
 

50

 
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Produk 

Pond s White Beauty merupakan salah satu produk pemutih rangkaian 

Pond s yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional Unilever yang telah 

beroperasi di Indonesia sejak tahun 1933. Produk Pond s pertama dibuat pada 

tahun 1846, krim Pond s ditemukan di Amerika Serikat sebagai obat oleh ilmuan 

Theron T. Pond. Pond mengambil sari pati teh penyembuh dari witch hazel, dan 

mendapati bahwa sari pati tersebut dapat menyembuhkan goresan kecil dan 

penyakit lain dan sejak saat itu merek tersebut telah menjadi produk kelima 

perawatan diri yang paling menguntungkan diseluruh dunia. Produk Pond s 

terbagi dalam tiga jenis yaitu Pond s pengendalian minyak, Pond s pemutih kulit 

wajah yaitu Pond s White Beauty dan Pond s Anti Aging dengan formula anti 

penuaan dini. 

Produk pemutih wajah, Pond s White Beauty kini hadir dengan wajah baru 

selain dengan kemasan yang lebih cantik, kandungan komposisi didalamnya juga 

diperkaya dengan tambahan kombinasi Lycopene, yaitu bahan anti-oksidan alami 

juga dilengkapi Pro-vitamin B3 dan perlindungan terhadap sinar ultraviolet. 

Kombinasi ini diciptakan untuk mengurangi melamin yang menumpuk dan 

mengganti Lycopene yang hilang sehingga membantu mencegah kekusaman kulit 

dan membuat kulit tampak lebih putih merona alami dan bersinar tidak terlihat 

pucat. Rangkaian produk terbaru dari Pond s White Beauty meliputi Lightening 
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Facial Foam dan Lightening Cream serta terbagi dalam ukuran produk 20gram 

dan 40gram.  

4.2 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya yang pernah membeli dan/atau masih menggunakan Pond s 

White Beauty dengan jumlah sebanyak 50 responden. Adapun identitas responden 

yang ikut ambil bagian dalam penelitian ini meliputi usia, tempat tinggal, uang 

saku perbulan, ukuran produk dan jenis produk.  

4.2.1 Responden Berdasarkan Usia 

Gambaran responden dalam penelitian ini jika dilihat dari usia dapat 

digambarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 

Jumlah Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Responden Persentase (%) 

1 17 tahun 1 2% 

2 18 tahun 5 10% 

3 19 tahun 6 12% 

4 20 tahun 11 22% 

5 21 tahun 20 40% 

6 22 tahun 7 14% 

             Jumlah 50 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2009  

Berdasarkan pada tabel diatas dari jumlah keseluruhan 50 responden 

diketahui bahwa mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya memiliki 

rata-rata usia antara 17 tahun sampai dengan 22 tahun. Hal ini menunjukkan 

bahwa usia seorang mahasiswi berada dalam kisaran tersebut sehingga mereka 
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sudah memiliki kemampuan untuk dapat menentukan suatu keputusan pembelian 

atas sebuah produk tertentu yang sesuai dengan karakter masing-masing. Selain 

itu, diketahui bahwa usia responden terbanyak dalam penelitian ini yaitu sebanyak 

20 orang atau 40% adalah usia 21 tahun, hal ini sesuai dengan target pasar Pond s 

White Beauty yang mengetahui bahwa pada usia dewasa seperti itu sangat 

membutuhkan suatu produk perawatan wajah yang memiliki hasil pemakaian 

sempurna untuk penampilan mereka.  

4.2.2 Responden Berdasarkan Tempat Tinggal 

Gambaran responden dalam penelitian ini jika dilihat dari tempat tinggal 

dapat digambarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 

Jumlah Responden Berdasarkan Tempat Tinggal 

No Tempat Tinggal Jumlah Responden Persentase (%) 

1 Rumah orang tua 14 28% 

2 Rumah saudara 3 6% 

3 Kos-kosan  27 54% 

4 Kontrak 4 8% 

5 Lain-lain: Asrama 2 4% 

             Jumlah 50 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2009  

Berdasarkan pada tabel diatas dari jumlah keseluruhan sebanyak 50 

responden diketahui bahwa responden terbanyak dengan jumlah 27 orang atau 

sebesar 54 % bertempat tinggal di kos-kosan. Hal ini dikarenakan mahasiswi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tidak hanya berasal dari kota Malang 

saja tetapi sebagian besar dari mereka berasal dari luar kota Malang. Ini sesuai 

dengan ciri-ciri seorang mahasiswi yang identik dengan bertempat tinggal dikos-
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kosan dan bergaya hidup mandiri sehingga mereka dapat mengambil suatu 

keputusan pembelian secara mandiri. 

4.2.3 Responden Berdasarkan Uang Saku Perbulan 

Gambaran responden dalam penelitian ini jika dilihat dari uang saku 

perbulan dapat digambarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 

Jumlah Responden Berdasarkan Uang Saku Perbulan 

No Uang Saku Perbulan Jumlah Responden Persentase (%) 

1 < Rp 250.000 6 12% 

2 Rp 250.000- Rp 500.000 17 34% 

3 Rp 501.000- Rp 750.000 12 24% 

4 > Rp 750.000 15 30% 

             Jumlah 50 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2009  

Berdasarkan pada tabel diatas dari jumlah keseluruhan sebanyak 50 

responden diketahui bahwa uang saku perbulan yang diterima oleh mahasiswi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya mempunyai jumlah yang bervariasi, ini 

dikarenakan keseluruhan dari mahasiswi tersebut berasal dari kalangan atau strata 

ekonomi yang berbeda. Rata-rata uang saku perbulan yang diterima oleh 

mahasiswi adalah berkisar antara Rp. 250.000 sampai Rp. 500.000 yaitu dengan 

memiliki jumlah responden terbanyak sebasar 17 orang atau 34 %. Hal ini sesuai 

dengan produk Pond s White Beauty yang menawarkan harga sesuai dengan 

orang-orang yang berasal dari kalangan menengah dan menengah keatas.     

4.2.4 Responden Berdasarkan Ukuran Produk 

Gambaran responden dalam penelitian ini jika dilihat dari ukuran produk 

yang biasa dibeli dapat digambarkan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.4 

Jumlah Responden Berdasarkan Ukuran Produk 

No Ukuran Produk Jumlah Responden Persentase (%) 

1 20gram 36 72% 

2 40gram 14 28% 

             Jumlah 50 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2009   

Berdasarkan pada tabel diatas dari jumlah keseluruhan sebanyak 50 

responden, diketahui bahwa sebanyak 36 orang atau sebesar 72% mahasiswi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya memilih untuk membeli Pond s White 

Beauty dalam ukuran 20gram. Hal ini dikarenakan ukuran produk tersebut sangat 

praktis untuk dibawa kemanapun dan mudah untuk disimpan, selain itu dengan 

ukuran seperti itu tidak akan membutuhkan waktu lama dalam pemakaiannya 

sehingga terhindar dari batas akhir pemakaian produk. 

4.2.5 Responden Berdasarkan Jenis Produk 

Gambaran responden dalam penelitian ini jika dilihat dari jenis produk yang 

biasa dibeli dapat digambarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Produk 

No Jenis Produk Jumlah Responden Persentase (%) 

1 Lightening Facial Foam 23 46% 

2 Lightening Cream 27 54% 

             Jumlah 50 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2009   

Berdasarkan pada tabel diatas dari jumlah keseluruhan sebanyak 50 

responden diketahui bahwa sebagian besar mahasiswi Fakultas Ekonomi 
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Universitas Brawijaya yaitu dengan jumlah 27 orang atau sebesar 54% memilih 

untuk menggunakan Pond s White Beauty dengan jenis Lightening Cream. Ini 

dikarenakan bahwa Lightening Cream ini bekerja dari dalam untuk menutrisi kulit 

sekaligus mengandung triple sun protection untuk melindungi kulit dari sinar 

ultraviolet pada saat   pada mahsiswi sedang menjalankan aktivitas mereka. 

Sedangkan untuk produk jenis Facial Foam hanya dapat digunakan oleh para 

mahasiswi apabila mereka sedang membersihkan muka mereka saja. 

4.3 Deskripsi Jawaban Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya yang pernah membeli dan/atau masih menggunakan Pond s 

White Beauty dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Dari responden 

tersebut didapatkan data yang berhubungan dengan judul penelitian. Sebelum 

dilakukan analisa dan pembahasan hasil penelitian, terlebih dahulu akan disajikan 

tabel mengenai deskripsi jawaban responden dari masing-masing variabel. 

4.3.1 Distribusi Frekuensi Citra Pembuat (X1) 

Jawaban responden berkaitan dengan pertanyaan tentang variabel Citra 

Pembuat (X1) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:        
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Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Variabel Citra Pembuat (X1) 

No Pernyataan Jumlah Persentase(%) 

1 Pond s White Beauty memiliki nama besar 

perusahaan Unilever. 

1. Sangat Tidak Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Netral 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju   

- 

6 

12 

25 

7   

- 

12% 

24% 

50% 

14% 

Jumlah 50 100% 

2 Citra perusahaan Unilever sebagai perusahaan 

yang terkemuka dan terpercaya. 

1. Sangat Tidak Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Netral 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju   

- 

3 

13 

22 

12   

- 

6% 

26% 

44% 

24% 

Jumlah 50 100% 

3 Citra perusahaan Unilever sebagai perusahaan 

multinasional yang memiliki jaringan luas dan 

tersebar diberbagai negara. 

1. Sangat Tidak setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Netral 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju    

- 

3 

11 

24 

12    

- 

6% 

22% 

48% 

24% 

Jumlah 50 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2009  

Item pernyataan pertama yang menyatakan bahwa Pond s White Beauty 

memiliki nama besar perusahaan Unilever mendapatkan tanggapan yang positif 

dari para responden yaitu sebanyak 25 orang (50%) menyatakan setuju bahwa 
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Pond s White Beauty memiliki nama besar perusahaan Unilever. Hal ini 

membuktikan bahwa sebagian besar mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya mengetahui bahwa merek Pond s White Beauty semakin terbentuk 

dengan nama besar perusahaan produsennya yaitu Unilever. 

Item pernyataan kedua yang menyatakan bahwa citra perusahaan Unilever 

adalah sebagai perusahaan yang terkemuka dan terpercaya mendapatkan 

tanggapan yang positif dari para responden yaitu sebanyak 22 orang (44%) 

menyatakan setuju bahwa Unilever adalah perusahaan yang terkemuka dan 

terpercaya. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar mahasiswi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya mengetahui bahwa Unilever merupakan 

perusahaan yang sudah mempunyai kredibilitas tinggi didalam bidangnya dan 

sebagai produsen dari berbagai merek produk yang sudah beredar ditengah 

masyarakat. 

Item pernyataan ketiga yang menyatakan bahwa citra perusahaan Unilever 

adalah sebagai perusahaan multinasional yang memiliki jaringan luas dan tersebar 

di berbagai negara mendapatkan tanggapan yang positif dari para responden yaitu 

sebanyak 24 orang (48%) menyatakan setuju bahwa Unilever adalah suatu 

perusahaan multinasional yang memiliki jaringan luas dan tersebar di berbagai 

negara. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar mahasiswi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya mengetahui bahwa perusahaan Unilever yang bermarkas di 

Rotterdam Belanda memiliki jaringan luas yang tersebar di berbagai negara yang 

salah satunya adalah di Indonesia yaitu Unilever Indonesia yang berdiri sejak 

tahun 1933. 
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Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya mempunyai tanggapan yang positif dari 

keseluruhan atribut citra pembuat yang melekat pada Pond s White Beauty. 

4.3.2 Distribusi Frekuensi Citra Pemakai (X2) 

Jawaban responden berkaitan dengan pertanyaan tentang variabel Citra 

Pemakai (X2) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Citra Pemakai (X2) 

No Pernyataan Jumlah Persentase(%) 

1 Pond s White Beauty dipakai oleh orang-

orang yang membutuhkan kepraktisan dan 

kenyamanan dalam perawatan wajah. 

1. Sangat Tidak Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Netral 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju    

- 

- 

4 

29 

17    

- 

- 

8% 

58% 

34% 

Jumlah 50 100% 

2 Pond s White Beauty dipakai oleh orang-

orang yang mementingkan keamanan dalam 

perawatan wajah. 

1. Sangat Tidak Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Netral 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju    

- 

- 

9 

18 

23    

- 

- 

18% 

36% 

46% 

Jumlah 50 100% 
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3 Pond s White Beauty dipakai oleh orang-

orang yang berasal dari status sosial 

menengah dan menengah keatas. 

1. Sangat Tidak Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Netral 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju    

- 

3 

15 

27 

5    

- 

6% 

30% 

54% 

10% 

Jumlah 50 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2009   

Item pernyataan pertama yang menyatakan bahwa Pond s White Beauty 

dipakai oleh orang-orang yang membutuhkan kepraktisan dan kenyamanan dalam 

perawatan wajah mendapatkan tanggapan yang positif dari para responden yaitu 

sebanyak 29 orang (58%) menyatakan setuju bahwa Pond s White Beauty dipakai 

oleh orang-orang yang membutuhkan kepraktisan dan kenyaman dalam perawatan 

wajah. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar mahasiswi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya menginginkan produk perawatan wajah yang praktis serta 

nyaman dalam pemakaiannya. 

Item pernyataan kedua yang menyatakan bahwa Pond s White Beauty 

dipakai oleh orang-orang yang mementingkan keamanan dalam perawatan wajah 

mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari para responden yaitu sebanyak 

23 orang (46%) menyatakan sangat setuju bahwa Pond s White Beauty dipakai 

oleh orang-orang yang mementingkan keamanan dalam perawatan wajah. Hal ini 

membuktikan bahwa mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya sangat 

memperdulikan keamanan dalam melakukan perawatan wajahnya dan mereka 

percaya bahwa Pond s White Beauty merupakan produk yang aman untuk 
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digunakan karena dihasilkan oleh perusahaan Unilever yang memiliki kredibilitas 

tinggi dalam menghasilkan berbagai merek produk. 

Item pernyataan ketiga yang menyatakan bahwa Pond s White Beauty 

dipakai oleh orang-orang yang berasal dari status sosial menengah dan menengah 

keatas mendapatkan tanggapan positif dari para responden yaitu sebanyak 27 

orang (54%) menyatakan setuju bahwa Pond s White Beauty dipakai oleh orang-

orang yang berasal dari status sosial menengah dan menengah keatas. Hal ini 

membuktikan bahwa sebagian besar mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya mengetahui dan bahwa Pond s White Beauty bersaing dengan produk 

lainnya tidak dengan strategi harga tetapi dengan menentukan target pasarnya 

yaitu para kaum perempuan yang berasal dari lingkungan sosial menengah dan 

menengah keatas dengan penetapan harga yang disesuai. 

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya mempunyai tanggapan yang positif dari 

keseluruhan atribut citra pemakai yang melekat pada Pond s White Beauty. 

4.3.3 Distribusi Frekuensi Citra Produk (X3) 

Jawaban responden berkaitan dengan pertanyaan tentang variabel Citra 

Produk (X3) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:       
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Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Variabel Citra Produk (X3) 

No Pernyataan Jumlah Persentase(%) 

1 Pond s White Beauty mempunyai bentuk 

kemasan berwarna pink cerah sehingga 

terlihat menarik. 

1. Sangat Tidak Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Netral 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju    

- 

5 

17 

19 

9    

- 

10% 

34% 

38% 

18% 

Jumlah 50 100% 

2 Pond s White Beauty terbagi dalam ukuran 

produk yang berbeda sehingga dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

1. Sangat Tidak Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Netral 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju    

- 

7 

21 

14 

8    

- 

14% 

42% 

28% 

16% 

Jumlah 50 100% 

3 Pond s White Beauty memiliki kandungan 

komposisi yang lengkap dan aman untuk 

memutihkan kulit wajah. 

1. Sangat Tidak Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Netral 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju    

- 

6 

17 

17 

10    

- 

12% 

34% 

34% 

20% 

Jumlah 50 100% 
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4 Pond s White Beauty memberikan hasil kulit 

wajah yang putih merona dan bersinar 

sehingga tidak terlihat pucat. 

1. Sangat Tidak Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Netral 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju     

- 

1 

7 

29 

13     

- 

2% 

14% 

58% 

26% 

Jumlah 50 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2009   

Item pernyataan pertama yang menyatakan bahwa Pond s White Beauty 

memiliki bentuk kemasan berwarna pink cerah sehingga terlihat menarik 

mendapatkan tanggapan yang positif dari para responden yaitu sebanyak 19 orang 

(38%) menyatakan setuju bahwa Pond s White Beauty memiliki bentuk kemasan 

berwarna pink cerah sehingga terlihat menarik. Hal ini membuktikan bahwa 

Pond s White Beauty sangat memperhatikan karakter dari target pasarnya yang 

kaum perempuan sehingga bentuk kemasan dari produk tersebut sederhana 

dengan warna pink cerah yang sesuai dengan warna yang disukai oleh sebagian 

besar mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

Item pernyataan kedua yang menyatakan bahwa Pond s White Beauty 

terbagi dalam ukuran produk yang berbeda sehingga dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan mendapatkan tanggapan yang netral dari sebagian besar para responden 

yaitu sebanyak 21 orang (42%). Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar 

mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya menganggap bahwa 

pemakaian ukuran produk tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan saja tetapi 

melibatkan juga keinginan yang berasal dari masing-masing mahasiswi. 
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Item pernyataan ketiga yang menyatakan bahwa Pond s White Beauty 

memiliki kandungan komposisi yang lengkap dan aman untuk memutihkan kulit 

wajah mendapatkan tanggapan yang netral sebanyak 17 orang (34%) dari 

responden dan mendapatkan tanggapan yang positif dari responden yaitu 

sebanyak 17 orang (34%) menyatakan setuju bahwa Pond s White Beauty 

memiliki kandungan komposisi yang lengkap dan aman untuk memutihkan kulit 

wajah. Hal ini membuktikan bahwa masing-masing mahasiswi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya mempunyai pemikiran dan tanggapan yang berbeda 

terhadap suatu pernyataan, tetapi dapat dikatakan bahwa Pond s White Beauty 

yang merupakan produk pemutih yang dihasilkan oleh perusahaan Unilever diakui 

oleh sebagian mahasiswi memiliki kandungan komposisi yang lengkap dan aman 

untuk memutihkan kulit wajah. 

Item pernyataan keempat yang menyatakan bahwa Pond s White Beauty 

memberikan hasil kulit wajah yang putih merona dan bersinar sehingga tidak 

terlihat pucat mendapatkan tanggapan yang positif dari para responden yaitu 

sebanyak 29 orang (58%) menyatakan setuju bahwa Pond s White Beauty 

memberikan hasil kulit wajah yang putih merona dan bersinar sehingga tidak 

terlihat pucat. Hal ini membuktikan bahwa Pond s White Beauty yang sekarang 

hadir dengan tambahan komposisi baru yaitu Lycopene dan Pro-vitamin B3 sangat 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari para mahasiswi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya yang menginginkan produk pemutih dengan hasil yang 

sempurna tetapi tidak terlihat pucat sehingga semakin menambah kepercayaan diri 

dari para mahasiswi.  



 

64

 
Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya mempunyai tanggapan yang positif dari 

keseluruhan atribut citra produk yang melekat pada Pond s White Beauty.  

4.3.4 Distribusi Frekuensi Keputusan Pembelian (Y) 

Variabel keputusan pembelian ditunjukkan dengan jawaban responden 

apakah keseluruhan citra merek dari Pond s White Beauty mempengaruhi 

konsumen melakukan keputusan pembelian. Jawaban responden dapat dilihat 

dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

No Pernyataan Jumlah Persentase(%) 

1 Secara keseluruhan citra merek dari Pond s 

White Beauty membuat konsumen melakukan 

pembelian. 

1. Sangat Tidak Setuju 

2. Tidak Setuju 

3. Netral 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju    

- 

- 

4 

28 

18    

- 

- 

8% 

56% 

36% 

Jumlah 50 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2009  

Item pernyataan dari variabel keputusan pembelian yang menyatakan bahwa 

secara keseluruhan citra merek dari Pond s White Beauty membuat para 

responden melakukan pembelian mendapatkan tanggapan yang positif dari para 

responden yaitu sebanyak 28 orang (56%) menyatakan setuju bahwa secara 

keseluruhan citra merek dari Pond s White Beauty membuat mereka melakukan 

pembelian. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar mahasiswi Fakultas 
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Ekonomi Universitas Brawijaya memperhatikan secara keseluruhan dari citra 

merek yang melekat pada Pond s White Beauty sebelum mereka melakukan 

pembelian. 

4.4 Uji Instrumen Penelitian 

4.4.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2002:140). Validitas data penelitian 

ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen dikatakan valid 

jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain 

dapat mengukur sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.untuk mengetahui 

suatu instrumen dikatakan valid dengan menggunakan teknik korelasi product 

moment dengan taraf signifikansi sebesar 5% (0,05). Jika signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 (5%) maka dinyatakan valid dan sebaliknya. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item r signifikan keterangan 

Citra Pembuat (X1) X1.1 

X1.2 

X1.3 

0,640 

0,715 

0,705 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Citra Pemakai (X2) X2.1 

X2.2 

X2.3 

0,458 

0,560 

0,678 

0,001 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Citra Produk (X3) X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

0,546 

0,505 

0,576 

0,435 

0,000 

0,000 

0,000 

0,002 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2009 
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Berdasarkan dari Tabel 4.10 diatas menunjukkan semua item pernyataan 

dari semua variabel mempunyai nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (5%), 

dengan demikian berarti bahwa pernyataan untuk semua variabel tersebut 

dinyatakan valid. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun, 1995:140). Pengujian secara 

reliabilitas instrumen dilakukan dengan menguji skor antara item dengan 

menggunakan rumus Cronbach Alpha. Ukuran yang dipakai untuk menunjukkan 

pernyataan tersebut reliabel apabila nilai Cronbach Alpha diatas 0,6 (Arikunto, 

2002:172). 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Alpha keterangan 

Citra Pembuat (X1) 0,764 Reliabel 

Citra Pemakai (X2) 0,657 Reliabel 

Citra Produk (X3) 0,646 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah, 2009 

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa seluruh koefisien 

korelasi memiliki korelasi lebih besar dari 0,6. dengan demikian berarti bahwa 

item pernyataan untuk semua variabel dinyatakan reliabel. 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas 

Tujuannya untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 

dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 
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normal. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov terhadap nilai standar residual hasil 

persamaan regresi. Apabila probabilitas hasil Kolmogorov-Smornov lebih besar 

dari 0,05 maka dinyatakan memiliki distribusi normal atau sebaliknya. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov 

Smirnov Test 

Asymp. Sig.  

2-tailed 

Citra Pembuat (X1), Citra Pemakai (X2) 
dan Citra Produk (X3) terhadap 
Keputusan Pembelian (Y)  

0,899  0,393 

Sumber: Data Primer diolah, 2009   

Dari Tabel 4.12 diketahui hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov adalah 

menunjukkan distribusi normal pada model yang digunakan. Ini ditunjukkan 

dengan nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05  yaitu 0,393 > 0,05 sehingga 

dapat dilakukan regresi linier berganda. 

4.5.2 Uji Multikolinieritas 

Pengujian untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari 

Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Apabila nilai VIF < 10 dan 

nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas dan sebaliknya. Dalam 

penelitian ini diperoleh nilai VIF dan nilai tolerance seperti pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel bebas Collinearity Statistics keterangan 

Tolerance VIF 

Citra Pembuat (X1) 0,930 1,076 Non multikolinieritas 

Citra Pemakai (X2) 0,953 1,049 Non multikolinieritas 

   Citra Produk (X3) 0,922 1,084 Non multikolinieritas 
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Sumber: Data Primer diolah, 2009 

Perhitungan yang terdapat pada tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa 

seluruh variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas, dimana seluruh nilai VIF 

lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10. 

4.5.3 Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank-

Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan 

semua variabel bebas. Apabila probabilitas hasil korelasi lebih besar dari 0,05 

maka persamaan regresi tersebut tidak mengandung heterokedastisitas atau 

homokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas ditunjukkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel bebas Sig. keterangan 

Citra Pembuat (X1) 0,991 Homokedastisitas 

Citra Pemakai (X2) 0,683 Homokedastisitas 

       Citra Produk (X3) 0,920 Homokedastisitas 

Sumber: Data Primer diolah, 2009 

Berdasarkan Tabel 4.14 diketahui bahwa nilai signifikansi masing-masing 

dari variabel bebas (X) adalah lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan 

bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas atau homokedastisitas. 

4.6 Metode Analisis Data 

4.6.1 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Didalam penelitian ini regresi 

berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas 

yang terdiri dari citra pembuat (X1), citra pemakai (X2) dan citra produk (X3) 
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terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian (Y). Hasil analisis dari regresi 

berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.15 

Analisis Regresi Berganda 

Variabel Unstandardized

 

Coefficients (B) 

Standardized

 

Coefficients 

(Beta) 

t hitung Sig. Keterangan

 

(Constant) -0,765  -0,934 0,355  

X1 0,102 0,296 2,668 0,010 Signifikan 

X2 0,150 0,297 2,709 0,009 Signifikan 

X3 0,138 0,411 3,696 0,001 Signifikan 

t tabel                                            2,000 
R                                                 0,689 
R2                                                0,475 
Adjusted R Square                      0,440 
Fhitung                                          13,847 
Sig. F                                           0,000 
F tabel                                            2,76                                                    

0,05 

Sumber: Data Primer diolah, 2009 

Dalam penelitian ini brand image yang terdiri dari variabel citra pembuat, 

variabel citra pemakai dan variabel citra produk, masing-masing mempunyai nilai 

satuan yang berbeda dan berdasarkan dari skala likert yang digunakan untuk 

mengukur pernyataan mengenai variabel tersebut, masing-masing responden 

mempunyai ukuran jawaban yang berbeda atas pernyataan dari satu sama lain, 

oleh sebab itu dalam analisis regresi berganda ini menggunakan standardized 

coefficient.   Berdasarkan hasil analisis regresi diatas, maka dapat dirumuskan 

suatu persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y = 0,296X1 + 0,297X2 + 0,411X3 
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Berdasarkan persamaan regresi berganda tersebut, maka dapat diketahui 

bahwa: 

1. Variabel citra pembuat (X1) memiliki koefisien beta sebesar 0,296 dan 

bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel citra 

pembuat (X1) meningkat maka keputusan pembelian (Y) akan meningkat 

pula, dengan kata lain semakin tinggi variabel citra pembuat (X1) maka 

keputusan pembelian (Y) akan semakin meningkat pula dengan asumsi 

yang lain tetap (X2 dan X3 = 0). 

2. Variabel citra pemakai (X2) memiliki koefisien beta sebesar 0,297 dan 

bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel citra 

pemakai (X2) meningkat maka keputusan pembelian (Y) akan meningkat 

pula, dengan kata lain semakin tinggi variabel citra pemakai (X2) maka 

keputusan pembelian (Y) akan semakin meningkat pula dengan asumsi 

yang lain tetap (X1 dan X3 = 0). 

3. Variabel citra produk (X3) memiliki koefisien beta sebesar 0,411 dan 

bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel citra produk 

(X3) meningkat maka keputusan pembelian (Y) akan meningkat pula, 

dengan kata lain semakin tinggi variabel citra produk (X3) maka keputusan 

pembelian (Y) akan semakin meningkat pula dengan asumsi yang lain 

tetap (X1 dan X2 = 0). 

4.6.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.6.2.1 Pengujian Hipotesis Pertama   
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4.6.2.1.1 Uji F 

Penelitian ini menggunakan uji F untuk menunjukkan apakah semua 

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

produk (X3) mempunyai pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) 

terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian (Y). 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan Ftabel dengan Fhitung. 

Dari Tabel 4.15 diketahui nilai Ftabel adalah sebesar 2,76 dan nilai Fhitung adalah 

sebesar 13,847. Jadi  Fhitung  lebih besar dari Ftabel (13,847 > 2,76) atau dengan 

menggunakan signifikansi yaitu sig. F lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Artinya 

secara simultan (bersama-sama) variabel citra pembuat (X1), citra pemakai (X2) 

dan citra produk (X3) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) 

sehingga hipotesis pertama untuk penggunaan uji F ini diterima. 

4.6.2.1.2 Uji t 

Penelitian ini menggunakan uji t untuk menunjukkan apakah semua 

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

produk (X3) mempunyai pengaruh signifikan secara parsial (sendiri-sendiri) 

terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian (Y). 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t tabel dengan t hitung. Dari 

Tabel 4.15 diketahui bahwa: 

1.  Variabel Citra Pembuat (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 2,668 dan 

memiliki t tabel sebesar 2,000, dikarenakan t hitung lebih besar dari t tabel 

(2,668 > 2,000) atau dengan menggunakan signifikansi yaitu sig. t lebih 

kecil dari 0,05 (0,010 < 0,05) maka secara parsial variabel citra pembuat 
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(X1) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu 

keputusan pembelian (Y). 

2. Variabel Citra Pemakai (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 2,709 dan 

memiliki t tabel sebesar 2,000, dikarenakan t hitung lebih besar dari t tabel 

(2,709 > 2,000) atau dengan menggunakan signifikansi yaitu sig. t lebih 

kecil dari 0,05 (0,009 < 0,05) maka secara parsial variabel citra pemakai 

(X2) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu 

keputusan pembelian (Y). 

3. Variabel Citra Produk (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 3,696 dan 

memiliki t tabel sebesar 2,000, dikarenakan t hitung lebih besar dari t tabel 

(3,696 > 2,000) atau dengan menggunakan signifikansi yaitu sig. t lebih 

kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05) maka secara parsial variabel citra produk 

(X3) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu 

keputusan pembelian (Y). 

Berdasarkan hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

(sendiri-sendiri) variabel citra pembuat (X1), citra pemakai (X2) dan citra produk 

(X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian 

(Y) sehingga hipotesis pertama untuk penggunaan uji t ini diterima. 

4.6.2.2 Pengujian Hipotesis Kedua 

Pengujian hipotesis ini untuk menunjukkan variabel bebas yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel terikat, yaitu dengan melihat 

nilai koefisien Beta (standardized coefficients) yang terbesar. Dari Tabel 4.15 

diketahui bahwa nilai koefisien Beta terbesar terdapat pada variabel citra produk 

(X3) yaitu sebesar 0,411 sehingga hipotesis kedua yang menyatakan  citra produk 
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(X3) merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap keputusan 

pembelian dapat dibuktikan kebenarannya sehingga hipotesis kedua diterima. 

4.6.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R2) dalam penelitian ini untuk mengetahui 

besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas yang terdiri 

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

pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian (Y), sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas (X) lain yang tidak dimasukkan ke dalam 

model. 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.15 nilai Adjusted R Square sebesar 0,440 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel citra pembuat (X1), citra 

pemakai (X2) dan citra produk (X3) memberikan sumbangan atau kontribusi 

terhadap keputusan pembelian (Y) sebesar 44%, sedangkan sisanya sebesar 56% 

keputusan pembelian (Y) tersebut dipengaruhi oleh variabel lain yaitu variabel 

bauran pemasaran (marketing mix) selain produk, yaitu variabel harga, promosi 

dan saluran distribusi. 

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan temuan hasil penelitian, brand image yang terdiri dari variabel 

citra pembuat (X1), citra pemakai (X2) dan citra produk (X3) memiliki pengaruh 

yang signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap keputusan pembelian 

Pond s White Beauty. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Aaker 

dalam Bilson Simamora (2002:63) bahwa brand image merupakan bagaimana 

merek dipersepsikan oleh konsumen. 
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Variabel citra pembuat (X1) pada penelitian ini memiliki pengaruh yang 

signifikan secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap keputusan pembelian Pond s 

White Beauty, sesuai dengan teori Biels bahwa citra pemakai merupakan 

sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan oleh konsumen terhadap perusahaan 

yang membuat suatu barang atau jasa. Hal ini berkaitan dengan atribut dari suatu 

perusahaan, dimana dalam penelitian adalah perusahaan Unilever sebagai 

produsen Pond s White Beauty merupakan perusahaan multinasional yang 

memiliki kredibilitas tinggi. 

Variabel citra pemakai (X2) pada penelitian ini memiliki pengaruh yang 

signifikan secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap keputusan pembelian Pond s 

White Beauty, sesuai dengan teori Biels bahwa citra pemakai merupakan 

sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang 

menggunakan suatu barang atau jasa. Dalam penelitian ini berkaitan dengan para 

pemakai Pond s White Beauty yang membutuhkan kenyamanan dan keamanan 

dalam melakukan perawatan wajah serta berasal dari kalangan menengah dan 

menengah keatas. 

Variabel citra produk (X3) pada penelitian ini memiliki pengaruh yang 

signifikan secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap keputusan pembelian Pond s 

White Beauty, sesuai dengan teori Biels bahwa citra produk merupakan 

sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk. Hasil 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa citra produk (X3) merupakan variabel 

yang memiliki pengaruh secara dominan terhadap keputusan pembelian Pond s 

White Beauty.  
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4.8 Implikasi  

Brand Image perlu diperhatikan oleh perusahaan supaya implementasi 

strategi yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan temuan 

hasil penelitian dari tiga variabel brand image yang meliputi variabel citra 

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

keseluruhan variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan baik secara 

simultan (bersama-sama) maupun secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap 

keputusan pembelian Pond s White Beauty. Implikasi kebijakan dari ketiga 

variabel diatas adalah sebagai berikut: 

1.  Variabel Citra Pembuat (X1) 

Merek merupakan aset prestisius bagi perusahaan dan merupakan 

komponen dari pemasaran. Merek memiliki tingkat pengertian yaitu 

sebagai manfaat dan nilai, konsumen membeli lebih dari sekedar produk 

tetapi juga manfaat. Beberapa manfaat merek diantaranya yang berkaitan 

dengan Pond s White Beauty sebagai citra pembuat yaitu bahwa citra 

perusahaan dapat dibina dengan adanya nama yang baik. Dengan 

membawa nama perusahaan, merek dapat sekaligus mengiklankan 

kualitas dan besarnya perusahaan, selain itu merek juga meningkatkan 

pilihan para pembeli. Citra pembuat dari Pond s White Beauty yang 

merupakan perusahaan multinasional Unilever merupakan perusahaan 

yang memiliki jaringan diberbagai negara dengan citra sebagai 

perusahaan yang memiliki kredibilitas tinggi, untuk tetap 

mempertahankan citra positif yang telah melekat pada perusahaan, maka 

sebaiknya perusahaan membuat kebijakan yang mendukung. Kebijakan- 
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kebijakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan berusaha 

untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan pelanggan serta 

menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Selain itu, perusahaan dapat 

mendirikan departemen khusus untuk menangani masalah yang bersifat 

sosial, seperti memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang 

tertimpa musibah banjir pada saat sekarang ini sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan citra perusahaan dimata konsumen. 

2. Variabel Citra Pemakai (X2) 

Merek memiliki tingkat pengertian yaitu kepribadian dan pemakai. 

Kepribadian, yaitu merek mencerminkan kepribadian tertentu sedangkan 

pemakai, yaitu merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. Dilihat dari segi citra pemakai, 

konsumen atau pelanggan Pond s White Beauty merupakan orang-orang 

yang mementingkan keamanan dan kenyaman dalam melakukan 

perawatan wajah khususnya untuk memutihkan kulit wajah, selain itu 

dicitrakan juga sebagai orang-orang yang berasal dari kelas sosial 

menengah dan menengah keatas. Oleh karena itu, diharapkan pemilihan 

endorser untuk produk ini dilakukan secara cermat dan tepat sehingga  

kedepannya citra ini tetap melekat pada benak konsumen sehingga 

konsumen akan tetap melakukan pembelian Pond s White Beauty dan 

puncaknya konsumen akan menjadi loyal terhadap Pond s White Beauty 

sebagai produk pemutih kulit wajah.  
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3. Variabel Citra Produk (X3) 

Merek membedakan produk barang atau jasa sebuah perusahaan dari 

produk pesaingnya, dari ketiga variabel brand image yaitu citra 

pembuat, citra pemakai dan citra produk secara parsial diketahui bahwa 

variabel citra produk memiliki pengaruh dominan dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian dibandingkan dengan variabel lainnya. Variabel 

citra produk tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam membentuk 

citra merek yang kuat untuk mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen, melalui citra merek yang kuat maka akan terbentuk adanya 

perasaan yang positif dalam benak konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, hendaknya perusahaan 

melakukan kebijakan dalam mempertahankan kualitas produk. 

Kebijakan tersebut yaitu secara terus menerus melakukan riset mengenai 

keinginan konsumen atau riset pasar sehingga perusahaan peka terhadap 

kebutuhan dan keinginan konsumen yaitu akan produk pemutih yang 

memiliki kandungan komposisi yang lengkap dan aman untuk 

memutihkan kulit wajah dengan hasil yang maksimal.         
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