 

tampak. Munculnya berbagai laptop dengan kinerja yang menyamai komputer 

bahkan lebih.

Fenomena persaingan yang ada dalam era globalisasi akan semakin 

mengarahkan sistem perekonomian Indonesia ke mekanisme pasar yang 

memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan dan merebut market share

(pangsa pasar). salah satu aset untuk mencapai keadaan tersebut adalah brand

(merek). 

Saat ini merek mempunyai peranan yang sangat penting dalam strategi 

pemasaran, merek bukan hanya dianggap sebagai sebuah nama, logo, atau simbol. 

Lebih dari itu merek merupakan nilai yang ditawarkan sebuah produk bagi 

konsumen yang memakainya. Menurut Philip Kotler (2005:82). Keahlian pemasar 

profesional yang paling khusus adalah kemampuan mereka menciptakan, 



memelihara, melindungi, dan meningkatkan merek. Penggunaan merek adalah 

seni dan landasan. Maka merek merupakan strategi yang membedakan produk 

suatu perusahaan atau penjual dari produk pesaing.

Membangun merek dan memperkenalkannya kepada konsumen tidak 

mudah dan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat tetapi harus melalui 

proses dan membutuhkan waktu yang panjang. Konsumen yang merasa nyaman 

dan merasa senang menggunakan suatu produk dengan merek tertentu maka akan 

menimbulkan nilai tersendiri bagi konsumen. Nilai tersebut dinamakan nilai 

merek (Brand equity).

Penciptaan nilai merek yang kuat dibenak konsumen maka sebaiknya yang 

dilakukan oleh perusahaan adalah menciptakan konsep pelanggan. Apabila suatu 

konsep merek yang kuat dapat dikomunikasikan  secara baik kepada sasaran yang 

tepat, maka merek tersebut akan menimbulkan brand image yang dapat 

mencerminkan identitas merek yang jelas. Menurut Fandy Tjiptono (2005:62) 

bahwa Branding memainkan peran yang penting bagi perusahaan, karena merek 

yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memudahkan konsumen 

dalam memahami produk, dan menekan persepsi pelanggan terhadap resiko. Jadi, 

untuk menciptakan nilai merek yang kuat dibenak konsumen maka brand image 

merupakan komponen kunci. 

Hermawan Kartajaya (2005:3) menyatakan bahwa Pembentukan brand 

image juga dipengaruhi oleh pengalaman konsumen. Suatu penelitian yang 

dilakukan konsumen, bisa mengubah persepsi yang dipunyai sebelum 

menggunakannya. Karena itu, jumlah berbagai persepsi yang timbul itulah yang 

akan membentuk the total image of the brand. 



Biel (1992) dalam Consuegra (2006:137) menyatakan bahwa brand image

terdiri dari tiga komponen yaitu citra pembuat, citra pemakai, dan citra produk. 

Citra pembuat dapat ditunjukkan oleh popularitas dari perusahaan, kredibilitas 

perusahaan, serta jaringan distribusi yang dimiliki oleh perusahaan untuk 

menyampaikan produk yang dihasilkan ke konsumen.

Citra pemakai sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan oleh konsumen 

terhadap pemakai yang menggunakan barang atau jasa. Citra pemakai dapat 

ditunjukan oleh gaya hidup konsumen yang memakai produk, pemakai atau 

pelanggan, serta kelas sosial yang dimiliki pemakai dalam masyarakat. Sedangkan 

citra produk merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen 

terhadap suatu produk. Citra produk dapat ditunjukan oleh atribut produk, manfaat 

produk, serta jaminan kualitas produk.

A.B Susanto dan Himawan Wijarnako (2004:2) menyatakan bahwa citra 

merek (brand image) dapat memberikan manfaat bagi konsumen maupun 

produsen, antara lain: akan membangun loyalitas dan loyalitas akan mendorong 

bisnis berulang kembali. Dengan terus memelihara loyalitas pelanggan terhadap 

merek, keuntungan masa depan yang diperoleh dari pelanggan akan cenderung 

meningkat, Memungkinkan tercapainya harga premium, dan akhirnya 

memberikan laba yang lebih tinggi. Dengan demikian, merek yang kuat dalam 

jangka panjang akan memberikan hasil yang lebih besar, Dapat memberikan 

kredibilitas untuk sebuah produk baru, sehingga akan mempermudah perusahaan 

dalam melakukan perluasan lini produk. Merek yang kuat akan membantu 

perusahaan dalam melakukan perluasan pasar, Pelanggan yang loyal mungkin 



akan mengabaikan jika suatu saat perusahaan membuat kesalahan dalam membuat 

suatu produk.

Salah satu perusahaan yang berusaha memperkuat brand image di 

Indonesia terhadap produk laptop yang dihasilkan adalah Perusahaan Toshiba. 

Merek asal Jepang atau Toshiba itu ada dari sejarah yang panjang. Badan hukum 

Kabushiki Kaisha Toshiba atau Toshiba Corporation berawal dari dua sumber, 

pertama adalah Shibaura Seisaku-sho yang sebelumnya bernama Tanaka Seizisho 

yang berdiri tahun 1975. Kedua adalah Tokyo Denki yang berdiri tahun 1899. 

Dua perusahaan tersebut bergabung pada 1939, lahirlah Perusahaan baru yang 

bernama Tokyo Shibaura Denki sejak itulah nama Toshiba sebagai nama 

perusahaan atau badan hukum sekaligus merek, segera dikenal di seluruh negara 

Jepang.

Perusahaan ini merupakan perusahaan yang berpusat di Jepang yang 

memproduksi barang – barang elektronik salah salah satunya adalah Laptop. 

Laptop adalah komputer yang berukuran kecil yang bisa dibawa kemana-mana. 

Adanya Laptop seseorang lebih menyingkat waktu dalam melakukan suatu 

pekerjaan. Laptop menjadi trend saat ini karena lebih praktis. Salah satu Laptop 

yang mempunyai brand image adalah Laptop Toshiba karena Toshiba adalah 

pelopor Laptop di Indonesia. Toshiba juga membuka kantor perwakilan di 

Indonesia. Hal ini dilakukan untuk lebih mendekatkan dengan konsumen 

sekaligus untuk mengetahui keinginan konsumen dari dekat. Toshiba sampai 

tahun sekarang ini masih menguasai market share, Toshiba menguasai penjualan 

laptop di Indonesia. (www.okezone.com)



Salah satu konsumen yang potensial yang dibidik oleh perusahaan Toshiba  

adalah dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa merupakan segmen yang sangat 

membutuhkan teknologi informasi untuk  mengerjakan tugas-tugas kuliah atau 

kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual. 

Salah satu wujud teknologi tersebut adalah laptop, yang dapat dibawa kemana-

mana.

Berdasarkan pengamatan informal dalam penelitian ini, banyak mahasiswa 

yang menggunakan laptop Toshiba di area sekitar kampus baik untuk presentasi 

maupun untuk wifi, tepatnya di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini, peneliti memandang bahwa mahasiswa S-1 dari 

fakultas ekonomi angkatan 2007 relatif lebih banyak menggunakan laptop 

Toshiba disbanding angkatan lainnya. Persepsi peneliti penggunaan laptop 

Toshiba yang digunakan oleh mahasiswa tersebut apakah dipengaruhi oleh, citra 

pembuat pabrikan dari Toshiba, citra dari mahasiswa ekonomi angkatan 2007 

dalam pemakaian laptop Toshiba, citra produk laptop toshiba.

1.2.  Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan dari komponen brand image

yang terdiri dari variabel citra pembuat (X1), citra pemakai (X2), dan citra 

produk (X3), konsumen laptop Toshiba terhadap keputusan pembelian 

Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang?

2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari komponen brand image yang 

terdiri dari variabel citra pembuat (X1), citra pemakai (X2), dan citra 

produk (X3) konsumen laptop Toshiba terhadap keputusan pembelian 

Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang?



3. Di antara ketiga variabel tersebut, variabel manakah yang dominan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian Mahasiswa S-1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang dalam memilih laptop merek 

Toshiba?

1.3. Batasan Masalah

Guna memperoleh pembahasan yang lebih fokus dan terarah dalam 

penyusunan skripsi ini, maka penelitian ini hanya dibatasi pada brand image yang 

terdiri dari 3 variabel yaitu citra pembuat, citra pemakai dan citra produk, serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Mahasiswa S-1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang dalam membeli Laptop Toshiba.

1.4.  Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sehubungan dengan 

masalah yang dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh secara simultan komponen brand image yang 

terdiri dari variabel citra pembuat (X1), citra pemakai (X2), citra produk 

(X3) konsumen laptop toshiba terhadap keputusan pembelian Mahasiswa

S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

2. Menganalisis pengaruh secara parsial komponen brand image yang terdiri 

dari variabel citra pembuat (X1), citra pemakai (X2), citra produk (X3) 

konsumen laptop toshiba terhadap keputusan pembelian Mahasiswa S-1

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

3. Menganalisis pengaruh komponen brand image yang dominan terhadap 

keputusan pembelian Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya Malang dalam memilih laptop merek Toshiba.



1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini  secara umum diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi masarakat luas, dan khususnya kepada :

a) Bagi Penulis :

 Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori  teori yang diperoleh 

selama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

 Memperdalam dan meningkatkan kualitas keterampilan dan 

kreatifitas diri pribadi.

 Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dan 

menerapkannya di dunia kerja yang nyata.

b) Bagi  Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya :

 Sebagai sarana untuk melihat pemahaman mahasiswa terhadap teori 

yang telah diberikan dalam menghadapi berbagai masalah yang 

timbul di lingkungan kerja.

 Sebagai bahan pustaka bagi pengembangan pengetahuan dalam 

bidang pemasaran khususnya dan manajemen pada umumnya serta 

dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut 

yang berhubungan dengan bauran promosi.

c) Bagi Penulis Selanjutnya

 Sebagai bahan acuan yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya.

 Sebagai bahan pendukung data dalam penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang diambil diharapkan 

dapat membantu dalam mengarahkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.
Peneliti Judul Sampel dan 

metode 
pengambilan 

sampel

Variabel 
bebas dan 

Alat analisis

Kesimpulan

1. Nyoto Wiyno 
Didin Y.

Skripsi

(Studi Pada 
Mahasiswa S-
1 Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Brawijaya)

2008

Pengaruh 
Brand Image 
Terhadap 
Keputusan 
Konsumen 
Melakukan 
Pembelian 
Prosesor Intel

Sampel :

Mahasiswa S-
1 Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Brawijaya.

Metode :

Purposive 
sampling

Variabel : 3

Variabel 
terdiri dari 
citra pembuat, 
citra pemakai, 
citra produk

Alat Analisis 
:

Regresi linier 
berganda

Semua 
variabel 
berpengaruh 
secara parsial 
maupun 
simultan 
terhadap 
keputusan 
konsumen dan 
variabel yang 
mempunyai 
pengaruh 
dominan 
adalah 
variabel citra 
pembuat

Sumber : Laporan penelitian terdahulu Nyoto Wiyono Didin, 2008

1. Nyoto Wiyono Didin Y (2008)

Penelitian yang dilakukan berjudul “ Pengaruh Brand Image Terhadap 

Keputusan Konsumen Melakukan Pembelian Prosesor Intel. (Studi Pada 

Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Brawijaya Malang)”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh secara simultan  dan  pengaruh secara  parsial   antara



pengaruh brand image dengan keputusan pembelian, serta variabel yang dominan 

mempengaruhi keputusan konsumen membeli prosesor intel. Penelitian ini 

termasuk dalam jenis penelitian explanatory, dimana penelitian ini dirancang 

untuk menjelaskan hubungan kausal yang terjadi antara variabel-variabel brand 

image prosesor intel yang terdiri dari citra pembuat (X1), citra pemakai (X2), citra 

produk (X3) dengan keputusan pembelian konsumen (Y).

Menentukan jumlah responden, peneliti menggunakan pendapat Roscoe, 

dengan jumlah 80 responden. Sedangkan teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

regresi berganda, uji F, uji t. Dari hasil uji t, uji F, dan regresi berganda dapat 

diketahui bahwa ketiga variabel yaitu citra pembuat (X1), citra pemakai (X2), citra 

produk (X3) mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

prosesor intel. Dari hasil analisis, diketahui bahwa variabel citra pembuat (X1) 

merupakan variabel yang dominan mempengaruhi keputusan pembelian. 

Berdasarkan penelitian ini, diketahui variabel keputusan pembelian (Y) dijelaskan 

oleh variabel brand image (X) sebesar 60,2%, sedangkan sisanya sebesar 39,8% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang dimiliki.

2.2.    Merek

2.2.1. Pengertian Merek

Suatu merek (brand) adalah label yang mengandung arti dan asosiasi dan 

merupakan cermin dan janji yang diucapkan oleh produsen kepada konsumen atas 

kualitas produk atau jasa yang telah dihasilkan. Merek yang hebat dapat berfungsi 

lebih yaitu dapat memberi warna dan getaran pada produk atau jasa yang 

dihasilkan. Dan ciri – ciri dari suatu merek dapat dikatakan hebat adalah seberapa 



banyak orang yang setia dan tetap memilih merek tersebut. Beberapa ahli maupun 

organisasi pemasaran memiliki pengertian yang berbeda tentang merek.

Menurut UU Merek No. 15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1 dalam Fandy 

Tjiptono, pengertian dari merek adalah :

“Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan 

warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya 

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi American Marketing 

Association yang menekankan peranan merek sebagai indentifier dan 

diferentiator. Berdasarkan kedua definisi tersebut, secara teknis apabila seorang 

pemasar membuat nama, logo atau simbol baru untuk sebuah produk  baru, maka 

ia telah menciptakan sebuah merk.

Menurut Philip Kotler (2002:82) pengertian dari sebuah merek adalah :

“Nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal – hal 

tesebut, yang dimaksudkan untuk menidentifikasi barang ata jasa dari 

seorang atau sekelompok penjual untuk membedakannya dengan produk 

pesaing”.

Menurut Philip Kotler (2002:82) Merek dapat memiliki enam makna, 
yaitu:

1. Atribut : merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu.
2. Manfaat : merek   bukanlah    sekedar   kumpulan   atribut,   sebab   

yang dibeli  konsumen adalah manfaat.
3. Nilai : merek menyatakan sesuatu tentang nilai produsen.
4. Budaya : merek juga mewakili budaya produsennya.
5. Kepribadian : merek juga mencerminkan kepribadian tertentu.
6. Pemakai : merek menunjukan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan   produk tersebut.



Merek membedakan produk barang atau jasa sebuah perusahaan dari 

produk saingannya. Merek bisa membuat pembeli yakin akan memperoleh 

kualitas barang/jasa yang sama jika mereka membeli ulang. Bagi penjual, merek 

merupakan sesuatu yang bisa diiklankan dan akan dikenali konsumen bila sedang 

diletakkan di etalase toko. Selain itu, merek jua menolong penjual mengendalikan 

pasar mereka karena pembeli tidak mau dibingungkan oleh produk barang/jasa 

yang satu dengan produk barang/jasa yang lain.

Gambar 2.1
Gambaran Ringkas Keputusan Pemberian Merek

Keputusan Keputusan Keputusan Keputusan Keputusan Penentuan
Pemberian Merek Sponsor Merek Nama Merek Strategi Merek Ulang Posisi Merek

Sumber: Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, 2002.

1. Keputusan pemberian merek

Keputusan yang dibuat oleh perusahaan untuk pertama kalinya adalah 

apakah perusahaan harus mengembangkan suatu nama merek untuk 

produknya atau tidak. Di masa lalu merek tidak begitu penting, produsen 

menjual produk mereka dengan satuan barel, bin, atau peti dan pembeli 

hanya mengandalkan integritas penjual. Sedangkan saat ini pemberian 

merek sudah merupakan suatu keharusan sehingga hampir tidak ada 

produk yang tidak diberi merek, karena merek dapat memudahkan 

penanganan produk, menjaga supaya memenuhi standar mutu, 

memperkuat preferensi pembeli, serta memudahkan identifikasi pemasok. 

- Merek
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distributor
-Merek lisensi

-Nama individu
-Nama keluarga 
keseluruhan
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posisi ulang



Konsumen menginginkan merek karena membantu mereka 

mengidentifikasi perbedaan mutu dan berbelanja lebih efisien. 

2. Keputusan sponsor merek

Produk dapat diluncurkan sebagai merek produsen (disebut merek 

nasional), merek distributor (disebut merek pengecer, toko, atau pribadi) 

atau merek lisensi. Alternatif lain, produsen memproduksi sebagian 

keluaran dengan namanya sendiri dan sebagian yang lain dengan label 

distributor. Walaupun merek produsen cenderung mendomonasi, pengecer 

dan penyalur besar telah mengembangkan merek mereka sendiri. 

3. Keputusan nama merek

Produsen yang memutuskan untuk memberi merek pada produknya harus 

memilih nama merek yang akan digunakan. Strategi yang digunakan 

diantaranya : nama merek individual, nama kelompok digunakan untuk 

semua produk, nama kelompok yang berbeda-beda untuk semua produk, 

nama dagang perusahaan dikombinasikan dengan nama produk individual. 

Biasanya perusahaan memilih merek dengan membuat suatu daftar, 

mendiskusikan arti berbagai nama, memperdebatkan keuntungan, 

menghilangkan sebagiannya, mengujinya terhadap konsumen sasaran, dan 

menetapkan suatu pilihan akhir. Banyak perusahaan berusaha membuat 

nama merek yang unik yang akhirnya erat diidentifikasikan dengan 

kategori produk tersebut. Dengan pertumbuhan pasar global yang cepat, 

perusahaan harus memilih nama merek dengan pandangan yang global, 

dan nama harus mempunyai arti dan dapat diucapkan dalam bahasa lain. 



4. Keputusan strategi merek

Perusahaan memiliki lima pilihan strategi merek, diantaranya adalah:

 Perluasan lini (line extension), terjadi jika perusahaan memperkenalkan 

unit produk tambahan dalam kategori produk yang sama dengan merek 

yang sama, seperti rasa, bentuk, warna baru, dsb.

 Perluasan merek (brand exstension), sebuah perusahaan mungkin akan 

memutuskan untuk menggunakan merek yang sudah ada untuk 

meluncurkan suatu produk dalam kategori baru. Perusahaan yang tergoda 

untuk mengubah merek, harus melakukan riset seberapa baik asosiasi 

merek tersebut sesuai dengan produk baru. Hasil terbaik tercapai jika 

merek tersebut menghasilkan penjualan untuk produk lama maupun baru.

 Multi merek (multibrand), perusahaan sering memperkenalkan merek 

tambahan dalam kategori produk yang sama. Kadang-kadang perusahaan 

mencoba membentuk keistimewaan lain atau daya tarik untuk motif 

membeli yang lain.

 Merek baru (newbrand), ketika perusahaan meluncurkan produk dalam 

suatu kategori baru, perusahaan mungkin menemukan bahwa tidak 

satupun merek yang dimilikinya tepat untuk produk tersebut.

 Merek bersama (cobrand), yaitu dua atau lebih merek yang terkenal 

dikombinasikan dalam satu tawaran. Tiap sponsor merek mengharapkan 

bahwa merek lain akan memperkuat preferensi merek atau minat pembeli. 

Dalam hal produk yang dikemas bersama, tiap merek berharap dapat 

menjangkau konsumen baru dengan mengaitkannya dengan merek lain.



5. Keputusan penentuan ulang posisi merek

Sebaik apapun suatu merek diposisikan dalam pasar, perusahaan mungkin 

harus menentukan kembali posisinya nanti bila menghadapi pesaing baru 

atau bila terjadi perubahan preferensi pelanggan.

Membangun merek yang kuat tidak berbeda dari membangun sebuah 

rumah. Untuk memperoleh bangunan yang kukuh, kita memerlukan pondasi yang 

kuat. Begitu juga dengan membangun dan mengembangkan merek (Freddy 

Rangkuti, 2004:5) Cara membangun merek diantaranya adalah :

1. Memiliki positioning yang tepat.
Menempatkan semua aspek secara konsisten sehingga selalu menjadi 
nomor satu di benak pelanggan.

2. Memiliki brand value yang tepat.
Brand value adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam merek.

3. Memiliki konsep yang tepat.
Konsep yang baik adalah dapat mengkomunikasikan semua elemen-
elemen brand value dan positioning yang tepat, sehingga brand image 
dapat terus menerus diterapkan.

2.2.2. Keputusan pengambilan nama merek

Menurut Philip Kotler (2005:94) terdapat empat strategi dalam 
menentukan sebuah merek yang akan digunakan:

1. Nama Masing-masing
Keuntungan utama strategi nama masing-masing adalah bahwa perusahaan 
tersebut tidak mengaitkan reputasinya dengan reputasi produk itu. Jika 
produk tersebut gagal dan tampaknya memiliki mutu yang rendah, nama 
atau citra perusahaan tadi akan rusak. Strategi ini memungkinkan 
perusahaan tersebut mencari nama terbaik untuk masing-masing produk 
baru.

2. Nama Kelompok Bersama
Keuntungan nama kelompok bersama adalah biaya pengembangan akan 
berkurang karena tidak dibutuhkan riset “nama” atau pengeluaran iklan 
besar-besaran untuk menciptakan pengakuan nama merek. Lagipula, 
penjualan produk baru tersebut mungkin akan kuat jika nama produsennya 
ternyata baik.

3. Nama Kelompok Terpisah untuk semua produk.
Jika perusahaan menghasilkan produk-produk yang agak berbeda, tidak 
dianjurkan menggunakan satu nama kelompok bersama. Perusahaan-
perusahaan sering menemukan nama kelompok yang berbeda untuk lini 
mutu yang berbeda dalam kelas produk yang sama. 



4. Nama Perusahaan yang digabung dengan nama masing-masing produk.
Menggabungkan nama perusahaan ke dalam nama individu masing-
masing produk yang dihasilkan. 

Setelah menentukan strategi nama mereknya, suatu perusahaan akan 

menghadapi tugas untuk memilih nama merek tertentu. Perusahaan tersebut dapat 

memilih nama orang, tempat, mutu, gaya hidup, atau nama buatan.

2.2.3. Manfaat Merek

Merek memberikan beberapa manfaat bagi produsen atau penjual yaitu 

untuk mengidentifikasi produk sebagai hak milik atau kepunyaan organisasi 

tertentu dan untuk memfasilitasi diferensiasi suatu produk dari produk-produk 

pesaingnya. (fandy Tjiptono, 2005:95)

Manfaat merek bagi konsumen, antara lain:

 Identifikasi :Bisa dilihat dengan jelas, memberikan makna bagi produk, 

gampang mengidentifikasi produk yang dibutuhkan.

 Praktikalitas :Memungkinkan penghematan waktu dan energi melalui 

pembelian ulang yang identik dan loyalitas.

 Jaminan :Memberikan jaminan bagi konsumen bahwa mereka bisa 

mendapatkan kualitas yang sama sekalipun pembelian dilakukan di tempat 

yang berbeda.

 Optimalisasi :Memastikan bahwa konsumen membeli produk terbaik 

dalam kategorinya atau produk yang memiliki kinerja yang baik dalam 

tujuan pembelian tertentu.

 Karakterisasi :Konfirmasi atas citra diri konsumen atau citra yang 

ditampilkan pembeli/konsumen kepada pihak lain.



 Kontinuitas :Adanya kepuasan yang didapatkan dari familiaritas dan 

intimasi dengan merek yang sudah sejak lama dikonsumsi konsumen.

 Hedonistik :Kepuasan yang berkaitan dengan daya tarik merek, logo, 

maupun komunikasinya.

 Etis :Kepuasan berkenaan dengan perilaku merek yang bertanggung 

jawab dalam jalinan relasinya dengan masyarakat.



Tabel 2.2
Manfaat-manfaat merek

No. Manfaat Merek Deskripsi

1. Manfaat Ekonomis  Merek merupakan sarana bagi perusahaan untuk saling bersaing 

memperebutkan pasar.

 Konsumen memilih merek berdasarkan value for money yang 

ditawarkan berbagai macam merek.

 Relasi antara merek dan konsumen dimulai dengan penjualan. 

Premium harga bisa berfungsi layaknya asuransi risiko bagi 

perusahaan. Sebagian besar konsumen lebih suka memilih penyedia 

jasa yang lebih mahal, namun diyakininya bakal memuaskannya 

ketimbang memilih penyedia jasa lebih murah yang tidak jelas 

kinerjanya.

2. Manfaat Fungsional  Merek memberikan peluang bagi diferensiasi. Selain memperbaiki 

kualitas, perusahaan-perusahaan juga memperluas mereknya dengan 

tipe-tipe produk baru

 Merek memberikan jaminan kualita. Apabila konsumen membeli 

merek yang sama lagi, maka ada jaminan bahwa kinerja merek 

tersebut akan konsisten dengan sebelumnya.

 Pemasar merek berempati dengan para pemakai akhir dan masalah 

yang akan diatasi merek yang ditawarkan.

 Merek memfasilitasi ketersediaan produk secara luas.

 Merek memudahkan iklan dan sponsorship.

3. Manfaat Psikologis  Merek merupakan penyederhanaan atau simplifikasi dari semua 

informasi produk yang perlu diketahui konsumen.

 Pilihan merek tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional. 

Dalam banyak kasus, faktor emosional memainkan peran dominan 

dalam keputusan pembelian.

 Merek bisa memperkuat citra diri dan persepsi orang lain terhadap 

pemakai/pemiliknya.

 Brand symbolism tidak hanya berpengaruh pada persepsi orang lain, 

namun juga pada identifikasi diri sendiri dengan objek tertentu.

Sumber: Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, 2005



2.2.4. Ekuitas Merek

Ekuitas merek (brand equity) merupakan serangkaian aset dan 

pasiva/liabilities yang terkait dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang 

menambah dan mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa 

kepada sebuah perusahaan atau para pelanggan perusahaan (Freddy Rangkuti, 

2004:39). Sebuah merek bisa memiliki posisi yang kuat dan menjadi modal atau 

ekuitas bagi suatu perusahaan apabila merek tersebut memenuhi lima unsur atau 

elemen yang meliputi:

1. Kesetiaan merek (Brand Loyality)

Yaitu ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. 

2. Kesadaran merek (Brand Awareness)

Yaitu kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali atau 

mengingat kembali bahwa merek merupakan bagian dari kategori 

produk tertentu. 

3. Kesan kualitas (Perceived Quality)

Yaitu persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan maksud 

yang diharapkan.

4. Asosiasi merek (Brand Association)

Yaitu segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai merek.

5. Aset hak milik Brand yang lain.

Menurut Philip Kotler et,all  (2005:102) hasil dari ekuitas merek 

adalah :



“ Ekuitas merek menghasilkan konsumen yang mempunyai pilihan jika 

dihadapkan pada dua produk yang pada dasarnya hampir sama. Sejauh 

mana konsumen bersedia membayar lebih untuk merek tertentu 

merupakan patokan untuk menilai ekuitas merek”.

Gambar 2.2
Penggerak-penggerak ekuitas merek

Sumber: Duane E.Knapp, The Brand Mindset, 2000.

Philip Kotler (2005:86) mendefinisikan ekuitas merek yang tinggi 
memberikan sejumlah keunggulan bersaing:

 Perusahaan tersebut akan memiliki pengaruh perdagangan yang 
lebih besar dalam melakukan tawar-menawar dengan distributor 
dan pengecer karena pelanggan mengharapkannya menjual merek 
tersebut.

 Perusahaan tersebut dapat mengenakan harga yang lebih tinggi dari 
pada pesaing-pesaingnya karena merek itu memiliki persepsi mutu 
yang lebih tinggi.

 Perusahaan tersebut dapat lebih mudah melakukan perluasan 
produk karena nama merek itu menyandang kredibilitas yang 
tinggi.

 Merek tersebut menawarkan pada perusahaaan itu suatu pertahanan 
terhadap persaingan harga.
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2.3. Brand image

2.3.1. Pengertian Brand Image

Freddy Rangkuti (2004:244) mendefinisikan “Brand image atau brand 

personality adalah sekumpulan asosiasi merek yang berbentuk dan melekat di 

benak konsumen.”

Hermawan Kartajaya (2005:6) menyatakan “Citra merek (brand image) 

adalah kumpulan persepsi konsumen dari seluruh asosiasi yang terkait pada suatu 

merek yang sudah ada di benak konsumen.”

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Poeisz (1989) dalam Hans 

Ouwersloot dan Anamaria Tudorica, (2001: 7) berpendapat bahwa The brand 

image is the associative brand network held in the minds of the consumers (brand 

image adalah gabungan jaringan merek yang ada di dalam benak konsumen).

ketiga definisi diatas dapat dikatakan bahwa Brand Image adalah 

sekumpulan asosiasi persepsi konsumen terhadap suatu merek.

Fandy Tjiptono (2005: 101) menyatakan memiliki brand image merupakan 

aspek vital bagi setiap perusahaan, karena keunggulan yang bisa didapatkan 

beraneka ragam,  mulai dari persepsi kualitas yang lebih bagus dan loyalitas 

merek yang lebih besar hingga margin laba yang lebih besar dan peluang 

tambahan untuk perluasan merek (brand extansion).

2.3.2. Manfaat Brand Image

A.B Susanto dan Himawan Wijarnako (2004:2) menyatakan ada beberapa 
manfaat memiliki citra merek (brand image), antara lain:
1. Akan membangun loyalitas dan loyalitas akan mendorong bisnis berulang 

kembali. Dengan terus memelihara loyalitas pelanggan terhadap merek, 
keuntungan masa depan yang diperoleh dari pelanggan akan cenderung 
meningkat.



2. Memungkinkan tercapainya harga premium, dan akhirnya memberikan laba 
yang lebih tinggi. Dengan demikian, merek yang kuat dalam jangka panjang 
akan memberikan hasil yang lebih besar.

3. Dapat memberikan kredibilitas untuk sebuah produk baru, sehingga akan 
mempermudah perusahaan dalam melakukan perluasan lini produk. Merek 
yang kuat akan membantu perusahaan dalam melakukan perluasan pasar.

4. Pelanggan yang loyal mungkin akan mengabaikan jika suatu saat perusahaan 
membuat kesalahan dalam membuat suatu produk.

2.3.3. Komponen Brand Image

Biels (1992) dalam Consuegra (2006:137), berpendapat bahwa The image 

of a brand can be deskribed as having three contributing subimages; the image of 

the provider of the product/service, or corporate image; the image of the user; 

and the image of the product/service itself (citra merek dapat dijabarkan menjadi 3 

sub citra pendukung: citra dari pembuat produk/jasa atau citra perusahaan, citra 

pemakai; citra produk/jasa itu sendiri).

1. Citra pembuat (corporate image)

Ouwersloot dan Tudorica (2001:8) berpendapat bahwa citra perusahaan 

(corporate image) adalah association related to the organization are 

related to the attributes of the company (e.g. level of technology, 

leadership style) as well as the history of the company (asosiasi yang 

berkaitan dengan organisasi berkaitan dengan atribut dari suatu perusahaan 

(seperti tingkat teknologi, gaya kepemimpinan) sebagaimana dengan 

sejarah dari suatu perusahaan). Jadi citra pembuat (corporate image) 

adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap 

perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa. Asosiasi ini antara lain:

a. Popularitas perusahaan

b. Kredibilitas perusahaan



c. Jaringan distribusi

2. Citra pemakai (user image)

Pemakai adalah pihak yang memakai suatu produk barang atau jasa. 

Menurut Keller (1998) dalan O’Cass dan Grace (2004:259) menjelaskan 

bahwa user imagery concerns the perception of the type of person who 

uses the product or service (citra pemakai menunjuk kepada persepsi dari 

jenis orang yang menggunakan produk atau jasa).

Sirgy et al., dalam O’Cass dan Grace (2004:259) menyatakan overall, user 

dan usage imagery reflects the stereotypical user of the product or service 

in the context within which it is used (secara keseluruhan, pemakai dan 

gambaran pemakai mencerminkan stereotypical pemakai produk atau jasa 

dimana produk tersebut digunakan). Jadi, citra pemakai (user image) 

adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap 

pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa. Citra pemakai dapat 

ditunjukan oleh :

a. Umur

b. Pekerjaan

c. Pendapatan

d. Gaya hidup

e. Kepribadian

3. Citra produk (product image)

Aaker (1996) dalam Ouwersloot dan Tudorica (2001:8) et al,menyatakan 

bahwa product associations include the product-related atributs as well as 

the product scope (asosiasi produk termasuk atribut yang terkait dengan 



suatu produk sebagaimana dengan lingkup dari suatu produk). Jadi, citra 

produk (citra product) adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap suatu produk. Asosiasi ini antara lain:

a. Kualitas/mutu

b. Harga

c. Jenis produk

d. Manfaat

2.4. Konsep bauran pemasaran

Bauran pemasaran (marketing mix) menurut Philip Kotler jilid I (2005: 17) 

adalah: 

“Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar 

sasaran”. Mengklasifikasikan alat-alat itu menjadi empat kelompok yang 

luas yang disebut empat P pemasaran: produk (product), harga (price), 

tempat (place), promosi (promotion)”.

Penciptaan bauran pemasaran menurut Philip Kotler I (2005: 58) adalah:

“meliputi inisiatif dan koordinasi dari kegiatan yang berkaitan dengan 

pengembangan produk, promosinya, penetapan harganya, dan 

distribusinya”.

2.5. Produk

2.5.1. Definisi dari Produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dapat 

diperhatikan, dibeli, atau dikonsumsikan. ( Jurnal buletin studi ekonomi volume 

12 Nomor 2 Tahun 2007).



2.5.2. Konsep produk

Fandy Tjiptono (2005:3) mendefinisikan konsep produk adalah:

“Konsumen lebih menghendaki produk-produk yang memiliki kualitas, 

kinerja, fitur (features), atau penampilan superior. Konsekuensinya, 

pencapaian tujuan bisnis perusahaan dilakukan melalui inovasi produk, 

riset dan pengembangan, dan pengendalian kualitas secara 

berkesinambungan”.

2.5.3. Definisi Bauran Produk

Bauran produk (product mix, yang juga disebut product assortment) 

adalah kumpulan semua produk dan barang yang ditwarkan penjual tertentu 

dengan harga murah. (Philip Kotler, 2005:75).

2.5.4. Klasifikasi Produk

Philip Kotler (2005:73) berpendapat bahwa produk dapat diklasifikasikan 
menjadi tiga kelompok, menurut daya tahan dan wujudnya :
1. Barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah barang-

barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa 
kali penggunaan, seperti bir dan sabun.
Karena barang-barang ini dikonsumsi dengan cepat dan dibeli. 

2. Barang tahan lama (durable goods) adalah barang berwujud yang 
biasanya tetap bertahan walaupun sudah digunakan berkali-kali : 
lemari es, peralatan mesin, dan pakaian. Produk tahan lama biasanya 
memerlukan penjualan dan pelayanan yang lebih pribadi, mempunyai 
marjin yang lebuh tinggi, dan memerlukan lebih banyak garansi dari 
penjual.

3. Jasa (services) produk-produk yang tidak berwujud, tidak terpisahkan, 
dan mudah habis.  Akibatnya, produk ini biasanya memerlukan 
pengendalian mutu, kredibilitas pemasok dan kemampuan penyesuaian 
yang lebih tinggi.

Penelitian ini menyatakan laptop Toshiba termasuk dalam barang yang 

tahan lama karena laptop merupakan barang berwujud yang tetap bertahan 

walaupun sudah dipergunakan berkali-kali dan mempunyai banyak garansi.  



2.6. Perilaku konsumen

2.6.1. Definisi perilaku konsumen

a. Perilaku konsumen adalah tidakan yang langsung terlibat untuk 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini.   

( Bussines & management journal Bunda Mulia, Vol: 3, No. 2, September 

2007)

b. John C. Mowen dan Michael Minor (2005: 6) berpendapat bahwa :

“Perilaku konsumen didefinisikan sebagai studi tentang unit pembelian    

dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan 

pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide.”

Definisi tersebut menjelaskan bahwa Perilaku Konsumen merupakan 

aktivitas yang akan melibatkan orang-orang di dalam menyeleksi apa yang akan 

dibeli dan bagaimana menggunakan produk barang dan jasa sedemikian rupa 

sehingga semua yang akan dibeli akan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Perilaku konsumen ditinjau dari tingkat keterlibatan seseorang pada 

situasi pembelian. Pada keterlibatan yang berbeda akan menimbulkan perilaku 

berbeda pula.

2.6.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

John C. Mowen dan Michael Minor (2005: 27) berpendapat bahwa :

“Model perilaku konsumen menghubungkan unit pembelian baik untuk 
pengaruh individu maupun pengaruh lingkungan. Faktor-faktor pengaruh 
individu adalah proses psikologis yang mempengaruhi para individu dalam 
memperoleh, mengkonsumsi, serta menerima barang, jasa, dan pengalaman. 
Faktor-faktor pengaruh lingkungan adalah faktor-faktor di luar individu 
yang mempengaruhi konsumen individu, unit pengambilan keputusan, dan 
para pemasar.”



2.6.3. Keputusan Pembelian

2.6.3.1 .Definisi Keputusan Pembelian

Semakin ketat dan kompetitifnya persaingan antar perusahaan belakangan 

ini menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada keputusan 

pembelian pelanggan. Dewasa ini semakin diyakini bahwa kunci utama atau 

faktor utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai atau 

kepuasan lebih kepada pelanggan dalam pengambilan keputusan melalui 

pelayanan atau penyampaian produk dan jasa yang berkualitas. Definisi mengenai 

keputusan pembelian itu sendiri, yaitu :

 Keputusan pembelian adalah jika konsumen mengambil keputusan untuk 

membeli maka ia akan menjumpai serangkaian keputusan yang harus 

diambil mengenai jenis produk, merek, penjual, kuantitas, waktu 

pembelian, dan cara pembayarannya. ( jurnal analisis proses pengambilan 

keputusan, 2005)

 Menurut Philip Kotler (2005: 227) keputusan pembelian adalah :

“Keputusan pembelian adalah dimana para konsumen membentuk 

preferensi atas merek-merek yang ada dalam kumpulan pilihan, 

konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek 

yang paling disukai ”.

2.6.3.2 .Tahap-tahap Proses Pengambilan Keputusan

Lima tahap proses pengambilan keputusan untuk membeli, yang umum 

dilakukan oleh seseorang yaitu :

a. Pengenalan kebutuhan. Kebutuhan konsumen muncul mungkin karena 

menerima informasi baru tentang suatu produk, kondisi ekonomi, 



periklanan atau karena kebetulan. Selain itu, gaya hidup seseorang, kondisi 

demografis dan karakteristik pribadi dapat pula mempengaruhi keputusan 

pembelian.

b. Proses informasi konsumen. Meliputi pencarian sumber-sumber informasi 

oleh konsumen. Proses informasi dilakukan secara selektif, konsumen 

memilih informasi yang paling relevan bagi benefit yang dicari dan sesuai 

dengan keyakinan dan sikap mereka. Memproses informasi meliputi 

aktivitas mencari, memperhatikan, memahami, menyimpan dalam ingatan, 

dan mencari tambahan informasi.

c. Evaluasi produk/merek. Konsumen akan mengevaluasi karakteristik dari 

berbagai produk/merek dan memilih produk/merek yang mungkin paling 

memenuhi benefit yang diinginkannya. 

d. Pembelian. Dalam pembelian, beberapa aktivitas lain digunakan seperti 

took, penentuan kapan akan membeli, dan kemungkinan finansialnya. 

Setelah ia menemukan tempat yang sesuai, waktu yang tepat, dan dengan 

didukung oleh daya beli maka kegiatan pembelian dilakukan.

e. Sekali konsumen melakukan pembelian, maka evaluasi pasca pembelian 

terjadi. Jika kinerja produk sesuai dengan harapan konsumen, maka 

konsumen akan puas. Jika tidak, kemungkinan pembelian kembali akan 

berkurang. (Jurnal Ilmiah “Manajemen & Bisnis”Program Studi 

Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara, 2005).



2.6.3.3 .Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian

Tiga faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen adalah:

a. Faktor individual konsumen yang meliputi pendidikan dan penghasilan 

konsumen.

b. Pengaruh lingkungan.

c. Strategi pemasaran. ( Jurnal penelitian dinamika sosial Vol. 2 No.3 

Desember 2001)

2.6.3.4 Tahap Evaluasi pada keputusan pembelian

Philip Kotler dan Gary Armstrong, (2003:227) menyatakan pengambilan 
keputusan di tahap pengevaluasian adalah:

“Ditahap pengevaluasian, konsumen menyusun peringkat merek dan 
memberi kecenderungan ( niat ) pembelian. Secara umum, keputusan 
pembelian konsumen akan membeli merek yang paling disukai, tetapi ada 
2 faktor yang muncul diantara kecenderungan pembelian dan keputusan 
pembelian. Faktor 1 adalah sikap orang lain dan faktor 2 adalah faktor 
situasi yang tidak terduga. Konsumen mungkin menbentuk kecenderungan 
pembelian pada pendapatan yang diharapka, harga, dan manfaat produk 
yang diharapkan. Namun, keadaaan tak terduga dapat mengubah 
kecenderungan pembelian. Prefensi dan kecenderungan pembelian tidak 
selau menghasilkan pilihan pembelian aktual”.

2.7. Konsep Penelitian

Uma Sekaran (2006:4) mendefinisikan penelitian adalah:

“Proses menemukan solusi masalah setelah melakukan studi yang 

mendalam dan menganalisis faktor situasi”.

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2005:47) berpendapat kerangka konsep pemikiran 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.  Untuk lebih jelasnya 

kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar  sebagai berikut:



Sumber: Peneliti, 2009

Berdasarkan kerangka konsep penelitian di atas, peneliti menjelaskan bahwa 

Perusahaan Toshiba yang memproduksi salah satunya laptop sudah mempunyai 

brand image yang melekat pada pikiran konsumen, brand image tersebut terdiri 

dari 3 komponen. Berdasarkan landasan teori dari Biels dalam Consuegra dan 

penelitian terdahulu dari Nyoto Wiyono tahun 2008 yang ada menyebutkan bahwa 

komponen brand image terdiri dari citra pembuat, citra pemakai, dan citra produk 

untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian, dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif dan analisis kuantitatif melalui uji regresi 

Gambar 2.3
Kerangka Konsep Penelitian

Landasan Teori Toshiba  
Corporation

Laptop Toshiba

Penelitian Terdahulu

Brand Image (X)

Analisis Kuantitatif

 Regresi Linier Berganda
 Uji F
 Uji t

Keputusan Pembelian 
Konsumen (Y)

Hasil / Temuan

 Citra Pembuat (X1)
 Citra Pemakai (X2)
 Citra Produk (X3)

Analisis 
Kualitatif



linier berganda, uji F, dan uji t sehingga diperoleh hasil atau temuan bahwa brand 

image akan berpengaruh secara parsial atau simultan terhadap keputusan 

pembelian mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

2.8. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban permasalahan sementara yang bersifat 

dugaan dari suatu penelitian. (Sugiyono, 2004:51). Dugaan ini harus dibuktikan 

kebenarannya melalui data empiris (fakta lapangan). Hipotesis dapat benar atau 

terbukti setelah didukung oleh fakta-fakta dari hasil penelitian lapangan.

Gambar 2.4
Konsep Hipotesis

Brand image terdiri dari:

Sumber : Peneliti (2009)

Keterangan : : Berpengaruh secara simultan

: Berpengaruh secara parsial

: Berpengaruh secara dominan

Citra Pembuat

(X1)

Citra Pemakai

(X2)

Citra Produk

(X3)

Keputusan Pembelian

(Y)



Berdasarkan konsep penelitian yang ada, maka dapat dirumuskan hipotesis-

hipotesis statistik yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis I : Diduga terdapat pengaruh secara simultan dari komponen 

brand image yang terdiri dari variabel citra pembuat (X1), 

citra pemakai (X2), dan citra produk (X3), konsumen laptop 

Toshiba terhadap keputusan pembelian mahasiswa S-1 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

2. Hipotesis II : Diduga terdapat pengaruh secara parsial dari komponen  

brand image yang terdiri dari variabel citra pembuat (X1), 

citra pemakai (X2), dan citra produk (X3), konsumen laptop 

Toshiba terhadap keputusan pembelian mahasiswa S-1 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

3. Hipotesis III : Diduga citra pembuat (X1) berpengaruh secara dominan 

terhadap keputusan pembelian laptop Toshiba dibandingkan 

variabel yang lain.

Hipotesis dalam penelitian ini yang menjelaskan bahwa variabel citra pembuat (X1)

merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian 

Laptop Toshiba pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya ini 

didasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nyoto Wiyono Didin Y 

dengan judul Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Konsumen Melakukan 

Pembelian Prosesor Intel. Hasil penelitian menunujukkan bahwa variabel citra 

pembuat merupakan variabel yang dominan mempengaruhi keputusan konsumen 

membeli prosesor Intel. 



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Tujuan membatasi permasalahan dan penelitian maka ditetapkan jenis dan 

lokasi penelitian yang akan dilakukan.

3.1.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian 

yang digunakan adalah jenis penelitian eksplanatori (exsplanatory research). 

Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antara 

variabel – variabel melalui pengujian hipotesa. Dalam penelitian eksplanatori 

persoalan dirumuskan dengan jelas dalam bentuk hipotesis tersebut. (Masri 

Singarimbun, 2006:5)

Berkaitan dengan definisi tersebut, alasan pemilihan model ini 

dimaksudkan untuk membuat penjelasan mengenai hubungan sebab akibat yang 

diperoleh antar variabel  dengna fakta–fakta, sifat–sifat, seta mengetahui seberapa 

kontribusi variabel–variabel bebas terhadap variabel terikatnya serta besar arah 

hubungan itu terjadi. Jadi penelitian yang dilakukan disini adalah penelitian 

penjelasan untuk menguji pengaruh brand image terhadap perilaku konsumen 

dalam memutuskan untuk membeli laptop Toshiba.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh brand image laptop Toshiba terhadap 

keputusan pembelian ini dilakukan di Universitas Brawijaya yang 

beralamatkan di Jl. M.T. Haryono 165 Malang.



3.2. Populasi dan Sampel

Selanjutnya untuk melaksakan penelitian ditentukan populasi untuk 

kemudian diambil sampel. 

3.2.1. Populasi

Populasi menurut Sugiono (2004:72). Populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulan. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang sering dihadapi peneliti 

umumnya berkaitan dengan populasi data yang diteliti. Seorang peneliti dapat 

meneliti seluruh elemen populasi (penelitian sensus) atau meneliti sebagian dari 

elemen populasi (penelitian sampel). Populasi umum dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa strata 1 Fakulatas Ekonomi Universitas Brawijaya angkatan 2007 

sebanyak 844 mahasiswa yang masih aktif. Populasi sasaran dalam penelitian ini 

tidak diketahui berapa besar jumlah mahasiswa yang meggunakan laptop Toshiba.

3.2.2. Sampel

Arikunto (2002:109) mendefinisikan sampel adalah sebagian atau wakil 

dari populasi yang diteliti. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang 

diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.

Peneliti dalam penelitian ini tidak mendapatkan data dengan jelas tentang 

jumlah populasi sasaran, sehingga untuk menentukan ukuran sampel, peneliti 

berpedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sugiyono 

(2005:102) yang mengusulkan aturan ukuran sampel yang layak dalam penelitian 

adalah antara 30 sampai dengan 500 dan dalam penelitian multivariat (termasuk 



analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 

10 kali atau lebih) lebih besar dari jumlah variabel dalam studi.

Penelitian ini terdapat 4 variabel yang terdiri dari variabel bebas yaitu citra 

pembuat (X1), Citra Pemakai (X2), dan Citra Produk (X3) serta variabel terikat 

yang terdiri dari Keputusan Pembelian Konsumen (Y). Oleh karena itu, 

berdasarkan pendapat Roscoe sampel minimal untuk penelitian ini adalah (4 x 10 

= 40). Dalam penelitian ini peneliti menetapkan responden sebanyak 80 dengan 

pertimbangan agar tingkat keterwakilan populasi semakin tinggi.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Non Probability 

Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel (Sugiono,2005:96). Metode yang digunakan adalah Purposive 

sampling, yaitu teknik pengumpulan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. 

(Sugiyono, 2005:96). Pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan sampel 

tersebut adalah

1. Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya angkatan 

2007.

2. Mempunyai dan memakai Laptop Toshiba.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah, 

dan bertujuan. Maka data atau informasi yang dibutuhkan relevan dengan 

persoalan yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah :



 Interview (wawancara)

Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data yang 

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self – report, 

atau setidak–tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Dalam 

wawancara terdapat 2 metode yaitu metode wawancara terstruktur dan 

metode wawancara tidak terstrutur Jenis metode wawancara yang 

diapaki adalah wawancara yang tidak terstrutur. Wawancara tidak 

terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang tidak tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. (Sugiono, 

2005:130)

 Menyebarkan kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiono, 2005:135). Kuesioner 

ini diberikan kepada konsumen laptop Toshiba, dengan harapan dapat 

memberika respon atas dasar pernyataan tersebut. 

 Dokumen

Cara memperoleh informasi, terdapat tiga macam sumber, yaitu tulisan 

(paper), tempat (place), dan kertas atau orang (people). Dokumen 

adalah barang-barang tertulis, jadi di dalam melaksanakan 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-

buku, majalah, dokumen, dan sebagainya. (Arikunto, 2002:206)



3.4. Sumber Data

Berdasarkan cara memperolehnya, data dalam penelitian ini berupa :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

responden melalui wawancara dan pengamatan langsung dari sumber 

yang diteliti. Data primer antara lain dari angket atau kuesioner yang 

disebar kepada responden. 

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Dalam penelitian ini data sekunder 

diperoleh melalui pihak–pihak yang memberikan informasi pendukung 

bagi penelitian, misalnya dari surat kabar, keterangan– keterangan atau 

publikasi dari internet.

3.5. Konsep dan Variabel Penelitian

Konsep merupakan definisi yang bersifat akrab yang menggambar suatu 

obyek penelitian tertentu. Oleh karena sifatnya yang abstrak, agar suatu konsep 

dapat diteliti maka harus dioperasionalkan dengan cara menjabarkannya menjadi 

variabel – variabel tertentu.

Variabel merupakan sesuatu yang mempunyai variasi nilai (Masri 

Singarimbun, 2006:42). Dapat dikatakan bahwa variabel merupakan suatu istilah 

atau definisi yang mempunyai variabel nilai untuk menggambarkan secara abstrak 

mengenai obyek penelitian. Dari teori yang telah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya, diperoleh dua konsep dalam penelitian ini, yaitu konsep komponen 

brand image dan konsep keputusan pembelian.



Penelitian ini mempunyai variabel – variabel yang akan diteliti yaitu :

a. Variabel bebas (X) : Citra merek (brand image)

Sedangkan sub variabel dari citra merek yaitu terdiri dari :

 Citra pembuat (Coorporate image (X1))

 Citra pemakai (User image (X2))

 Citra produk (Product image (X3))

b. Variabel terikat (Y) : keputusan pembelian

Bertujuan untuk lebih mempermudah pemahaman, penjelasan dari masing –

masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut 



Tabel 3.1
Konsep, Variabel, Indikator, dan Item Penelitian

Sumber :Consuegra, (2009:137)

Konsep Variabel Indikator Item

Komponen brand 
image X1. Citra pembuat a. Popularitas perusahaan

1. Nama besar perusahaan Laptop 
Toshiba yaitu Toshiba

b. Kredibilitas perusahaan

1. Toshiba merupakan perusahaan 
terpecaya
2. Toshiba merupakan perusahaan yang 
mengerti kebutuhan pelanggan

c. Jaringan/cabang perusahaan 1. Toshiba memiliki jaringan perusahaan 
yang tersebar di berbagai negara.

X2. Citra pemakai a. Kelas sosial

1. Dipakai oleh semua orang dari 
berbagai tingkat pendapatan
2. Dipakai oleh orang-orang dari berbagai 
tingkat pendidikan
3. Dipakai oleh semua orang dari 
berbagai profesi

b.Gaya hidup/kepribadian

1. Dipakai oleh pribadi yang modern
2. Dipakai oleh semua orang yang 
mempunyai mobilitas tinggi
3. dipakai oleh orang-orang yang 
mementingkan keefektivitasan dan 
keefisienan produk

X3. Citra produk a. Atibut produk

1. Toshiba mempunyai tipe produk yang 
beragam
2. Harga  Toshiba yang terjangkau 
Mahasiswa
3. Toshiba merupakan laptop yang tahan 
panas

b. Jaminan kualitas

1. Toshiba sebagai produk yang disertai 
operating system
2. Citra toshiba sebagi produk yang 
memiliki baterai tahan lama.

c. Manfaat produk 1.  Toshiba cocok digunakan di Indonesia 
yang beriklim tropis/panas

Keputusan 
Pembelian

Y. Keputusan 
Pembelian

a. kebanggaan 1. memberikan kebanggan bagi 
konsumen

b. Kecocokan
c. Kesadaran merek

1. Merasa cocok dengan kebutuhan
1. Merek yang melekat dalam ingatan



3.6.   Definisi Operasional Penelitian

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi 

operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur 

suatu variabel (Masri Singarimbun, 2006:46).

a. Variabel bebas (X) : citra merek (brand image) yakni deskripsi tentang 

asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu (Fandy 

Tjiptono, 2005:49)

Berikut ini tiga variabel brand image:

1. Citra pembuat (Corporate image (X1)) : sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu 

produk atau jasa. Dalam penelitian ini citra pembuat meliputi: 

popularitas perusahaan, kredibilitas perusahaan, dan 

jaringan/cabang perusahaan.

2. Citra pemakai (User image (X2)) : sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan 

suatu barang atau jasa. Dalam penelitian ini citra pemakai meliputi: 

gaya hidup atau kepribadian dan kelas sosialnya.

3. Citra produk (Product image (X3)) : sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk dalam penelitian 

ini citra produk meliputi: atribut produk (tipe, harga, daya tahan 

produk), manfaat produk, jaminan kualitas.

b. Variabel terikat : keputusan pembelian merupakan suatu keutusan yang 

diambil oleh pihak konsumen dalam melakukan pembelian. Dalam 



penelitian ini, keputusan pembelian meliputi : kebanggan, kecocokan, 

kesadaran merek.

3.7. Skala Pengukuran

Peneliti memberikan skala untuk mengukur variabel – variabel yang akan 

diteliti melalui tanggapan responden dengan menggunakan skala likert dalam 

penelitian. “Skala Likert” digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang terhadap fenomena sosial (Suliyanto, 2005:23). Skala ini 

memiliki unit pengukuran yang sama sehingga jarak antara satu titik dengan titik 

yang lain dapat diketahui. Dalam skala interval dengan pemberian bobot skor 

sebagai berikut :

1. Variabel bebas (X1,X2,X3) dan Variabel terikat (Y)

1) Jawaban sangat setuju diberi bobot 5

2) Jawaban setuju diberi bobot 4

3) Jawaban netral diberi bobot 3

4) Jawaban tidak setuju diberi bobot 2

5) Jawaban sangat tidak setuju diberi bobot 1

3.8.  Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner selanjunya diolah dan 

dianalisis dengan cara sebagai berikut :

1. Analisa Kualitatif 

Analisis kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan 

cara mengumpulkan, membandingkan, dan menganalisis data – data 

berupa tabel – tabel dan grafik secara deskriptif. 



2. Analisa Kuantitatif

Analisa kuantitatif merupakan metode analisis data yang dilakukan 

dengan cara mengklasifikasikan, membandingkan, dan menghitung 

angka – angka dengan rumus yang relevan.

3.9.  Keyakinan

Keyakinan menurut Sekaran (2006:151) mencerminkan tingkat keyakinan 

dimana peneliti dapat menyatakan bahwa taksiran kita terhadap parameter 

populasi, berdasarkan statistik sampel, akan berlaku keyakinan dalam 

pengestimasian parameter dinyatakan berdasarkan taraf signifikasi (α). Dalam 

penelitian ini tingkat signifikansi (α) yang digunakan adalah sebesar 5%. Itu 

berarti bahwa taraf keyakinan atas estimasi yang dilakukan adalah sebesar 1-α 

atau 1-5% atau sebesar 95%. Menurut Sekaran (2006:151), tingkat keyakinan 

dapat membentang dari 0 sampai 100%. Keyakinan 95% adalah tingkat yang 

lazim diterima untuk kebanyakan penelitian bisnis, biasanya diungkapkan dengan 

menunjukkan tingkat signifikansi ρ ≤  0,05. Dengan kata lain , kita mengatakan 

bahwa setidaknya 95 dari 100, taksiran kita akan mencerminkan karakteristik 

populasi yang sebenarnya.

Besarnya α tidak harus 5%, tetapi dapat juga 1% atau 10% atau yang 

lainnya. Besaran α lainnya saja digunakan, jadi tidak ada patokan mutlak. Akan 

tetapi sebagai kebiasaan, besaran α itu ditetapkan sebesar 5% atau 10%. Yang 

penting untuk diketahui adalah bahwa α merupakan kebalikan dari keyakinan 

peneliti mengenai estimasi yang dilakukannya. Jadi semakin besar α, semakin 

kecil keyakinan peneliti atas kebenaran hasil estimasi yang dilakukan (Aritonang, 

2007:49).



3.10. Uji Instrumen Penelitian

Agar data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang tinggi untuk 

ketepatan hipotesis yang disusun, maka kuesioner harus diuji validitas dan 

realibititas. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid (sah) jika pernyataan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner 

tersebut. Sedangkan sua

jawabam responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu.

3.10.1. Uji Reliabilitas

Umar (2002:101)

untuk menunjukan sejauh m

alat ukur tersebut menggunakan berulang kali. Karena instrumen penelitian ini 

dalam bentuk skala 1-5 maka untuk mencari realibilitasnya digunakan teknik 

Alpha Cronbach dengan rumus (Umar, 2002:125):

Keterangan :

r = reliabilitas konsumen

K = banyak butir pertanyaan

= varians total

= jumlah varians butir

Uji Instrumen Penelitian

Agar data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang tinggi untuk 

ketepatan hipotesis yang disusun, maka kuesioner harus diuji validitas dan 

realibititas. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid (sah) jika pernyataan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner 

tersebut. Sedangkan suatu kuesioner tersebut dikatakan reliable (andal) jika 

jawabam responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

Umar (2002:101) mendefinisikan reliabilitas adalah istilah yang dipakai 

untuk menunjukan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila 

alat ukur tersebut menggunakan berulang kali. Karena instrumen penelitian ini 

5 maka untuk mencari realibilitasnya digunakan teknik 

dengan rumus (Umar, 2002:125):

reliabilitas konsumen

banyak butir pertanyaan

= jumlah varians butir

Agar data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang tinggi untuk menguji 

ketepatan hipotesis yang disusun, maka kuesioner harus diuji validitas dan 

realibititas. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid (sah) jika pernyataan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner 

tu kuesioner tersebut dikatakan reliable (andal) jika 

jawabam responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

reliabilitas adalah istilah yang dipakai 

ana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila 

alat ukur tersebut menggunakan berulang kali. Karena instrumen penelitian ini 

5 maka untuk mencari realibilitasnya digunakan teknik 



Instrumen dapat dikatakan reliabel bila mempunyai koefisien keandalan 

reliabilitas sama dengan atau lebih besar dari 0.0600 (Arikunto, 2006:154). Uji 

reliabilitas yang menggunakan Alpha Cronbach, bila alpha lebih besar dari 0.0600 

maka dinyatakan reliabel dan sebaliknya.

3.10.2. Uji Validitas

Validitas menurut Umar (2002:100) adalah pernyataan sampai sejauh 

mana data yang ditampung pada suatu kuesioner dapat mengukur apa yang ngin 

diukur. Validitas yang akan dipakai adalah validitas kontruksi yaitu konsep dari 

penelitian harus diuraikan secara jelas kontruksi atau kerangkanya. Kemudian 

untuk menghitung niali korelasi antara data pada masing-masing pernyataan 

dengan skor total memakai rumus teknik korelasi product moment, yang 

rumusnya seperti beriktu (Umar, 2002:111).
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Keterangan :

r = koefisien korelasi

X = skor jawaban setiap item

Y =  skor total

n = jumlah responden

3.11. Uji Asumsi Klasik

Agar dapat diperoleh nilai pemerkira yang tidak bias dan efisien dari 

persamaan regresi, maka dalam pelaksanaan analisis data harus memenuhi 

beberapa kriteria asumsi klasik sebagai berikut :



3.11.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk 

mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 

grafik dan uji statistik. Untuk mendukung pengujian digunakan SPSS 13.0. (Imam 

Ghozali, 2006:110)

3.11.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah sebagai berikut 

(Imam Ghozali, 2006:91) :

1. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen 

banyak yang signifikan mempengaruhi variabel dependen.

2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 

independen ada korelasi yang cukup tinggi (diatas 0.90), maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolinearitas.

3. Multikolineritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, 

variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Untuk menganalisis multikolinearitas dengan 

menggunakan SPSS 13.0. (Imam Ghozali, 2006:92).

4. Cara lainya untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan regresi 

parsial.



5. Seperti metode regresi parsial, setelah dilakukan regresi parsil variabel 

independen, dapatkan nilai R

rumus :

R2 = nilai R

n = jumlah observasi (data)

k = jumlah variabel independen termasuk konstanta

3.11.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedestisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance

yang lain. Jika variance

tetap, maka disebut Homoskedastis

Heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Beberapa cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2006:105) :

Untuk mengetahui ada tidaknya Heteroskedastisitas maka digunakan dasar

analisis:

1. jika ada pola tertentu, seperti titik

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas.

2. jika tidak ada pola yang jelas, serta titik

di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi 

Heteroskedastisitas.

Seperti metode regresi parsial, setelah dilakukan regresi parsil variabel 

independen, dapatkan nilai R2-nya kemudian dihitung nilai F dengan 

nilai R2 dari hasil estimasi regresi parsial variabel independen

jumlah observasi (data)

= jumlah variabel independen termasuk konstanta

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedestisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Beberapa cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2006:105) :

Untuk mengetahui ada tidaknya Heteroskedastisitas maka digunakan dasar

jika ada pola tertentu, seperti titik-titik tertentu yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas.

jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar dia

di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi 

Heteroskedastisitas.

F hitung =

Seperti metode regresi parsial, setelah dilakukan regresi parsil variabel 

ng nilai F dengan 

dari hasil estimasi regresi parsial variabel independen

Uji heteroskedestisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

itas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Beberapa cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2006:105) :

Untuk mengetahui ada tidaknya Heteroskedastisitas maka digunakan dasar

titik tertentu yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas.

titik menyebar diatas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi 



3.12. Metode Analisis Data

3.12.1. Regresi Berganda

Penelitian ini menyertakan 

mengetahui pengaruh Brand Image

pembuat, citra pemakai, dan citra produk terhadap perilaku konsumen dalam 

keputusan pembelian laptop Toshiba. Menurut Anto Dajan (1986:71) metode ini 

digunakan untuk mengetahui variabel bebas yang dominan memb

terhadap pengambilan keputusan konsumen dan untuk mengetahui pengaruh 

antara dua variabel atau lebih, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat, dengan 

rumusnya sebagai berikut :

Keterangan :

Y = Konstanta pada keputusan pembelian

b = Koefisien regresi

X1 = Konstanta pada citra pembuat

X2 = Konstanta pada 

X3 = Konstanta pada 

e = Error term (variabel lain tidak dijelaskan) 

3.12.2. Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel

keseluruhan terhadap variabel terikat, maka digunakan F

Metode Analisis Data

Regresi Berganda

menyertakan analisis regresi berganda digunakan untuk 

Brand Image yang tercemin pada tiga variabel, yaitu citra 

pembuat, citra pemakai, dan citra produk terhadap perilaku konsumen dalam 

keputusan pembelian laptop Toshiba. Menurut Anto Dajan (1986:71) metode ini 

digunakan untuk mengetahui variabel bebas yang dominan memberi sumbangan 

terhadap pengambilan keputusan konsumen dan untuk mengetahui pengaruh 

antara dua variabel atau lebih, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat, dengan 

rumusnya sebagai berikut :

Y =  b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

keputusan pembelian

oefisien regresi

citra pembuat

Konstanta pada citra pemakai

Konstanta pada citra produk

rror term (variabel lain tidak dijelaskan) 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara 

keseluruhan terhadap variabel terikat, maka digunakan F-test dengan rumus :

analisis regresi berganda digunakan untuk 

yang tercemin pada tiga variabel, yaitu citra 

pembuat, citra pemakai, dan citra produk terhadap perilaku konsumen dalam 

keputusan pembelian laptop Toshiba. Menurut Anto Dajan (1986:71) metode ini 

eri sumbangan 

terhadap pengambilan keputusan konsumen dan untuk mengetahui pengaruh 

antara dua variabel atau lebih, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat, dengan 

riabel bebas secara 

test dengan rumus :



Keterangan :

F = pendekatan distribusi probabilitas

R = koefisien determinan berganda

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah sample

Prediksi variabel bebas 

memenuhi syarat :

 H0: ρ = 0, berarti tidak ada pengaruh yang berarti antara variabel bebas 

dengan variabel terikat.

 H1: ρ ≠ 0, berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat.

Kriteria penolaka

sebagai berikut :

 Jika F hitung > F tabel; H

 Jika F hitung < F tabel; H

3.12.3. Uji t

Uji t ini dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh 

variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat, maka digunakan uji t 

(Sudjana, 1996:86) :

Keterangan : 

t = koefisien penentu

pendekatan distribusi probabilitas

koefisien determinan berganda

jumlah variabel bebas

Prediksi variabel bebas untuk variabel tergantung adalah tepat jika 

: ρ = 0, berarti tidak ada pengaruh yang berarti antara variabel bebas 

dengan variabel terikat.

: ρ ≠ 0, berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

riteria penolakan hipotesis atas dasar signifikan pada taraf nyata adalah 

Jika F hitung > F tabel; H1 diterima, H0 ditolak.

Jika F hitung < F tabel; H1ditolak, H0 ditolak.

Uji t ini dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh 

variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat, maka digunakan uji t 

= koefisien penentu

untuk variabel tergantung adalah tepat jika 

: ρ = 0, berarti tidak ada pengaruh yang berarti antara variabel bebas 

: ρ ≠ 0, berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

n hipotesis atas dasar signifikan pada taraf nyata adalah 

Uji t ini dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel-

variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat, maka digunakan uji t 



bi = koefisien regresi

Sbi = standar error koefisien regresi

Hipotesis dalam uji t adalah :

Hipotesis Nol (H0) : X1=0,X

Hipotesis Alternatif (H1)

Apabila t hitung tabel pada taraf uji 5% berarti hipotesa nol (H

Dengan demikian secara parsial variabel

hubungan yang nyata dan signifikan dengan 

Soehardi Sigit (1999:178) “Taraf signifikansi ini besarnya ditentukan oleh peneliti 

sendiri atas dasar judgment dan pengalaman dapat 1%, 5%, 10%, 15%, dst. Dalam 

penelitian ini pada umumnya taraf signifikasi sebesar 5% atau 0,05

memadai”.

3.12.4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berganda atau R Square (R

mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas 

(X1, X2, dan X3) dan pengaruhnya terhadap variabel teikat (Y) yang tidak

dimasukan ke dalam model (Singgih Santoso, 2001:318).

Adapun bentuk persamaan R

Dimana :

R2 = Koefisien Determinasi

Y = Variabel terikat

X = Variabel bebas

standar error koefisien regresi

Hipotesis dalam uji t adalah :

=0,X2=0,X3=0

1) : X1>0,X2>0,X3>0

Apabila t hitung tabel pada taraf uji 5% berarti hipotesa nol (H

Dengan demikian secara parsial variabel-variabel pemasaran mempunyai 

hubungan yang nyata dan signifikan dengan keputusan konsumen. Menurut 

Soehardi Sigit (1999:178) “Taraf signifikansi ini besarnya ditentukan oleh peneliti 

sendiri atas dasar judgment dan pengalaman dapat 1%, 5%, 10%, 15%, dst. Dalam 

penelitian ini pada umumnya taraf signifikasi sebesar 5% atau 0,05

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berganda atau R Square (R2) digunakan untuk 

mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas 

) dan pengaruhnya terhadap variabel teikat (Y) yang tidak

dimasukan ke dalam model (Singgih Santoso, 2001:318).

Adapun bentuk persamaan R2 sebagai berikut :

= Koefisien Determinasi

= Variabel terikat

= Variabel bebas

Apabila t hitung tabel pada taraf uji 5% berarti hipotesa nol (H0) ditolak. 

variabel pemasaran mempunyai 

keputusan konsumen. Menurut 

Soehardi Sigit (1999:178) “Taraf signifikansi ini besarnya ditentukan oleh peneliti 

sendiri atas dasar judgment dan pengalaman dapat 1%, 5%, 10%, 15%, dst. Dalam 

penelitian ini pada umumnya taraf signifikasi sebesar 5% atau 0,05 sudah 

) digunakan untuk 

mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas 

) dan pengaruhnya terhadap variabel teikat (Y) yang tidak



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. Sejarah Toshiba

Toshiba didirikan pada tahun 1875, Toshiba corporation adalah pemimpin 

dunia untuk produk berteknologi tinggi, dengan lebih dari 315 anak perusahaan 

dan afiliasinya di seluruh dunia. Toshiba Singapore Pte.Ltd adalah anak 

perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Toshiba Corporation. Singapore-based 

computer systems divisions (CSD) adalah kantor pusat bagi anak perusahaan yang 

berada di Asia Tenggara. Selain membawahi beberapa merek netbook seperti 

Qosmio, Satelite, Satelite pro, Tecra, Protege, dan produk Libretto, Perusahaan 

juga menawarkan bagi konsumen aksesorie portable dan wireless bermerek 

Toshiba.

Toshiba adalah merger dari 2 perusahaan besar dari Jepang yaitu; Shibaura 

Engineering Works (sebelumnya bernama Tanaka Engineering Works) milik 

Hisashige Tanaka. Perusahaan ini bergerak dibidang penyediaan peralatan listrik 

berat. Merger dengan Tokyo Denki atau Tokyo Electric Co (dulu bernama 

Hakunetsu-sha & Co., Ltd). Perusahaan tersebut memproduksi lampu-lampu 

listrik. Pada tahun 1939, dua perusahaan itu sama-sama menjadi pemimpin pasar 

di bidangnya, baru kemudian bergabung membentuk industri peralatan listrik 

bernama Tokyo Shibaura Denki (Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd.). yang dikenal 

dengan Toshiba di tahun 1978, dengan tagline ‘leading innovation’.



Toshiba berkomitmen kepada masyarakat untuk masa depan kehidupan yg 

berkualitas tinggi, dan menjadi bagian kemajuan dari berkelanjutan komunitas 

dunia. Toshiba berusaha untuk melayani kebutuhan masyarakat khususnya para 

pelanggan, shareholders, pengusaha, dengan mengimplementasikan strategi 

perusahaan yang membawa pertangggungjawaban (responsible) dan responsive 

dalam seluruh kegiatan bisnisnya. Sebagai perusahaan besar, Toshiba secara aktif 

memberi kontribusi lebih pada tujuan sosial. Komitmen masa depan, dengan 

inovasi teknologi yang berpusat pada energi dan elektornik, perusahaan tersebut 

berjuang untuk menciptakan produk sekaligus layanan untuk mempertinggi 

kualitas hidup manusia, menuju kemakmuran, kesehatan sosial. dan membangun 

global environment.

4.1.2. Budaya Perusahaan 

Budaya perusahaan (Corporate Culture) dari Toshiba Tec Corp adalah 

‘Monozukuri’ yaitu menciptakan suatu produk dengan rasa kebanggaan dan

passion dengan selalu mengingat dan mengutamakan konsumen kapanpun dan 

dimana saja. Prinsip Monozukuri ini terdiri dari lima prinsip ("Our Five 

Commitments"), yaitu:

1. Toshiba bertujuan menciptakan produk dan menyediakan servis dengan kualitas 

yang dapat dipercaya sebagai produk yang sangat mudah digunakan (user-

friendliness), menciptakan nilai positif pada masyarakat konsumen dengan 

melalui produk-produk hi-tech dan berkolaborasi dengan perusahaan terbaik 

dunia.

2. Toshiba memelihara secara terbuka budaya perusahaan yang memiliki tim 

professional yang solid yang mau secara terus menerus mencari tantangan baru, 



dengan saling menghormati individu tiap-tiap karyawan, berusaha keras untuk 

mempromosikan tiap-tiap kemampuan yang ada, dan mengimplementasikan 

sistem evaluasi dan rewards yang adil.

3. Toshiba mencoba untuk berkontribusi untuk pembangunan masyarakat global 

sebagai warga korporat yang baik (good corporate citizen), etis dan taat hukum, 

dengan memenuhi pertanggungjawaban Toshiba kepada tiap negara dan 

komunitas dimana Toshiba menjalankan aktivitas bisnis dan menghargai 

kebudayan local dan sejarahnya.

4. Toshiba ikut andil dalam masalah lingkungan sebagai prioritas dalam segala 

aktivitas bisnis untuk melindungi kenyamanan, keamanan, dan kesehatan 

masyarakat.

5. Toshiba berusaha keras untuk mengoptimalkan nilai korporat dan dalam sistem 

manajemen yang transparan, dan juga berusaha untuk menyisihkan profit untuk 

secara konstan mengusahakan inovasi manajemen dan dengan penuh semangat 

menginvestasikan dana untuk penelitian dan pembangunan dalam rangka untuk 

mencapai prospek yang lebih dari pihak pemegang saham (shareholders).

Toshiba Tec Corp mengembangkan aktivitas bisnisnya berdasarkan atas 

filosofi mengejar kesejahteraan bersamaan dengan seluruh stakeholder termasuk 

konsumen, karyawan, masyarakat umum dan lingkungan, saat penciptaan nilai-

nilai (values) dan berkontribusi kepada masyarakat melalui pelaksanaan bisnis 

dengan melaksanakan etika bisnis yang tinggi (high business ethics). 

Toshiba Tec Corp yang mengembangkan bisnisnya pada dunia global, 

mempercayai pentingnya mendapatkan kepercayaan publik demi mencapai 

pertumbuhan yang stabil sebagai corporate group, dan melaksanakan prinsip 



tersebut dengan mewujudkan lima prinsip filosofi perusahaan dan memastikan 

semua karyawan di seluruh dunia bekerja sesuai dengan “Standards of Conduct 

(SOC)” yang didasarkan atas filosofi manajemen perusahaan. SOC terdiri dari 

tiga bagian utama yaitu bagian pertama: nilai standar yang diterapkan dalam 

kegiatan bisnis (SOC for Business Activities), terdiri dari empat belas bagian 

khusus, antara lain: kepuasan konsumen, pemasaran dan penjualan, masalah 

lingkungan, komunikasi korporat, dan sebagainya. Bagian yang kedua: nilai 

standar untuk Korporat dan Hubungan Individual (SOC for Corporate and 

Individual Relationships), yang terdiri dari dua bagian khusus: sumberdaya 

manusia dan informasi korporat dengan aset perusahaan. Bagian yang ketiga 

adalah: hubungan antar kelompok/komunitas (SOC for Community Relations), 

terdiri dari dua bagian khusus: kontribusi politik dan hubungan komunitas. 

4.1.3. Tipe Produk 

Laptop Toshiba mempunyai banyak jenis dan tipe, yang disebutkan disini 

hanyalah sebagian saja tipe Toshiba yang dipasarkan. Toshiba Portege tipe M 800 

mempunyai memori sebesar 3 giga, layar 13,3”, HD 250 GB, prosesor CoreTM2 

Duo dilengkapi dengan DVD+RW, reader, lan, wifi, webcam. Selain itu ada tipe 

dibawahnya yaitu Toshiba Satelite L305D mempunyai memori 1Giga, HD 250 

GB, prosesor AMD Turion dilengkapi dengan DVD-RW, iLink, reader, lan, wifi. 

Tipe di bawahnya lagi yaitu tipe Satelite L305 mempunyai memori 1 giga, HD 

160 GB, prosesor Dual CoreTM , dilengkapi DVD-RW, iLink, reader, lan, wifi. 

Dengan Semua produk terbaru ini diperkuat dengan prosesor terbaru Intel Core 2 

Duo. Satellite N100 dan A100, yang mengutamakan efisiensi dalam penggunaan 



energi; Tecra A6, A8 dan M5 yang lebih ditujukan untuk pebisnis profesional;

Portege M400 dan M500 yang ditujukan untuk profesional muda yang stylish; dan 

tak ketinggalan Qosmio F30, tablet PC yang diklaim akan menjadi pemuncak di 

kelasnya.

4.1.4. Pesaing

Sementara ini laptop Toshiba mempunyai banyak pesaing, seperti Acer, 

Dell, Sony Vaio, Axio, dan banyak yang lainnya. Pesaing Toshiba yang paling 

berat adalah laptop Acer karena laptop Acer di Indonesia terkenal sangat populer 

selain harganya yang sangat terjangkau tetapi juga speknya yang lengkap. Laptop 

Acer banyak diminati oleh mahasiswa di Indonesia karena harganya yang masih 

terjangkau oleh mahasiswa. Meski peringkat Acer di bawah laptop Toshiba tetapi 

Acer adalah pesaing terberat laptop Toshiba. (www.detikinet.com)

4.1.5. Target Pasar

Menilai posisinya sudah cukup aman, tahun 2007 Toshiba Computer akan 

lebih fokus pada refreshing(penyegaran) produk notebook mereka. Artinya, 

perusahaan akan fokus untuk memperbaharui teknologi yang sudah ada, baik dari 

segi chipset, keamanan, dan lain sebagainya. "Jajaran notebook Toshiba yang ada 

di pasaran saat ini sudah cukup dikenal, jadi tinggal mengoptimalkan saja," kata 

Timothy Leong Weng, assistant manager distributor business, Toshiba untuk 

Indonesia, Filipina dan Indocina, di sela-secla acara peluncuran produk dan slogan 

baru, yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (14/12/2006). Meski 

begitu, Timothy menegaskan bahwa hal itu bukan berarti perusahaan tidak lagi 

mengeluarkan produk baru. Saat ini, menurutnya, perusahaan bahkan tengah 

menyiapkan produk baru lainnya yang masih dirahasiakan. Mengutip hasil riset 



GFK, Junichi Ishikawa, general manager Toshiba Computer Singapore 

mengungkap bahwa saat ini Toshiba menguasai 38 persen pangsa pasar notebook 

di Indonesia. Untuk tahun 2007, perusahaan ingin meraih 50 persen pangsa pasar 

notebook di Indonesia, dengan angka penjualan 6.000 sampai 8.000 unit per 

bulan. Hasil riset IDC memperkirakan, pertumbuhan pasar notebook di Indonesia 

akan lebih cepat dibanding komputer desktop. Dengan pertumbuhan pasar 3,5 kali 

lipat lebih banyak dibanding desktop, notebook akan menguasai 41 persen pangsa 

pasar komputer di 2009. Hal ini disebabkan adanya peralihan gaya hidup dari 

pengguna komputer, khususnya di kota besar yang mempunyai mobilitas tinggi. 

Disampaikan Junichi, secara global Toshiba menargetkan penjualan notebooknya 

mencapai 50 juta unit sampai akhir 2006. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 

2005 yang mencapai 40 juta unit di seluruh dunia. Produk dan Slogan Baru Selain 

melangsungkan peluncuran notebook terbarunya, Toshiba juga mengumumkan 

pergantian slogan. Sebelumnya perusahaan memakai slogan choose freedom, dan 

kini diganti menjadi beyond freedom. (www.detikinet.com)

Meski berharga relatif tinggi daripada pesaing, laptop Toshiba 

sesungguhnya tidak mahal karena laptop tersebut menyajikan 

keandalan,inovasi,dan penampilan kelas atas. Meskipun bernilai akuisisi rendah, 

sebuah produk menjadi mahal apabila produk tersebut menawarkan hanya sedikit 

manfaat. Namun, teknologi yang disajikan Toshiba menjanjikan manfaat sangat 

besar. Karena itu, harga notebook Toshiba pun menjadi murah.  

Dengan Laptop Toshiba, pengguna bisa menyeimbangkan kehidupan profesional 

dan kehidupan pribadi. Tidak hanya tangguh menyajikan peningkatan 

produktivitas, laptop Toshiba juga andal menyuguhkan hiburan digital. Timothy 



mengungkapkan penjualan Laptop Toshiba di Indonesia pada 2007 mampu 

menembus angka 110.000 unit. Toshiba berupaya meraih target tersebut dengan 

merilis Laptop yang selaras dengan gaya hidup pelanggan. 

(www.Arthazone.com).

4.2. Gambaran Umum Responden

Hasil penelitian dari 80 responden yang merupakan pengguna laptop dari 

berbagai tipe/ jenis dan berstatus mahasiswa-mahasiswi S-1 aktif di Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya, maka diperoleh gambaran umum mengenai 

identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia, jurusan, dan uang saku yang 

diterima per bulan.

4.2.1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada Tabel 4.1 

sebagai berikut:

Tabel 4.1
Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase

1. Laki-laki 36 45%

2. Perempuan 44 55%
Jumlah 80 100%

Sumber: Data primer diolah, 2009

Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari jumlah responden sebesar 80 orang, 

jenis kelamin perempuan menempati urutan pertama dengan jumlah 44 orang 

(55%) dan urutan kedua ditempati oleh jenis kelamin lai-laki dengan jumlah 36 

orang (45%). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan 

tentang laptop dan konsumen Laptop tidak hanya didominasi oleh laki-laki tetapi 

penelitian menunjukkan perempuan mempunyai apresiasi yang tinggi terhadap 



perkembangan teknologi dalam hal ini adalah laptop Toshiba. Hal ini disebabkan 

perempuan lebih cenderung pada tingkat sosial yang tinggi atau gengsi karena 

adanya lingkungan sekitar.

4.2.2. Berdasarkan Usia

Gambaran responden tentang usia dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai 

berikut:

Tabel 4.2
Gambaran Responden Berdasarkan Usia

No. Usia Responden Jumlah (Orang) Persentase

1.
19 9 11,25%

2.
20 42 52,5%

3.
21 29 36,25%

Jumlah 80 100%

Sumber: Data primer diolah, 2009

Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari jumlah responden sebanyak 80 

orang, persentase tertinggi ditunjukkan oleh usia 20 tahun karena pada usia 

tersebut mahasiswa berada pada semester 4 yang artinya mahasiswa mempunyai 

banyak tugas-tugas kuliah. Selain itu dapat diketahui bahwa usia responden yang 

membeli dan menggunakan laptop merek Toshiba merata dari berbagai usia. Hal 

ini disebabkan adanya kebutuhan terhadap tekhnologi untuk 

mengerjakan/menyelesaikan tugas-tugas kuliah atau kegiatan lainnya.

4.2.3. Berdasarkan Uang saku Responden

Gambaran responden tentang uang saku yang diterima per bulan dapat 

dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:



Tabel 4.3
Identitas Responden Berdasarkan Uang saku Per Bulan

No Uang Saku Per Bulan Jumlah 
(Orang)

Persentase

1. <Rp. 300.000,- 13 16,25%
2. >Rp. 300.000,-s/d Rp. 500.000,- 17 21,25%
3. >Rp. 500.000,-s/d Rp. 750.000,- 28 35%
4. >Rp. 750.000,-s/d Rp. 

1.000.000,-
15 18,75%

5. >Rp. 1.000.000,- 7 8,75%
Jumlah 80 100%

Sumber : Data primer diolah (2009)

Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari jumlah responden sebanyak 80 

orang, jumlah terbesar adalah responden dengan uang saku per bulan lebih dari  

Rp. 500.000,-s/d Rp. 750.000,- yaitu sebanyak 28 responden (35%), sedangkan 

jumlah yang terkecil adalah responden dengan uang saku lebih dari Rp. 

1.000.000,- yaitu sebanyak 7 responden (8,75%). Hal ini menunjukkan bahwa 

pemilihan/pembelian laptop Toshiba responden tidak hanya di dominasi oleh 

mereka dengan latar belakang keluarga yang berpendapatan tinggi tetapi merata 

dari berbagai tingkat pendapatan. Responden dengan uang saku Rp. 500.000,-s/d 

Rp. 750.000,- paling tinggi dikarenakan harga laptop Toshiba masih bisa 

dijangkau oleh semua mahasiswa dari berbagai kalangan. Biasanya responden 

menyukai produk yang sedikit lebih mahal tetapi mempunyai brand image dan 

berkualitas.

4.3. Distribusi Frekuensi

4.3.1  Distribusi Frekuensi Citra Pembuat (X1)

Variabel citra pembuat mempunyai 4 item pernyataan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.4 

sebagai berikut:



Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Variabel Citra Pembuat (X1)

Item

Skor Jawaban Responden

Rata-
rata

1 2 3 4 5

f % f % f % f % f %

X1.1 0 0.0 0 0.00 7 8.8 44 55.0 29 36.3 4.28

X1.2 0 0.0 1 1.3 9 11.3 51 63.8 19 23.8 4.10

X1.3 0 0.0 3 3.8 29 36.3 38 47.5 10 12.5 3.69

X1.4 0 0.0 3 3.8 19 23.8 46 57.5 12 15.0 3.84

Rata-rata Item 3.98

Sumber: Data primer diolah (2009)

Tabel 4.4 mengenai variabel citra pembuat (X1) dapat diketahui bahwa

dari keseluruhan item-item pernyataan dalam variabel citra pembuat (X1), rata-

rata responden menyatakan setuju bahwa citra dari pembuat dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian laptop Toshiba. Ini ditunjukkan dengan mean rata-rata 

sebesar 3,98. Item dengan mean terbesar adalah X1.1 yaitu sebesar 4,28 dan 

menunjukkan bahwa responden memakai laptop Toshiba karena mereka mengenal  

Toshiba corp. mempunyai image yang baik, setelah itu X1.2 menunjukkan bahwa 

Toshiba mempunyai perusahaan yang kredibel, setelah itu X1.4 toshiba memiliki 

cabang perusahaan dimana-mana dan yang terakhir X1.3 toshiba mempunyai 

perusahaan yang mengerti kebutuhan konsumen.

4.3.2. Distribusi Frekuensi Citra Pemakai (X2)

Variabel citra pemakai mempunyai 6 item pernyataan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.5 

sebagai berikut:



Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Variabel Citra Pemakai (X2)

Item

Skor Jawaban Responden

Rata-
rata

1 2 3 4 5

f % f % f % f % f %

X2.1 1 1.3 16 20.0 30 37.5 29 36.3 4 5.0 3.24

X2.2 3 3.8 9 11.3 29 36.3 33 41.3 6 7.5 3.38

X2.3 0 0.0 7 8.8 26 32.5 39 48.8 8 10.0 3.60

X2.4 2 2.5 7 8.8 27 33.8 39 48.8 5 6.3 3.48

X2.5 1 1.3 9 11.3 29 36.3 33 41.3 8 10.0 3.48

X2.6 1 1.3 8 10.0 28 35.0 36 45.0 7 8.8 3.50

Rata-rata Item 3.44

Sumber : Data primer yang diolah (2009)

Tabel 4.5 mengenai variabel citra pemakai (X2) dapat diketahui bahwa dari 

keseluruhan item-item pernyataan dalam variabel citra pemakai (X2), rata-rata 

responden menyatakan setuju bahwa citra dari pemakai  dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian laptop Toshiba. Ini ditunjukkan dengan mean rata-rata 

sebesar 3,44. Item dengan mean terbesar adalah X2.3 yaitu sebesar 3,6 dan 

menunjukkan bahwa laptop Toshiba dipakai oleh semua orang dari berbagai 

profesi yang artinya semua profesi tidak dipermasalahakan untuk membeli Laptop 

Toshiba karena Laptop Toshiba mempunyai fasilitas yang memadai untuk semua 

orang dari berbagai profesi, setelah itu X2.6 yang artinya laptop Toshiba dipakai 

oleh orang-orang yang mementingkan keefektivitasan dan keefisienan produk, 

setelah itu X2.4 dan X2.5 yang artinya laptop Toshiba dipakai oleh pribadi yang 



modern dan laptop Toshiba dipakai oleh semua orang yang mempunyai mobilitas 

tinggi, setelah itu X2.2 yang artinya Toshiba dipakai oleh semua orang dari tingkat 

pendidikan dan jumlah terkecil pada X2.1 yaitu laptop Toshiba dipakai orang-

orang dari tingkat pendidikan.

4.3.3. Distribusi Frekuensi Citra Produk (X3)

Variabel citra pemakai mempunyai 6 item pernyataan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.6 

sebagai berikut:

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Variabel Citra Produk (X3)

Item

Skor Jawaban Responden

Rata-
rata

1 2 3 4 5

f % f % f % f % f %

X3.1 0 0.0 1 1.3 13 16.3 53 66.3 13 16.3 3.98

X3.2 1 1.3 14 17.5 40 50.0 24 30.0 1 1.3 3.13

X3.3 0 0.0 9 1.3 40 50.0 26 32.5 5 6.3 3.34

X3.4 0 0.0 4 5.0 27 33.8 41 51.3 8 10.0 3.66

X3.5 1 1.3 6 7.5 34 42.5 34 42.5 5 6.3 3.45

X3.6 0 0.0 3 3.8 50 62.5 26 32.5 1 1.3 3.31

Rata-rata Item 3.48

Sumber : Data primer diolah (2009)

Tabel 4.6 mengenai variabel citra produk (X3) dapat diketahui bahwa dari 

keseluruhan item-item pernyataan dalam variabel citra produk (X3), rata-rata 

responden menyatakan netral bahwa citra dari produk dapat mempengaruhi 



keputusan pembelian laptop Toshiba. Ini ditunjukkan dengan mean rata-rata 

sebesar 3,48. Item dengan mean terbesar adalah X3.1 yang menunjukkan laptop 

Toshiba mempunyai tipe produk yang beragam yaitu sebesar 3,98. Hal ini 

dikarenakan konsumen cenderung menyukai teknologi yang tinggi yang dapat 

menciptakan produk-produk baru, setelah itu X3.4 yaitu sebesar 3,66 yang 

menunjukkan produk Toshiba dilengkapi dengan operating system, setelah itu X3.5

yaitu sebesar 3,45 yang menunjukkan toshiba mempunyai baterai yang tahan 

lama, setelah itu X3.3 sebesar 3,34 yang menunjukkan Toshiba adalah laptop yang 

tahan panas, setelah itu X3.6 sebesar 3,31 yang artinya Toshiba cocok digunakan di 

Indonesia yang beriklim tropis dan yang terkecil adalah pada X3.2 sebesar 3,13 

yang artinya laptop Toshiba memiliki harga yang terjangkau mahasiswa.

4.3.4. Distribusi Frekuensi Keputusan Pembelian Konsumen (Y)

Variabel citra pemakai mempunyai 3 item pernyataan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.7 

sebagai berikut:

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Pembelian Konsumen (Y)

Item

Skor Jawaban Responden

Rata-
rata

1 2 3 4 5

f % f % f % f % f %

Y1 2 2.5 12 15.0 30 37.5 22 27.5 14 17.5 3.43

Y2 1 1.3 3 3.8 28 35.0 42 52.5 6 7.5 3.61

Y3 1 1.3 10 12.5 30 37.5 31 38.8 8 10.0 3.44

Rata-rata Item 3.49

Sumber : Data primer diolah (2009)



Tabel 4.7 mengenai variabel keputusan pembelian konsumen (Y) dapat 

diketahui bahwa dari keseluruhan item-item pernyataan dalam variabel keputusan 

pembelian konsumen (Y), rata-rata responden menyatakan cenderung setuju 

bahwa pernyataan pada item Y1, Y2, Y3 mempengaruhi keputusan pembelian 

laptop Toshiba, ini ditunjukkan dengan mean rata-rata sebesar 3,49. Hal itu 

dikarenakan brand image Toshiba sangat berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian dan juga perilaku konsumen dalam minatnya melakukan pembelian 

laptop Toshiba. Item dengan mean terbesar adalah item Y2 sebesar 3,61 dan 

menunjukkan bahwa sebagian responden menggunakan laptop Toshiba karena 

laptop Toshiba sesuai dengan kebutuhan,setelah itu Y3 sebesar 3,44 yang artinya 

konsumen membeli laptop Toshiba karena merek yang terkenal, dan nilai terkecil 

adalah pada 3,44 yang artinya konsumen membeli laptop Toshiba karena merek 

yang terkenal, dan nilai terkecil adalah pada Y1 yaitu sebesar 3,43 yang artinya 

konsumen menggunakan laptop Toshiba karena merupakan laptop yang terbaik 

diantara laptop yang lainnya.

4.4   Pengujian Instrumen Penelitian

4.4.1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2002:144). Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Dalam penelitian 

ini uji validitasnya dapat dijelaskan pada tabel 4.8 sebagai berikut:



Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas

Variabel Item r Hitung r Tabel Signifikan Keterangan

Citra Pembuat 

(X1)

X1.1 0,761 0,2199 0,000 Valid

X1.2 0,819 0,2199 0,000 Valid

X1.3 0,736 0,2199 0,000 Valid

X1.4 0,741 0,2199 0,000 Valid

Citra Pemakai 

(X2)

X2.1 0,606 0,2199 0,000 Valid

X2.2 0,733 0,2199 0,000 Valid

X2.3 0,680 0,2199 0,000 Valid

X2.4 0,703 0,2199 0,000 Valid

X2.5 0,772 0,2199 0,000 Valid

X2.6 0,693 0,2199 0,000 Valid

Citra Produk 

(X3)

X3.1 0,630 0,2199 0,000 Valid

X3.2 0,550 0,2199 0,000 Valid

X3.3 0,752 0,2199 0,000 Valid

X3.4 0,613 0,2199 0,000 Valid

X3.5 0,709 0,2199 0,000 Valid

X3.6 0,636 0,2199 0,000 Valid

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen (Y)

Y1 0,870 0,2199 0,000 Valid

Y1 0,752 0,2199 0,000 Valid

Y3 0,846 0,2199 0,000 Valid

Sumber : Data primer diolah (2009)



Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa semua item pernyataan dari variabel citra 

pembuat (X1), citra pemakai (X2), citra produk (X3), dan variabel keputusan 

pembelian konsumen (Y) mempunyai nilair hitung lebih besar dari r tabel yaitu 

0,21990, maka Ho diterima atau r memang berkorelasi positif adalah valid. (Imam 

Ghozali, 2006:46). Dengan demikian berarti bahwa semua item pernyataan untuk 

semua variabel tersebut dinyatakan valid. 

4.4.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002:154). Hasil pengujian reliabilitas 

dalam pengujian ini ditunjukkan pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Koefisien Alpha Keterangan

Citra Pembuat (X1) 0,756 Reliabel

Citra Pemakai (X2) 0,789 Reliabel

Citra Produk (X3) 0,721 Reliabel

Keputusan Pembelian 

Konsumen (Y)

0,794 Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2009

Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa semua item pernyataan dari variabel citra 

pembuat (X1), citra pemakai (X2), citra produk (X3), dan variabel keputusan 

pembelian konsumen (Y) mempunyai koefisien Alpha lebih dari 0,6. Dengan 

demikian berarti bahwa item pernyataan untuk semua variabel tersebut dinyatakan 

reliabel.



4.5.      Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Distribusi normal merupakan distribusi kontinyu yang mensyaratkan 

variabel yang diukur harus kontinyu. Kurva yang menggambarkan distribusi 

normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris.

Ghozali (2006:112) menyatakan Normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan 

melihat histogram dari residualnya, dengan dasar pengambilan keputusan antara 

lain:

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau grafik histogram tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas.

Grafik 4.1
Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data primer diolah, 2009
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Grafik 4.1 dapat diketahui bahwa terlihat plot titik-titik menyebar disekitar 

garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Hal ini 

menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 

2006:112)

4.5.2. Uji Multikolonieritas

Ghozali (2006:91) berpendapat uji Multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen.

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolonieritas dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan Tolerance and Variance Inflation 

Factor (VIF). Jika VIF > 10, maka variabel bebas tersebut mempunyai persoalan 

multikolonieritas dengan variabel bebas lainnya. Sebaliknya apabila VIF < 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel

Collinearity Statistics

KeteranganTolerance VIF

Citra Pembuat (X1) 0,879 1,138 Non Multikolinearitas

Citra Pemakai (X2) 0,779 1,284 Non Multikolinearitas

Citra Produk (X1) 0,762 1,313 Non Multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah, 2009

Tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan nilai Tolerance

menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance

kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang 



nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satu variabel independen yang 

memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikoliniearitas antar variabel independen dalam model regresi.

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2006:105) berpendapat Heterokedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah 

homoskedastisitas yaitu jika variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lainnya tetap.

Hal tersebut untuk mengetahui ada tidaknya Heterokedastisitas maka 

digunakan dasar analisis: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik tertentu yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka telah terjadi  Heterokedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heterokedastisitas.



Grafik 4.2

Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data primer diolah, 2009

Dari grafik 4.2 dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak 
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disimpulkan bahwa tidak terjadi Heterokedastisitas pada model regresi (Ghozali, 

2006:107). Sehingga model regresi layak dipakai untuk melihat pengaruh keempat 

komponen brand image (citra pembuat, citra pemakai, dan citra produk) terhadap 

keputusan pembelian.

4.6.    Metode Analisis Data

4.6.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel bebas (Independen) yaitu citra pembuat (X1), citra 
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keputusan pembelian konsumen (Y). Hasil analisis regresi linier berganda dapat 

dilihat pada tebel berikut ini :

Tabel 4.11
Analisis Regresi Linier Berganda

Sumber: Data primer diolah, 2009

Tabel 4.11 mempunyai hasil uji regresi linier berganda untuk membentuk 

model persamaan regresi pada penelitian ini menggunakan nilai yang ada pada 

Standardized Coefficient Beta. Hal tersebut dikarenakan ukuran variable yang 

digunakan dalam penelitian ini mempunyai satuan yang tidak sama. Selain itu, 

Variabel Unstandardized

Coefficients (B)

Standardized

Coefficients 

(Beta)

t

hitung

Sig Keterangan

(constant) -5,422 -3,008 0,004

X1 0,379 0,329 3,928 0,000 Signifikan

X2 0,249 0,377 4,232 0,000 Signifikan

X3 0,229 0,264 2,932 0,004 signifikan

t tabel                     = 1,990       

R                             = 0,729

R2                                        = 0,531

Adjusted R square  = 0,513

F hitung                      = 28,737

Sig F                       = 0,000

F tabel                       =  2,725

α                              = 0,05



jawaban yang berbeda antar responden distandartkan ke dalam lima bagian skala 

mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju (Ghozali, 2006:88). Adapun 

persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Y = 0,329X1 + 0,377X2 + 0,264X3

Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa:

1. b1 = 0,329

koefisien b1 adalah koefisien citra pembuat (X1) dan bertanda positif 

yang menyatakan bahwa apabila citra pembuat (X1) meningkat maka 

akan meningkatkan keputusan pembelian konsumen (Y) dengan asumsi 

bahwa variabel yang lain tetap (X2 dan X3 = 0)

2. b2 = 0,377

koefisien b2 adalah koefisien citra pemakai (X2) dan bertanda positif 

yang menyatakan bahwa apabila citra pemakai (X2) meningkat maka 

akan meningkatkan keputusan pembelian konsumen (Y) dengan asumsi 

bahwa variabel yang lain tetap (X1 dan X3 = 0)

3. b3 = 0,264

koefisien b3 adalah koefisien citra produk (X3) dan bertanda positif 

yang menyatakan bahwa apabila citra produk (X3) meningkat maka 

akan meningkatkan keputusan pembelian konsumen (Y) dengan asumsi 

bahwa variabel yang lain tetap (X1 dan X2 = 0)



4.7.    Hasil Pengujian Hipotesis

4.7.1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hal tersebut untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang terdiri 

dari citra pembuat (X1), citra pemakai (X2), dan citra produk (X3) mempunyai 

pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat yaitu keputusan 

pembelian konsumen (Y) maka digunakan uji F.

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan Ftabel dengan Fhitung. 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui nilai Ftabel adalah sebesar 2,725 dan nilai 

Fhitung sebesar 28,737 (sig. F = 0,000). Jadi Fhitung > Ftabel (28,737 > 2,725) atau sig 

F < 0,05 (0,000 < 0,05) yang berarti bahwa secara simultan (bersama-sama) 

variabel X1, X2, X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, sehingga 

Hipotesis I diterima.

4.7.2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hal tersebut untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang terdiri 

dari citra pembuat (X1), citra pemakai (X2), dan citra produk (X3) mempunyai 

pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat yaitu keputusan 

pembelian konsumen (Y) maka digunakan uji t. Pengujian ini dilakukan dengan 

cara membandingkan ttabel dengan thitung.

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa:

 Variabel citra pembuat (X1) memiliki nilai thitung sebesar 3,928 (sig. t = 

0,000). Karena thitung > ttabel (3,928 > 1,990) atau sig t < 0,05 (0,000 < 0,05) 

maka secara parsial variabel citra pembuat (X1) berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian konsumen (Y).



 Variabel citra pemakai (X2) memiliki nilai thitung sebesar 4,232 (sig. t = 

0,000). Karena thitung > ttabel (4,232 > 1,990) atau sig t < 0,05 (0,000 < 0,05) 

maka secara parsial variabel citra pemakai (X2) berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian konsumen (Y).

 Variabel citra produk (X3) memiliki nilai thitung sebesar 2,932 (sig. t = 0,000). 

Karena thitung > ttabel (2,932 > 1,990) atau sig t < 0,05 (0,004 < 0,05) maka 

secara parsial variabel citra produk (X3) berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian konsumen (Y).

Berdasarkan hasil uji t tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial Variabel Citra Pembuat (X1), Citra Pemakai (X2), Citra Produk (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, sehingga hipotesis II diterima.

4.7.3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hal tersebut untuk mengetahui variabel bebas yang dominan 

mempengaruhi variabel dependen/terikat yaitu dapat melihat dari nilai koefisien 

Beta (standardized coefficient) yang paling besar. Berdasarkan Tabel 4.11 dapat 

diketahui bahwa nilai koefisien Beta paling besar terdapat pada variabel citra 

pemakai (X2) yaitu sebesar 0,377. 

Oleh karena itu hipotesis ketiga dalam penelitian ini yang menyatakan 

bahwa diduga variabel citra pembuat/Corporate image (X2) berpengaruh dominan 

terhadap keputusan mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

dalam melakukan pembelian Laptop Toshiba tidak terbukti kebenarannya. Hal itu 

dikarenakan konsumen lebih mempercayai tanggapan dari konsumen lain yang 

telah membeli laptop Toshiba selain itu juga dikarenakan faktor prestise para 



mahasiswa yang tinggi dalam  menggunakan laptop Toshiba di Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya.

4.8. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui besarnya 

sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas yang terdiri dari Citra 

Pembuat (X1), Citra Pemakai (X2), Citra Produk (X3) dan pengaruhnya terhadap 

variabel terikat (Y) sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas (X) yang 

tidak dimasukkan ke dalam model.

Tabel 4.11 maka diperoleh koefisien determinasi (R2) atau Adjusted R 

Square sebesar 0,513 (51,3%) artinya variabel Y dipengaruhi sebesar 51,3% oleh 

variabel X1, X2,dan X3 sedangkan sisanya sebesar 48,7% dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar tiga variabel bebas yang diteliti. Menurut Hermawan Kartajaya 

(2005: 3) “Variabel lain diluar tiga variabel bebas yang diteliti adalah pertama, 

komunikasi dari sumber lain belum tentu sama dengan yang dilakukan pemasar, 

kedua, pembentukan brand image yang dipengaruhi oleh pengalaman konsumen, 

ketiga, pengembangan produk itu sendiri sangat menentukan kelangsungan hidup 

suatu merek”. 

4.9. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Keterbatasan populasi dan sampel, yaitu responden yang diteliti hanya 

pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi angkatan 2007 Universitas 

Brawijaya Malang. Untuk penelitian sejenis di masa mendatang, peneliti 

dapat memperluas populasi dan sampel yang digunakan seperti pada 



seluruh Mahasiswa S-1 Universitas Brawijaya, suatu kota, profinsi, atau 

suatu negara.

b. Keterbatasan merek yang dijadikan obyek penelitian, yaitu hanya untuk 

mengetahui pengaruh citra pembuat (corporate image), citra pemakai 

(user image), dan citra produk (product image) terhadap keputusan 

pembelian Laptop Toshiba. Untuk penelitian sejenis di masa mendatang, 

peneliti dapat menambah merek produk selain Toshiba, seperti merek 

produk pesaing atau komponen dari Laptop.

c. Keterbatasan variabel bebas yang digunakan, yaitu citra pembuat 

(corporate image), citra pemakai (user image), dan citra produk (product 

image). Untuk penelitian sejenis di masa mendatang, peneliti dapat 

menambah jumlah variabel bebas yang digunakan selain keempat variabel 

tersebut untuk menambah ilmu pengetahuan dan mencari sumber referensi 

berupa buku dan jurnal yang ditulis oleh penulis dalam negeri.

4.10. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan temuan hasil penelitian dari tiga variabel brand image yang 

meliputi variabel Citra Pembuat (X1), Citra Pemakai (X2), dan Citra Produk (X3). 

Diketahui bahwa variabel Citra Pembuat (X1), Citra Pemakai (X2), dan Citra 

Produk (X3) memiliki pengaruh yang signifikan baik secara simultan maupun 

secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen. Variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian konsumen adalah variabel 

citra pemakai (X2).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Nyoto Wiyono Didin Y (skripsi, 2008) yaitu variabel yang paling 



dominan adalah variabel citra produk, sedangkan hasil penelitian lainnya 

menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan 

baik secara simultan maupun secara parsial terhadap keputusan pembelian 

konsumen (Y).

Perbedaan variabel dominan yang mempengaruhi keputusan konsumen 

dari penelitian di atas dengan penelitian ini, karena penelitian ini dilakukan pada 

responden yang mempelajari disiplin ilmu ekonomi dimana intensitas penggunaan 

teknologi informasi digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan tugas atau 

pekerjaan dan bukan sebagai media utama. Responden memilih dan menggunakan 

Laptop Toshiba karena Toshiba mempunyai para pemakai yang merasa sangat 

puas terhadap produk Laptop Toshiba, yang merupakan laptop paling baik.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa semua variabel bebas 

memiliki pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun secara simultan 

terhadap keputusan pembelian

4.11. Implikasi Kebijakan

Ketiga variabel ini diketahui bahwa ketiga variabel tersebut memiliki 

pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk 

membeli dan menggunakan Laptop Toshiba. Implikasi kebijakan dari ketiga 

variabel tersebut adalah:

1. Variabel Citra Pembuat (X1)

Citra dari Toshiba Corporation sebagai produsen laptop yang sangat 

terkenal serta kredibilitas yang sudah tidak diragukan lagi sehingga 

menjadi pertimbangan utama bagi konsumen untuk menggunakan 

laptop Toshiba. Untuk menjaga citra yang positif tersebut, maka 



sebaiknya Toshiba Indonesi Corporation sebagai perwakilan Toshiba 

Corporation di Indonesia dapat membuat kebijakan-kebijakan yang 

mendukung, sehingga nama baik perusahaan dapat selalu terjaga. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a) Meningkatkan intensitas penayangan iklan di media elektronik 

maupun cetak untuk lebih memperkenalkan kepada masyarakat.

b) Meningkatkan layanan pelanggan antara lain dengan 

memperbanyak kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, 

menangani permasalahan konsumen dengan baik dengan melatih 

sales person pada reseller (toko komputer) baik milik sendiri 

maupun yang melakukan kerjasama dengan Toshiba.

2. Variabel Citra Pemakai (X2)

Variabel citra pemakai (X2) merupakan variabel yang dominan 

mempengaruhi konsumen menggunakan laptop Toshiba. Dari item citra 

pemakai (X2), item bahwa laptop Toshiba dipakai oleh orang dari 

berbagai profesi merupakan item dengan mean paling besar, sehingga 

citra perlu dipertahankan. Sedangkan citra lain seperti dipakai oleh 

orang-orang dari berbagai tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, 

pribadi yang moderen, mempunyai mobilitas tinggi, mempunyai 

keefisienan dan keefektivitasan tinggi masih perlu ditingkatkan. Oleh 

karena itu diharapkan kedepannya citra ini tetap melekat pada benak 

konsumen, sehingga konsumen akan melakukan pembelian pada 

Laptop Toshiba.



3. Variabel Citra Produk (X3)

Masih rendahnya pemahaman tentang karakteristik dari produk laptop 

Toshiba baik dari tipe produk, harga, ketahanan terhadap temperatur 

udara, mempunyai operating system, baterai tahan lama, dan cocok di 

iklim tropis membuat pihak Toshiba corporation di Indonesia perlu 

menerapkan strategi agar produk yang ditawarkan oleh Toshiba dapat 

dipahami dan dimengerti oleh konsumen. Strategi tersebut antara lain:

a) Mengadakan dan mengikuti pameran-pameran produk Laptop yang 

bertujuan untuk memperkuat citra dari produk yang sudah ada di 

pasaran dan memperkenalkan produk baru yang belum banyak 

dimengerti oleh konsumen sehingga akan memperkuat citra dari 

produk yang dijual kepada konsumen.

b) Mengadakan membuat program dengan menggunakan laptop 

Toshiba yang bertujuan untuk menonjolkan kelebihan laptop 

Toshiba dibanding pesaing di benak konsumen.

  



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil perhitungan dalam pengujian proses hipotesis, 

maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

a. Citra pembuat (corporate image), citra pemakai (user image), dan citra 

produk (product image), secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi angkatan 2007 Universitas 

Brawijaya dalam melakukan pembelian laptop Toshiba.

b. Citra pembuat (corporate image), citra pemakai (user image), dan citra 

produk (product image), secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi angkatan 2007 Universitas 

Brawijaya dalam melakukan pembelian laptop Toshiba.

c. Citra Pemakai (user image) memiliki pengaruh dominan terhadap 

keputusan Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi ankatan 2007 Universitas 

Brawijaya dalam melakukan pembelian laptop Toshiba.

5.2. Saran

Terdapat beberapa saran yang diberikan, antara lain:

1. Peneliti dapat meneliti laptop Toshiba dari faktor harga, kualitas 

pelayanan, bauran promosi, dan atribut produk pada penelitian di masa 

mendatang, Selain itu juga perlu melakukan penelitian pada responden 

dalam area yang lebih luas dan menambah sampel penelitian yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian.



Peneliti dapat meneliti laptop Toshiba juga dari segi orang-orang dari 

berbagai tingkat pendapatan, berbagai tingkat pendidikan, berbagai 

tingkat profesi, dipakai oleh pribadi yang modern, dipakai oleh orang-

orang yang mempunyai mobilitas tinggi, dan dipakai oleh orang-orang 

yang mementingkan keefektivitasan dan keefisienan produk yang sudah 

cukup baik dalam penelitian ini, oleh karena itu harus terus 

dipertahankan.

2. Hal tersebut untuk dapat meningkatkan citra merek (brand image) 

Toshiba sebagai laptop yang terbaik, maka pihak Toshiba Indonesia 

Corporation perlu melakukan komunikasi yang intensif dan terus 

menerus dengan konsumen untuk memperkuat citra merek (brand 

image) dari produk yang sudah ada dengan promosi melalui media baik 

cetak maupun elektronik. 
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Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

No. Responden:

Responden yang terhormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Brand Image 
Laptop Toshiba terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa S-1 Fakultas 
Ekonomi Universitas Brawijaya”, sebagai salah satu syarat kelulusan untuk 
meraih gelar Sarjana Ekonomi (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 
Malang, maka saya mohon kesediaan Anda untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang saya ajukan dalam kuesioner ini.

Identitas Penulis Penelitian:

Nama : Sintya Elly R

NIM : 0510223182

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Pemasaran

Bagian I

Pernyataan pada bagian I merupakan pernyataan yang berhubungan dengan 
identitas responden. Isilah jawaban pada tempat yang telah disediakan dan berilah 
tanda silang (X) pada pilihan jawaban sesuai dengan pilihan Anda.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :..................................................
2. Jenis kelamin : L/P
3. Usia :..............tahun
4. Jurusan :..................................................
5. Uang Saku per Bulan : 

a. < Rp.300.000,- d.  > Rp.750.000,-s/d Rp.1.000.000,-

b. > Rp.300.000,-s/d Rp.500.000,- e.  > Rp.1.000.000,-

c. > Rp.500.000,-s/d Rp.750.000,-



BAGIAN II

Pernyataan pada bagian II (pernyataan yang berkaitan dengan variabel brand 
image Laptop Toshiba dan keputusan pembelian). Oleh karena itu Anda dimohon 
untuk memberikan anda cek (√) pada salah satu kolom jawaban yang sesuai 
dengan pilihan anda.
Keterangan:

SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

A. Citra Pembuat (X1)
No. Pernyataan SS S N TS STS
1. Toshiba Corp. mempunyai image yang 

baik

2. Toshiba Corp. merupakan perusahaan 
pembuat laptop yang kredibel atau dapat 
dipercaya

3. Toshiba Corp. merupakan perusahaan 
pembuat laptop yang mengerti kebutuhan 
konsumen

4. Toshiba Corp. memiliki cabang perusahaan 
yang tersebar di berbagai negara

B. Citra Pemakai (X2)
No. Pernyataan SS S N TS STS
1. Laptop Toshiba dipakai oleh orang-orang 

dari berbagai tingkat pendapatan

2. Laptop Toshiba dipakai oleh semua orang 
dari tingkat pendidikan

3. Laptop Toshiba dipakai oleh semua orang 
dari berbagai profesi

4. Laptop Toshiba dipakai oleh pribadi yang 
modern

5. Laptop Toshiba dipakai oleh semua orang 
yang mempunyai mobilitas tinggi

6. Laptop Toshiba dipakai oleh orang-orang 
yang mementingkan keefektivitasan dan 



keefisienan produk

C. Citra Produk (X3)
No. Pernyataan SS S N TS STS
1. Laptop Toshiba mempunyai tipe produk 

yang beragam

2. Laptop Toshiba memiliki harga yang 
terjangkau mahasiswa

3. Laptop Toshiba merupakan laptop yang 
tahan panas

4. Laptop Toshiba sebagai produk yang 
disertai operating system

5. Laptop Toshiba sebagai produk yang 
memiliki baterai tahan lama

6. Laptop Toshiba cocok digunakan di 
Indonesia yang beriklim tropis

D. Pernyataan untuk Variabel Keputusan Pembelian Konsumen (Y)
No. Pernyataan SS S N TS STS
1. Saya bangga menggunakan Laptop Toshiba 

karena merupakan laptop yang terbaik 
diantara laptop yang lain

2. Saya membeli Laptop Toshiba karena 
sesuai dengan kebutuhan

3. Saya membeli Laptop Toshiba karena 
merek yang terkenal



Lampiran 2. Tabulasi Jawaban Responden

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3 Y1 Y2 Y3 Y
1 5 5 5 3 18 3 4 3 3 4 5 22 5 4 3 4 3 4 23 5 4 5 14
2 3 3 4 4 14 3 4 4 4 3 3 21 4 2 2 3 3 3 17 4 4 3 11
3 4 3 4 4 15 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 4 4 23 3 3 4 10
4 3 4 5 3 15 3 3 4 4 4 3 21 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 9
5 4 3 2 3 12 3 2 2 1 2 3 13 3 3 2 3 1 3 15 1 1 1 3
6 4 4 4 4 16 4 4 3 3 4 4 22 4 4 4 4 4 4 24 5 5 3 13
7 5 5 5 5 20 2 5 5 5 5 5 27 5 2 4 2 4 4 21 5 5 5 15
8 4 4 3 5 16 2 1 2 2 1 2 10 2 3 2 2 4 3 16 1 3 2 6
9 5 4 4 4 17 2 2 2 3 3 3 15 4 3 3 4 2 4 20 3 3 3 9

10 4 4 3 4 15 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 2 3 17 3 4 4 11
11 5 5 4 5 19 2 3 3 1 2 1 12 5 4 4 4 3 3 23 2 3 2 7
12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 9
13 3 3 3 2 11 3 4 2 2 2 2 15 3 4 2 2 2 3 16 2 3 2 5
14 4 4 3 3 14 3 2 3 4 4 4 20 4 4 4 4 4 3 23 2 4 4 10
15 3 3 2 2 10 2 3 3 2 2 3 15 3 3 4 3 3 3 19 2 2 3 7
16 5 5 3 5 18 4 3 3 4 4 4 22 4 3 4 3 3 3 20 4 3 3 10
17 5 5 3 3 16 2 4 4 4 3 3 20 4 2 3 4 4 4 21 3 4 3 10
18 5 4 4 4 17 2 2 4 3 3 4 18 4 3 4 4 4 4 23 3 4 4 11
19 4 4 4 4 16 4 3 3 3 3 3 19 5 3 4 4 4 4 24 5 5 4 14
20 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 3 23 4 5 5 5 4 4 27 5 5 4 14
21 4 5 4 3 16 2 2 2 3 3 3 15 4 3 3 3 3 2 18 3 4 3 10
22 4 4 3 4 15 3 3 3 4 4 4 21 4 3 4 4 4 3 22 4 4 4 12
23 4 4 3 4 15 4 3 4 2 3 3 19 3 3 3 3 4 3 19 2 3 3 8
24 4 3 4 3 14 4 5 5 4 3 4 25 4 3 2 3 4 3 19 3 4 4 11
25 4 3 4 3 14 4 4 3 3 4 4 22 4 3 4 3 4 3 21 4 4 4 12
26 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 12
27 4 4 4 4 16 5 5 5 4 4 4 27 5 4 5 4 4 3 25 4 4 4 12
28 5 4 4 4 17 3 2 4 3 3 2 17 4 3 3 4 4 3 21 3 4 3 10
29 4 4 4 4 16 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 3 4 23 5 5 5 15
30 5 5 4 5 19 4 5 4 3 3 2 21 3 3 3 5 3 3 20 4 4 4 16
31 4 4 3 4 15 2 3 4 3 2 2 16 4 2 3 3 3 3 18 2 3 2 7
32 4 4 3 4 15 3 3 4 3 3 4 20 4 4 3 5 4 4 24 4 4 3 11
33 5 3 3 4 15 4 3 4 4 2 3 20 4 3 3 4 4 3 21 3 4 3 10
34 5 4 4 4 17 2 4 3 5 5 4 23 3 4 4 5 4 3 23 4 3 5 12
35 5 5 5 4 19 4 4 5 4 3 3 23 4 2 3 3 3 3 18 3 3 4 10
36 4 4 3 4 15 4 2 3 4 3 3 19 4 3 4 4 3 4 22 4 3 3 10
37 5 5 5 4 19 4 3 4 4 3 4 22 5 4 3 4 5 4 25 4 4 2 10
38 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 2 20 4 2 3 4 3 3 19 3 3 3 9
39 3 2 2 2 9 3 3 3 2 2 2 15 4 4 3 4 4 4 23 2 4 2 8
40 5 4 3 3 15 4 4 4 4 5 4 25 5 4 4 4 4 4 25 3 2 2 7
41 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 12
42 4 4 3 3 14 4 3 4 3 3 3 20 4 3 3 4 3 3 20 3 3 3 9
43 5 4 3 3 15 5 3 4 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 3 3 4 10
44 4 4 3 3 14 4 4 4 3 3 3 21 3 3 3 3 4 3 19 3 3 3 9
45 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24 4 2 3 4 3 2 18 3 4 4 11
46 4 4 4 4 16 3 3 3 3 3 3 18 4 3 3 3 3 3 19 3 3 4 10
47 4 4 3 3 14 4 4 4 4 3 3 22 5 4 4 4 4 3 24 5 4 4 13
48 5 4 4 5 18 2 2 5 3 3 4 19 4 2 3 4 3 3 19 3 4 4 11
49 4 4 4 4 16 4 3 3 4 4 3 21 3 2 2 4 2 3 16 4 3 3 10
50 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 4 22 4 3 3 5 4 4 23 3 4 3 10
51 5 5 4 4 18 5 5 4 5 4 5 28 5 4 5 4 5 4 27 5 5 4 14
52 5 4 5 5 19 5 4 5 4 5 5 28 5 4 5 4 5 4 27 5 4 5 14
53 5 5 5 4 19 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 3 3 20 5 4 4 13
54 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 4 22 4 4 3 3 3 4 21 3 4 3 10
55 5 5 4 5 19 1 1 2 4 2 2 12 5 1 4 4 4 3 21 3 4 4 11
56 5 5 4 3 17 4 4 4 4 4 5 25 4 4 3 4 3 3 21 5 4 4 13
57 4 5 4 4 17 3 3 3 4 5 3 21 4 3 3 3 3 4 20 4 3 4 11
58 4 4 4 5 17 3 1 2 3 3 4 16 4 3 3 3 3 3 19 4 3 3 10
59 5 4 3 4 16 3 3 4 3 4 5 22 4 3 3 4 4 3 21 5 4 4 13
60 4 4 3 4 15 3 3 3 4 4 4 21 4 4 4 4 4 3 23 3 4 4 11
61 5 5 4 5 19 3 3 3 4 5 4 22 4 2 2 5 5 3 21 4 4 5 13
62 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 4 24 4 4 2 2 2 3 17 4 4 4 12
63 4 4 4 3 15 3 4 3 4 4 4 22 4 3 4 4 4 3 22 4 4 4 12
64 4 4 3 4 15 3 4 3 4 3 4 21 4 3 3 4 3 3 20 4 3 4 11
65 4 4 4 4 16 2 4 4 4 4 3 21 4 2 3 4 3 3 19 2 4 2 8
66 4 4 4 4 16 3 4 3 4 3 4 21 4 4 4 3 3 3 21 3 4 3 10
67 5 4 4 4 17 2 2 4 2 4 4 18 5 2 4 5 2 3 21 2 4 3 9
68 5 5 3 3 16 4 4 4 5 4 3 24 3 2 4 4 4 3 20 4 3 3 10
69 4 4 4 4 16 3 3 3 4 4 4 21 4 3 3 3 3 3 19 3 3 4 10
70 4 4 3 4 15 3 4 4 3 3 3 20 4 3 3 3 3 3 19 3 3 3 9
71 5 4 3 4 16 2 3 4 4 3 4 20 4 3 3 3 3 3 19 4 3 3 10
72 5 5 4 4 18 4 4 5 2 5 4 24 4 2 2 4 4 4 20 2 4 2 8
73 4 4 3 4 15 3 3 3 3 4 3 19 4 3 4 3 3 3 20 3 4 3 10
74 5 5 5 4 19 3 3 4 3 2 4 19 4 4 5 4 4 4 25 4 4 5 13
75 4 4 4 4 16 3 3 5 5 5 5 26 5 3 4 4 5 5 26 5 4 4 13
76 4 4 5 3 16 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 5 4 3 23 5 4 5 14
77 3 4 4 4 15 3 3 4 3 3 4 20 4 3 3 3 4 4 21 3 3 3 9
78 4 4 3 4 15 4 5 4 4 4 3 24 4 3 3 4 3 4 21 3 3 3 9
79 4 4 3 3 14 3 4 3 3 4 4 21 4 3 3 3 3 3 19 2 2 2 6
80 4 4 4 5 17 4 4 3 3 3 3 20 4 3 3 3 3 2 18 2 4 3 10

Keputusan Pembelian (Y)
Variabel Bebas (Brand Image )

No Citra Pembuat (X1) Citra Pemakai (X2) Citra Produk (X3)



Lampiran 3. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

Statistics

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,28 4,10 3,69 3,84 3,24 3,38 3,60 3,48 3,48 3,50 3,98 3,13 3,34 3,66 3,45 3,31 3,43 3,61 3,44

342 328 295 307 259 270 288 278 278 280 318 250 267 293 276 265 274 289 275

Valid

Missing

N

Mean

Sum

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 Y1 Y2 Y3



Citra Pembuat (X1)

X1.1

7 8,8 8,8 8,8

44 55,0 55,0 63,8

29 36,3 36,3 100,0

80 100,0 100,0

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.2

1 1,3 1,3 1,3

9 11,3 11,3 12,5

51 63,8 63,8 76,3

19 23,8 23,8 100,0

80 100,0 100,0

tidak setuju

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.3

3 3,8 3,8 3,8

29 36,3 36,3 40,0

38 47,5 47,5 87,5

10 12,5 12,5 100,0

80 100,0 100,0

tidak setuju

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.4

3 3,8 3,8 3,8

19 23,8 23,8 27,5

46 57,5 57,5 85,0

12 15,0 15,0 100,0

80 100,0 100,0

tidak setuju

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



Citra Pemakai (X2)

X2.1

1 1,3 1,3 1,3

16 20,0 20,0 21,3

30 37,5 37,5 58,8

29 36,3 36,3 95,0

4 5,0 5,0 100,0

80 100,0 100,0

sangat tidak setuju

tidak setuju

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.2

3 3,8 3,8 3,8

9 11,3 11,3 15,0

29 36,3 36,3 51,3

33 41,3 41,3 92,5

6 7,5 7,5 100,0

80 100,0 100,0

sangat tidak setuju

tidak setuju

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.3

7 8,8 8,8 8,8

26 32,5 32,5 41,3

39 48,8 48,8 90,0

8 10,0 10,0 100,0

80 100,0 100,0

tidak setuju

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.4

2 2,5 2,5 2,5

7 8,8 8,8 11,3

27 33,8 33,8 45,0

39 48,8 48,8 93,8

5 6,3 6,3 100,0

80 100,0 100,0

sangat tidak setuju

tidak setuju

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



Citra Produk (X3)

X2.5

1 1,3 1,3 1,3

9 11,3 11,3 12,5

29 36,3 36,3 48,8

33 41,3 41,3 90,0

8 10,0 10,0 100,0

80 100,0 100,0

sangat tidak setuju

tidak setuju

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.6

1 1,3 1,3 1,3

8 10,0 10,0 11,3

28 35,0 35,0 46,3

36 45,0 45,0 91,3

7 8,8 8,8 100,0

80 100,0 100,0

sangat tidak setuju

tidak setuju

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.1

1 1,3 1,3 1,3

13 16,3 16,3 17,5

53 66,3 66,3 83,8

13 16,3 16,3 100,0

80 100,0 100,0

tidak setuju

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.2

1 1,3 1,3 1,3

14 17,5 17,5 18,8

40 50,0 50,0 68,8

24 30,0 30,0 98,8

1 1,3 1,3 100,0

80 100,0 100,0

sangat tidak setuju

tidak setuju

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



X3.3

9 11,3 11,3 11,3

40 50,0 50,0 61,3

26 32,5 32,5 93,8

5 6,3 6,3 100,0

80 100,0 100,0

tidak setuju

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.4

4 5,0 5,0 5,0

27 33,8 33,8 38,8

41 51,3 51,3 90,0

8 10,0 10,0 100,0

80 100,0 100,0

tidak setuju

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.5

1 1,3 1,3 1,3

6 7,5 7,5 8,8

34 42,5 42,5 51,3

34 42,5 42,5 93,8

5 6,3 6,3 100,0

80 100,0 100,0

sangat tidak setuju

tidak setuju

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.6

3 3,8 3,8 3,8

50 62,5 62,5 66,3

26 32,5 32,5 98,8

1 1,3 1,3 100,0

80 100,0 100,0

tidak setuju

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



Keputusan Pembelian (Y)

Y1

2 2,5 2,5 2,5

12 15,0 15,0 17,5

30 37,5 37,5 55,0

22 27,5 27,5 82,5

14 17,5 17,5 100,0

80 100,0 100,0

sangat tidak setuju

tidak setuju

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y2

1 1,3 1,3 1,3

3 3,8 3,8 5,0

28 35,0 35,0 40,0

42 52,5 52,5 92,5

6 7,5 7,5 100,0

80 100,0 100,0

sangat tidak setuju

tidak setuju

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y3

1 1,3 1,3 1,3

10 12,5 12,5 13,8

30 37,5 37,5 51,3

31 38,8 38,8 90,0

8 10,0 10,0 100,0

80 100,0 100,0

sangat tidak setuju

tidak setuju

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



Lampiran  4. Hasil Uji Validitas

Citra Pembuat (X1)

Citra Pemakai (X2)

Correlations

1 ,648** ,330** ,416** ,761**

,000 ,003 ,000 ,000

80 80 80 80 80

,648** 1 ,477** ,428** ,819**

,000 ,000 ,000 ,000

80 80 80 80 80

,330** ,477** 1 ,379** ,736**

,003 ,000 ,001 ,000

80 80 80 80 80

,416** ,428** ,379** 1 ,741**

,000 ,000 ,001 ,000

80 80 80 80 80

,761** ,819** ,736** ,741** 1

,000 ,000 ,000 ,000

80 80 80 80 80

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X1.1

X1.2

X1.3

X1.4

X1

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1 ,454** ,341** ,206 ,265* ,249* ,606**

,000 ,002 ,067 ,017 ,026 ,000

80 80 80 80 80 80 80

,454** 1 ,506** ,389** ,423** ,262* ,733**

,000 ,000 ,000 ,000 ,019 ,000

80 80 80 80 80 80 80

,341** ,506** 1 ,347** ,354** ,343** ,680**

,002 ,000 ,002 ,001 ,002 ,000

80 80 80 80 80 80 80

,206 ,389** ,347** 1 ,569** ,447** ,703**

,067 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000

80 80 80 80 80 80 80

,265* ,423** ,354** ,569** 1 ,621** ,772**

,017 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000

80 80 80 80 80 80 80

,249* ,262* ,343** ,447** ,621** 1 ,693**

,026 ,019 ,002 ,000 ,000 ,000

80 80 80 80 80 80 80

,606** ,733** ,680** ,703** ,772** ,693** 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

80 80 80 80 80 80 80

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X2.1

X2.2

X2.3

X2.4

X2.5

X2.6

X2

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 



Citra Produk (X3)

Keputusan Pembelian (Y)

Correlations

1 ,116 ,450** ,292** ,341** ,350** ,630**

,305 ,000 ,009 ,002 ,001 ,000

80 80 80 80 80 80 80

,116 1 ,367** ,101 ,184 ,324** ,550**

,305 ,001 ,372 ,103 ,003 ,000

80 80 80 80 80 80 80

,450** ,367** 1 ,345** ,424** ,281* ,752**

,000 ,001 ,002 ,000 ,011 ,000

80 80 80 80 80 80 80

,292** ,101 ,345** 1 ,361** ,260* ,613**

,009 ,372 ,002 ,001 ,020 ,000

80 80 80 80 80 80 80

,341** ,184 ,424** ,361** 1 ,396** ,709**

,002 ,103 ,000 ,001 ,000 ,000

80 80 80 80 80 80 80

,350** ,324** ,281* ,260* ,396** 1 ,636**

,001 ,003 ,011 ,020 ,000 ,000

80 80 80 80 80 80 80

,630** ,550** ,752** ,613** ,709** ,636** 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

80 80 80 80 80 80 80

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X3.1

X3.2

X3.3

X3.4

X3.5

X3.6

X3

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlations

1 ,537** ,670** ,870**

,000 ,000 ,000

80 80 80 80

,537** 1 ,496** ,752**

,000 ,000 ,000

80 80 80 80

,670** ,496** 1 ,846**

,000 ,000 ,000

80 80 80 80

,870** ,752** ,846** 1

,000 ,000 ,000

80 80 80 80

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Y1

Y2

Y3

Y

Y1 Y2 Y3 Y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 



Lampiran 5. Hasil Uji Reliabilitas

Citra Pembuat (X1)

Citra Pemakai (X2)

Case Processing Summary

80 100,0

0 ,0

80 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,756 ,763 4

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

Case Processing Summary

80 100,0

0 ,0

80 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,789 ,790 6

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items



Citra Produk (X3)

Keputusan Pembelian (Y)

Case Processing Summary

80 100,0

0 ,0

80 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,721 ,726 6

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

Case Processing Summary

80 100,0

0 ,0

80 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,794 ,798 3

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items



Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik
6.1 Uji Normalitas

6.2 Uji Heteroskedastisitas
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Dependent Variable: Y

Scatterplot



Lampiran 7. Hasil Regresi Linier Berganda, Hasil Uji F, Hasil Uji t, dan 
Hasil Uji Multikolinearitas

7.1. Hasil Regresi Linier Berganda

7.2. Hasil Uji F

7.3. Hasil Uji t dan Uji Multikolonieritas

Model Summary

,729a ,531 ,513 1,654
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X3, X1, X2a. 

ANOVAb

235,969 3 78,656 28,737 ,000a

208,019 76 2,737

443,988 79

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 

Coefficientsa

-5,422 1,803 -3,008 ,004

,379 ,096 ,329 3,928 ,000 ,879 1,138

,249 ,059 ,377 4,232 ,000 ,779 1,284

,229 ,078 ,264 2,932 ,004 ,762 1,313

(Constant)

X1

X2

X3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 


