
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Perusahaan Panca Adi Perkasa bergerak di bidang industri fashion dan berdiri 

di tahun 2015. Perusahaan Panca Adi Perkasa didirikan oleh lima orang owner yaitu 

Benita (CEO), Jessica (CFO), Natasha (CFO), Alvin (CPO), dan Andrew (COO). 

Panca Adi Perkasa meluncurkan brand yang bernama Forte. Produk utama yang Forte 

jual adalah leather goods yang berbahan dasar kulit ular asli, dengan varian produk 

berupa key chain, phone case, clutch, bag strap, dompet pria maupun wanita. 

Saat ini, perusahaan sedang menghadapi masalah dimana brand awareness dan 

brand association Forte masih sangat kurang. Masalah ini diindikasikan 

mempengaruhi hasil penjualan Forte yang tidak mencapai target. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, peneliti meninjau pengaruh brand awareness dan brand 

association terhadap keputusan pembelian konsumen Forte. 

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

 Jumlah kuesioner yang peneliti bagikan adalah sebanyak 111 kuesioner, 

sedangkan jumlah kuisioner yang kembali adalah sebanyak 111 kuesioner. Jumlah 

kuesioner yang digunakan untuk diolah sesuai dengan jumlah minimal sampel yang 

harus diperoleh berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin adalah 

sebanyak 111 kuesioner. 



4.2.1 Jenis Kelamin 

 Segmentasi pasar yang ditetapkan perusahaan Panca Adi Perkasa untuk produk 

brand Forte sebelum dilakukan penelitian adalah pria dan wanita mulai dari anak-anak, 

remaja, dan juga dewasa, namun hasil yang didapatkan setelah dilakukan penelitian 

pada gambar 4.1, menunjukkan hasil yang berbeda. 

Gambar 4.1 Diagram Distribusi Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Hasil dari gambar 4.1 menunjukkan bahwa 57,7% atau setara dengan 64 orang 

responden merupakan responden wanita, sedangkan 42.3% atau setara dengan 47 orang 

responden merupakan responden pria. Berdasarkan hasil, ini dapat disimpulkan bahwa 

konsumen Forte di dominasi oleh konsumen dengan jenis kelamin wanita. 

4.2.2 Usia 

 Target pasar yang ditetapkan perusahaan Panca Adi Perkasa untuk produk 

brand  Forte sebelum dilakukan penelitian adalah pria dan wanita dengan kategori usia 

yaitu di bawah 20 tahun yang masuk dalam kategori anak-anak, 20 sampai dengan 30 

tahun masuk dalam kategori remaja, dan di atas 30 tahun masuk dalam kategori 

dewasa, namun hasil yang didapatkan setelah dilakukan penelitian pada gambar 4.2, 

menunjukkan hasil yang berbeda. 



 

Gambar 4.2 Diagram Distribusi Usia Responden 
Sumber: Data Diolah (2018) 

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa responden didominasi oleh orang-orang 

yang berusia 20 sampai dengan 30 tahun. Hasil dari gambar 4.2 menunjukkan bahwa 

82% atau setara 92 dengan  responden berusia 20 sampai 30 tahun, 16,2% atau setara 

dengan 18 responden berusia dibawah 20 tahun dan sisanya berusia diatas 30 tahun. 

Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa konsumen Forte didominasi oleh 

konsumen yang berusia 20 sampai dengan 30 tahun yang masuk dalam kategori remaja. 

4.2.3 Deskripsi Jawaban Responden 

Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian 

digunakan rentang kriteria penilaian rata-rata. Kriteria penilaian rata-rata tersebut 

menggunakan interval untuk menentukan panjang kelas interval, dimana rumus yang 

digunakan menurut Sudjana dalam Dewi (2015): 

Panjang Kelas = 
Data Tersebar−Data terkecil

Jumlah kelas interval
 

Keterangan: 

Data terbesar = 5 (sangat setuju) 

Data terkecil = 1 (sangat tidak setuju) 

Jumlah kelas interval = 5 

Sehingga: 

Panjang kelas = 
5−1

5
= 0,8 



Mean: 

STS  : Sangat Tidak Setuju (1,00 - 1,79) 

TS  : Tidak Setuju (1,80 - 2,59) 

N  : Netral (2,60 - 3,39) 

S  : Setuju (3,4 – 4,19) 

SS  : Sangat Setuju (4,2 - 5) 

4.2.3.1 Brand Awareness 

Tabel 4.1 Deskripsi Variabel Brand Awareness 

No Indikator 

Jumlah Jawaban 

Mean Persentase (%) 

1 2 3 4 5 

1 

 

Saya mengingat merek Forte 

ketika ditanya tentang produk 

snake skin leather goods. 

(X1.1) 

1 2 28 53 27 

3.93 
0,9% 1,8 % 25,2% 47,7% 24,3% 

2 

Saya mengenali merek Forte 

diantara merek-merek snake 

skin leather goods lainnya. 

(X1.2) 

0 5 13 61 32 

4.08 
0 4,5% 11,7% 55% 28,8% 

3 

Saya menjadikan produk 

merek Forte sebagai alternatif 

pilihan ketika akan membeli 

produk snake skin leather 

goods. 

(X1.3) 

0 3 26 59 23 

3.92 
0 2,7% 23,4% 53,2% 20,7% 

4 

Saya masih mengingat merek 

Forte walaupun sedang 

menggunakan produk 

competitor. 

(X1.4) 

0 3 44 38 26 

3.78 
0 2,7% 39,6% 34,2% 23,4% 

Brand Awareness (X1) 3.927 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata untuk variabel brand 

awareness adalah sebesar 3,927 yang artinya masuk dalam kategori setuju. Hasil itu 

menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan semua pernyataan pada 

variabel brand awareness. Di antara empat pernyataan yang ada, pernyataan dengan 



nilai rata-rata tertinggi ada pada pernyataan nomor dua yaitu “saya mengenali brand 

Forte diantara merek-merek snake skin leather goods lainnya”, dengan nilai rata-rata 

yaitu 4,08. Persentase jawaban tertinggi dalam pernyataan nomor dua ini yaitu 55% 

ada pada jawaban nomor empat yaitu setuju. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan 

bahwa Forte masih unggul dibandingkan kompetitor lainnya karena konsumen lebih 

mengenali brand Forte apabila berbicara mengenai snake skin leather goods. 

Pernyataan dengan nilai rata-rata terendah ada pada pernyataan nomor empat yaitu 

“saya masih mengingat brand Forte walaupun sedang menggunakan produk 

kompetitor”, dengan nilai rata-rata yaitu 3,78. Persentase jawaban tertinggi dalam 

pernyataan nomor empat ini yaitu 39,6% ada pada jawaban nomor tiga yaitu netral. 

Berdasarkan hasil ini dapat dikatakan bahwa konsumen mencoba untuk mengingat 

brand Forte ketika mengisi survei ini. Untuk memperkuat jawaban yang diperoleh 

untuk variabel brand awareness ini, peneliti melakukan wawancara singkat terhadap 5 

orang responden mengenai jawaban dari pernyataan nomor empat yang hasilnya netral 

(Lampiran G). Hasil wawancara yang peneliti dapatkan adalah, responden menjelaskan 

bahwa brand Forte mudah diingat namun tidak langsung melekat dan mudah lupa juga. 

Hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan Forte kepada konsumen, 

sehingga informasi yang diserap juga kurang. Oleh sebab itu, ketika konsumen sedang 

menggunakan produk dari kompetitor maka ingatan mengenai brand Forte dengan 

mudah pudar dan hilang. Ketika mengisi survei yang peneliti berikan, konsumen akan 

mulai mencoba untuk mengingat informasi-informasi mengenai brand Forte. Kata 

mengingat kembali dalam hal ini lebih mengarah kepada bagaimana konsumen 



mencoba membandingkan produk kompetitor yang konsumen gunakan saat itu dengan 

produk dari brand Forte. 

4.2.3.2 Brand Association 

Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Brand Association 

No Indikator 

Jumlah Jawaban 

Mean Persentase (%) 

1 2 3 4 5 

1 

 

Forte memberikan informasi 

mengenai produk maupun 

promosi online satu kali 

seminggu. 

(X2.1) 

2 11 43 38 17 

3.51 
1.8% 9.9% 38.7% 34.2% 15.3% 

2 

Produk Forte mampu 

memenuhi kebutuhan atau 

keinginan saya. 

(X2.2) 

1 4 26 56 24 

3.88 
0.9% 3.6% 23.4% 50.5% 21.6% 

3 

Adanya fasilitas garansi 

repair menjadi nilai lebih 

bagi merek Forte dibanding 

competitor. 

(X2.3) 

0 5 22 49 35 

4.03 
0 4.5% 19.8% 44.1% 31.5% 

Brand Association (X2) 3.806 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata untuk variabel brand 

association adalah sebesar 3,806 yang artinya masuk dalam kategori setuju. Hasil itu 

menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan semua pernyataan pada 

variabel brand association. Di antara tiga pernyataan yang ada, pernyataan dengan nilai 

rata-rata tertinggi ada pada pernyataan nomor tiga yaitu “adanya fasilitas garansi repair 

menjadi nilai lebih bagi brand Forte dibanding kompetitor”, dengan nilai rata-rata yaitu 

4,03. Persentase jawaban tertinggi dalam pernyataan nomor dua ini yaitu 44,1% ada 

pada jawaban nomor empat yaitu setuju. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan 

bahwa konsumen sangat senang dengan adanya fasilitas garansi repair yang Forte 

tetapkan. Fasilitas garansi repair ini pula yang menjadi kekuatan dan keunikan brand 



Forte untuk mengungguli kompetitor lainnya. Pernyataan dengan nilai rata-rata 

terendah ada pada pernyataan nomor satu yaitu “Forte memberikan informasi 

mengenai produk maupun promosi online satu kali seminggu”, dengan nilai rata-rata 

yaitu 3,51. Persentase jawaban tertinggi dalam pernyataan nomor tiga ini yaitu 38,7% 

ada pada jawaban nomor tiga yaitu netral. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan 

bahwa informasi yang diberikan oleh Forte mengenai produk dan promo, bisa dibilang 

masih harus dikembangkan dan diperbaiki lagi kedepannya. 

4.2.3.3 Keputusan Pembelian 

Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Keputusan Pembelian 

No Indikator 

Jumlah Jawaban 

Mean Persentase (%) 

1 2 3 4 5 

1 

 

Saya membeli produk merek 

Forte untuk memenuhi 

kebutuhan lifestyle saya. 

(Y.1) 

0 4 23 62 44 

3.92 
0 3.6% 20.7% 55.9% 19.8% 

2 

Saya mencari informasi 

mengenai produk Forte. 

(Y.2) 

2 3 31 58 17 
3.77 

1.8% 2.7% 27.9% 52.3% 15.3% 

3 

Saya lebih memilih untuk 

membeli produk Forte 

daripada merek lain. 

(Y.3) 

2 4 27 55 23 

3.84 
1.8% 3.6% 24.3% 49.5% 20.7% 

4 

Saya berniat untuk membeli 

produk Forte. 

(Y.4) 

3 3 26 60 19 
3.80 

2.7% 2.7% 23.4% 54.1% 17.1% 

5 

Saya puas dengan produk 

Forte. 

(Y.5) 

1 0 26 54 30 
4.01 

0.9% 0 23.4% 48.6% 27% 

Keputusan Pemebelian (Y) 3.868 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata untuk variabel 

keputusan pembelian adalah sebesar 3,868 yang artinya masuk dalam kategori setuju. 

Hasil itu menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan semua pernyataan 

pada variabel keputusan pembelian. Di antara lima pernyataan yang ada, pernyataan 



dengan nilai rata-rata tertinggi ada pada pernyataan nomor lima yaitu “saya puas 

dengan produk”, dengan nilai rata-rata yaitu 4,01. Persentase jawaban tertinggi dalam 

pernyataan nomor dua ini yaitu 48,6% ada pada jawaban nomor empat yaitu setuju. 

Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa konsumen puas dengan produk yang di 

tawarkan oleh brand Forte sehingga, perusahaan harus mempertahankan kualitas yang 

sudah ada sekarang. Pernyataan dengan nilai rata-rata terendah ada pada pernyataan 

nomor dua yaitu “saya mencari informasi mengenai produk brand Forte”, dengan nilai 

rata-rata yaitu 3,77. Persentase jawaban tertinggi dalam pernyataan nomor tiga ini yaitu 

52,3% ada pada jawaban nomor empat yaitu setuju. Berdasarkan hasil ini dapat 

disimpulkan bahwa walaupun memiliki nilai rata-rata yang terendah namun konsumen 

tetap mencari informasi yang dibutuhkan mengenai produk yang ditawarkan oleh 

brand Forte. 

4.4 Uji Validitas Dan Reliabilitas 

4.4.1 Uji Validitas 

Tabel 4.4 Uji Validitas 

Variabel Pernyataan 
Nilai 

Signifikansi 
Keputusan 

Brand Awareness (X1) 

1 0.000 Valid 

2 0.000 Valid 

3 0.000 Valid 

4 0.000 Valid 

Brand Association (X2) 
1 0.000 Valid 

2 0.000 Valid 

3 0.000 Valid 

Keputusan Pembelian (Y) 

1 0.000 Valid 

2 0.000 Valid 

3 0.000 Valid 

4 0.000 Valid 

5 0.000 Valid 

Sumber: Data Diolah (2018) 



Tabel 4.4 menunjukkan bahwa seluruh instrumen dari variabel brand 

awareness, brand association, dan keputusan pembelian memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa seluruh indikator dari variabel penelitian ini dinyatakan valid. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Tabel 4.5 Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keputusan 

Brand Awareness (X1) 0.840 Reliabel 

Brand Association (X2) 0.723 Reliabel 

Keputusan Pembelian (Y) 0.890 Reliabel 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel brand awareness, brand 

association¸dan keputusan pembelian memiliki nilai koefisien cronbach alpha lebih 

besar dari 0,60. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan-

pernyataan pada masing-masing variabel penelitian dinyatakan reliabel dan dapat 

digunakan dalam penelitian. 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Brand Awareness  .456 2.195 

Brand Association .456 2.195 

Sumber: Data Diolah (2018) 



Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk variabel bebas adalah 

0,456 yang artinya lebih besar dari 0,1, sedangkan nilai VIF yang di dapatkan adalah 

2,195 yang artinya lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas, dengan kata lain tidak terjadi 

korelasi antar variabel bebas, yaitu brand awareness dengan brand association. Hasil 

ini dapat memperkuat kelayakan model regresi dalam penelitian ini. 

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas 

Model Sig. 

Brand Awareness .523 

Brand Association .114 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel brand 

awareness adalah 0,523 yang artinya lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel brand awareness terbebas dari gejala heterokedasitas. Nilai signifikansi 

untuk variabel brand association adalah 0,114 yang artinya lebih besar dari 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel brand association terbebas dari gejala 

heterokedasitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel brand awareness dan 

brand association memiliki varian yang sama atau homogen. Dengan terbebasnya 

variabel dari heterokedasitas dapat memperkuat kelayakan model regresi dalam 

penelitian ini. 



4.5.3 Uji Normalitas 

Tabel 4.8 Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized Residual 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikan uji Kolmogorov-Smirnov adalah 

0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini memiliki residual berdistribusi secara normal dan model regresi 

yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.   

4.5.4 Uji Linearitas 

Tabel 4.9 Uji Linearitas 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada linearity brand 

awareness terhadap keputusan pembelian adalah 0,000 yang artinya lebih kecil dari 

0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel brand awareness 

mempunyai hubungan yang linear signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada linearity brand 

association terhadap keputusan pembelian adalah 0,000 yang artinya lebih kecil dari 

0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel brand association 

mempunyai hubungan yang linear signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

 Sig. 

Keputusan Pembelian* 

Brand Awareness 

Between Groups (Combined) .000 

 Linearity .000 

Keputusan Pembelian* 

Brand Association 

Between Groups (Combined) .000 

 Linearity .000 



4.6 Uji Hipotesis pada Model Regresi 

4.6.1 Uji F (good fitness of model) 

Tabel 4.10 Uji F 
Model F Sig. 

Regression 95.827 .000b 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil dari nilai signifikan uji F adalah sebesar 

0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa brand awareness dan brand association memiliki model regresi yang layak 

digunakan atau pengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Artinya, segala sesuatu yang diingat oleh konsumen mengenai brand Forte (brand 

association) akan membantu kemampuan konsumen untuk mengingat dan menambah 

tingkat awareness konsumen mengenai brand Forte untuk secara bersama-sama 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada akhirnya dan begitu juga 

sebaliknya. 

4.6.2 Uji T 

Tabel 4.11 Uji T 

Model t Sig. Keterangan 

Brand Awareness 4.620 .000 Signifikan 

Brand Association 5.402 .000 Signifikan 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa hasil dari nilai signifikan uji t variabel brand 

awareness adalah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil 



tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel brand awareness berpengaruh secara 

parsial terhadap keputusan pembelian konsumen. 

4.6.3 Uji Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.12 Uji Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square 

 .800a .640 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai R atau koefisien korelasi adalah 0,800. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel brand awareness dan 

brand association terhadap keputusan pembelian konsumen memiliki hubungan yang 

kuat dan positif karena mendekati nilai 1.  

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai R2 atau koefisien determinasi pada 

penelitian ini adalah 0,640 atau 64%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dalam penelitian ini variabel keputusan pembelian dipengaruhi sebesar 64% 

oleh variabel brand awareness dan brand association, sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model ini. 

4.7 Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.13 Uji Regresi Linear Berganda 

Model 
Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

Brand Awareness .411 .089 

Brand Association .449 .083 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.13 maka persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini : 

Y = 0,545 + 0,411 X1 + 0,449 X2 

Y : Keputusan Pembelian 

X1 : Brand Awareness   

X2 : Brand Association 

 

 



Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai konstanta yang didapatkan 

sebesar 0,545 sehingga dapat dikatakan, jika variabel independen yang terdiri dari 

brand awareness dan brand association bernilai nol, maka nilai dari variabel dipenden 

keputusan pembelian konsumen Forte sebesar 0,545. Artinya, ketika brand awareness 

dan brand association bernilai nol, keputusan pembelian di pengaruhi oleh hal lain 

yang tidak dibahas dalam penelitian ini misalnya brand loyalty atau brand image. Tabel 

4.13 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pada variabel brand awareness adalah 

sebesar 0,411. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa variabel independen 

brand awareness berpengaruh positif terhadap variabel dependen keputusan 

pembelian, artinya, semakin tinggi ingatan, pengenalan, dan awareness seorang 

konsumen mengenai brand Forte, maka hal itu akan meningkatkan keputusan 

pembelian konsumen sebesar 41,1%. Hasil nilai koefisien regresi pada variabel brand 

association adalah sebesar 0,499. Hal ini dapat diartikan jika strength, favorability, dan 

uniqueness dari brand Forte semakin ditingkatkan, maka keputusan pembelian 

konsumen juga akan meningkat sebesar 49,9%.  

4.8 Pembahasan 

4.8.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini di dominasi oleh responden 

wanita. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa sebanyak 57,7% atau setara 

dengan 64 orang responden merupakan responden wanita, sedangkan 42.3% atau setara 

dengan 47 orang responden merupakan responden pria. Segmentasi dan target pasar 

yang ditetapkan perusahaan Panca Adi Perkasa untuk produk brand Forte adalah pria 



dan wanita dengan kategori usia yaitu di bawah 20 tahun yang masuk dalam kategori 

anak-anak, 20 sampai dengan 30 tahun masuk dalam kategori remaja, dan di atas 30 

tahun masuk dalam kategori dewasa. Berdasarkan hasil, ini dapat disimpulkan bahwa 

konsumen Forte di dominasi oleh konsumen dengan jenis kelamin wanita. Hasil ini 

juga sekaligus membuktikan bahwa produk yang ditawarkan oleh brand Forte lebih 

diminati oleh konsumen-konsumen wanita. 

4.8.2 Pengaruh Brand Awareness Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil uji t dari variabel brand awareness menunjukkan bahwa nilai signifikan 

yang didapatkan adalah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel brand awareness berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian yang artinya aware atau tidaknya konsumen terhadap brand 

Forte mempengaruhi tinggi rendahnya keputusan pembelian produk brand  Forte. Hasil 

ini juga membuktikan bahwa hipotesis pertama yang mengatakan brand awareness 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian diterima. Hasil dari penelitian ini didukung 

oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Saputro (2016) dengan hasil yang 

menunjukkan bahwa brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Dengan demikian semakin baik brand awareness, maka keputusan pembelian semakin 

meningkat. Selain Saputro hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Ambolau (2015) dengan hasil yang menunjukkan bahwa brand 

awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dapat disimpulkan bahwa 

Keputusan Pembelian dapat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh brand 



awareness atau dengan meningkatkan brand awareness sehingga keputusan pembelian 

akan meningkat secara signifikan. 

Hasil jawaban responden pada variabel brand awareness menunjukkan bahwa  

pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi ada pada pernyataan nomor dua, dengan 

nilai rata-rata yaitu 4,08. Persentase jawaban tertinggi dalam pernyataan nomor dua ini 

yaitu 55% ada pada jawaban nomor empat yaitu setuju. Berdasarkan hasil ini dapat 

disimpulkan bahwa Forte masih unggul dibandingan kompetitor lainnya karena 

konsumen lebih mengenali brand Forte apabila berbicara mengenai snake skin leather 

goods. Pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi kedua ada pada pernyataan nomor 

dua, dengan nilai rata-rata yaitu 3,93. Persentase jawaban tertinggi dalam pernyataan 

nomor dua ini yaitu 47,7% ada pada jawaban nomor empat yaitu setuju. Berdasarkan 

hasil ini dapat disimpulkan bahwa konsumen akan langsung mengingat brand Forte 

apabila berbicara mengenai produk snake skin leather goods. Hal ini menjadi 

keunggulan bagi brand Forte untuk menarik konsumen untuk melakukan pembelian 

brand Forte. 

4.8.3 Pengaruh Brand Association Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil Nilai uji t dari variabel brand association menunjukkan bahwa nilai 

signifikan yang didapatkan adalah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel brand association berpengaruh secara 

parsial terhadap keputusan pembelian, yang artinya tinggi rendahnya brand association 

brand Forte mempengaruhi tinggi rendahnya keputusan pembelian produk Forte.  Hasil 

ini juga membuktikan bahwa hipotesis kedua yang mengatakan brand association 



berpengaruh terhadap keputusan pembelian diterima. Hasil dari penelitian ini didukung 

oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Riduansyah (2016) dengan hasil bahwa brand 

association terhadap keputusan pembelian. Dapat disimpulkan bahwa dengan 

meningkatkan brand association dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen. 

Fitriani (2015) dengan hasil yang menunjukkan bahwa brand association berpengaruh 

terhadapa keputusan pembelian. Brand association mampu mempengaruhi keputusan 

pembelian melalui penciptaan keunggulan brand serta nilai manfaat yang tinggi kepada 

konsumen. Suatu brand yang memiliki keunggulan dan manfaat tinggi dapat 

menciptakan kepercayaan yang tinggi atas brand tersebut. Pengalaman menggunakan 

suatu produk atau brand mampu menciptakan brand association. Dalam beberapa hal 

keputusan pembelian seorang konsumen bukan karena keunggulan intrinsik suatu 

brand, melainkan karena asosiasi ekstrinsik yang dihubungkan dengan pengetahuan 

konsumen. 

Hasil tanggapan responden pada variabel brand association menunjukkan 

bahwa pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi ada pada pernyataan nomor tiga, 

dengan nilai rata-rata yaitu 4,03. Persentase jawaban tertinggi dalam pernyataan nomor 

dua ini yaitu 44,1% ada pada jawaban nomor empat yaitu setuju. Berdasarkan hasil ini 

dapat disimpulkan bahwa konsumen sangat senang dengan adanya fasilitas garansi 

repair yang Forte tetapkan. Fasilitas garansi repair ini pula yang menjadi kekuatan dan 

keunikan brand Forte untuk mengungguli kompetitor lainnya. Pernyataan dengan nilai 

rata-rata tertinggi kedua ada pada pernyataan nomor dua, dengan nilai rata-rata yaitu 

3,88. Persentase jawaban tertinggi dalam pernyataan nomor dua ini yaitu 50,5% ada 



pada jawaban nomor empat yaitu setuju. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan 

bahwa produk yang ditawarkan oleh brand Forte sudah baik dan mampu memenuhi 

kebutuhan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus mempertahankan 

bahkan meningkatkan kualitas produk yang sudah ada sekarang dengan begitu 

konsumen akan semakin puas dan dengan demikian maka keputusan pembelian juga 

akan semakin meningkat. 

4.9 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pernyataan dengan nilai rata-rata 

terendah ada pada pernyataan nomor empat yaitu “saya masih mengingat brand Forte 

walaupun sedang menggunakan produk kompetitor”, dengan nilai rata-rata yaitu 3,78. 

Persentase jawaban tertinggi dalam pernyataan nomor empat ini yaitu 39,6% ada pada 

jawaban nomor tiga yaitu netral. Berdasarkan hasil ini dapat dikatakan bahwa 

konsumen baru mencoba untuk mengingat hal-hal mengenai brand Forte ketika 

mengisi survey yang diberikan. Hasil ini menunjukkan bahwa brand Forte masih 

kurang dalam melekatkan brand awareness-nya kedalam benak konsumen. Forte 

kedepannya akan menyediakan lebih banya fasilitas seperti garansi repair agar 

menciptakan rasa nyaman dan kesan positif yang akan melekat di benak konsumen 

mengenai brand Forte, sehingga walaupun sedang menggunakan produk kompetitor, 

konsumen akan tetap mengingat brand Forte. 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pernyataan dengan nilai rata-rata 

terendah ada pada pernyataan nomor satu yaitu “Forte memberikan informasi 

mengenai produk maupun promosi online satu kali seminggu”, dengan nilai rata-rata 



yaitu 3,51. Persentase jawaban tertinggi dalam pernyataan nomor tiga ini yaitu 38,7% 

ada pada jawaban nomor tiga yaitu netral. Berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa 

informasi yang diberikan oleh Forte kepada konsumen masih kurang, sehingga 

informasi yang dapat diserap oleh konsumen juga kurang. Forte saat ini melakukan 

marketing dengan cara mengunggah foto produk ke social media Instagram setiap dua 

kali seminggu. Dengan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa waktu marketing yang 

dilakukan masih kurang. Forte akan mengubah waktu pengungguhan foto produk ke 

social media Instagram yaitu tiga hari sekali, dengan tujuan agar informasi yang 

diberikan akan semakin sering diterima dan dibaca konsumen namun tidak 

mengganggu. Selain itu Forte juga akan lebih sering mengadakan promo-romo menarik 

setiap hari besar seperti natal, tahun baru, valentine, hari kemerdekaan, dan lainnya. 

  



Tabel 4.15 Implikasi Manajerial 

Variabel Sebelum Penelitian Sesudah Penelitian 

Brand 
Awareness 

(X1) 

1. Forte masih menggunakan 

media sosial Instagram dan 

LINE sebagai platform promosi 

maupun penjualan. 

2. Forte memiliki logo yang 

terletak dibagian dalam produk 

sehingga tidak kelihatan secara 

langsung. 

3. Forte masih melakukan 

penjualan melalui B2C dengan 

cara promosi di media sosial 

atau personal selling. 

1. Forte akan mencoba untuk bergabung 

dalam marketplace seperti Lazada.com 

dan Tokopedia sebagai media marketing 

serta media agar brand dapat lebih 

dikenal dan dipercaya masyarakat. 

2. Forte dapat mengganti letak logo brand 

pada produk misalnya menggunakan plat 

atau teknik emboss dibagian luar produk. 

3. Forte akan melakukan kerjasama dengan 

event organizer dan bank untuk 

menjadikan produk Forte sebagai 

souvenir. 

Brand 
Association 

(X2) 

1. Forte memiliki fasilitas garansi 

maupun jasa repair bagi 

konsumen yang membutuhkan. 

2. Forte jarang untuk mengadakan 

promo-promo seperti diskon. 

3. Forte memiliki jadwal marketing 

yaitu pengungguhan foto ke 

instagram setiap dua kali 

seminggu. 

1. Forte perlu mempertahankan dan 

meningkatkan pengadaan fasilitas garansi 

dan jasa repair karena fasilitas tersebut 

merupakan bagian yang penting. 

2. Forte akan mengadakan promo-promo 

menarik setiap hari besar seperti natal, 

tahun baru, valentine, hari kemerdekaan, 

dan lainnya. 

3. Forte akan mengubah waktu 

pengungguhan foto yaitu tiga hari sekali. 

 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 


