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ABSTRAKSI  

Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Pond s White 
Beauty Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Oleh : Esha Widhia Pramudita (0510220082) 
       Dosen Pembimbing : Mugiono    

Penelitian ini didasarkan pada semakin ketatnya persaingan didalam suatu 
lingkungan industri yang sama, dimana setiap perusahaan harus mampu 
menciptakan suatu keunggulan kompetitif pada produknya. Salah satu jalan untuk 
meraih keunggulan kompetitif berkelanjutan adalah dengan membentuk Brand 
Image (citra merek) yang baik dimata konsumen. Melalui citra merek yang baik 
maka dapat menimbulkan nilai emosional pada diri konsumen dimana akan 
timbulnya perasaan positif pada saat membeli dan menggunakan merek. Seperti 
halnya Pond s White Beauty yang dikenal oleh konsumen sebagai salah satu 
merek produk pemutih dari rangkaian Pond s yang diakui memiliki kualitas 
dengan kandungan komposisi yang lengkap dan aman untuk memutihkan kulit 
wajah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh secara simultan 
dan parsial dari komponen brand image yang terdiri dari citra pembuat (corporate 
image), citra pemakai (user image) dan citra produk (product image). 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Eksplanatori yang bertujuan 
untuk menjelaskan hubungan kausal anatara variabel bebas dan variabel terikat, 
dimana variabel bebas terdiri dari citra pembuat (X1), citra pemakai (X2) dan citra 
produk (X3) dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan hubungannya 
maka digunakan analisis regresi berganda. 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas 
Brawijaya dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden dan penentuan sampel 
dengan menggunakan Purposive Sampling. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan kuesioner. 

Hasil penelitian ini dari regresi berganda dengan uji F dapat diketahui 
bahwa secara simultan (bersama-sama) ketiga variabel yaitu citra pembuat (X1), 
citra pemakai (X2) dan citra produk (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Dari hasil analisis uji t diketahui pula bahwa 
secara parsial (sendiri-sendiri) ketiga variabel yaitu citra pembuat (X1), citra 
pemakai (X2) dan citra produk (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan pembelian dan variabel citra produk (X3) merupakan variabel 
yang dominan mempengaruhi keputusan konsumen membeli Pond s White 
Beauty karena memiliki nilai koefisien Beta  dalam Standardized Coefficients 
yang paling tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien Beta X1 sebesar 
0,296, X2 sebesar 0,297 dan X3 sebesar 0,411.    

Kata Kunci: Brand Image, Citra Pembuat, Citra Pemakai, Citra Produk dan 
Keputusan Pembelian.   
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