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ANALISIS BRAND IMAGE DAN PROMOSI TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBELIAN HELM
J.E.Sutanto, Yenni Tandhia
je.sutanto@ciputra.ac.id
Fakultas Ekonomi, Universitas Ciputra Surabaya - Indonesia

ABSTRAK:
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh brand image dan promosi
terhadap keputusan pembelian helm di Toko Sukses Muliya. Instrumen penelitian
disebarkan kepada 85 repsonden dimana yang menjadi responden adalah
konsumen toko Sukses Muliya. Metode dari pemilihan sampel untuk penelitian ini
adalah probability sampling Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis
dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa brand image dan promosi secara simultan terhadap keputusan pembelian
karena pada uji simultan (Uji F) nilai signifikansinya 0,000 < 0,05 yang
merupakan batas tingkat signifikansi. Secara parsial (Uji t), variabel brand image
dan promosi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan
pembelian, karena nilai signifikansi brand image dan promosi 0,000 < 0,05. Dari
analisis regresi linear berganda, dapat ditarik kesimpulan, yakni jika variabel
Brand Image (X1) meningkat sebesar satu satuan Skala Likert, maka keputusan
pembelian (Y) meningkat sebesar 0,858. Jika variabel Promosi (X2) meningkat
sebesar satu satuan skala Linkert, maka keputusan pembelian (Y) meningkat
sebesar 0,333.
Kata Kunci: brand image, promosi, keputusan pembelian.

ABSTRACT:
This study aims to identify the effect of brand image and promotion of helmets’
purchase decision in the Sukses Muliya helmets store. The research instruments
distributed to 85 repsonden where respondents are consumers of SuksesMuliya
store. The method of sample selection for this study is probability sampling.
Furthermore, the data collected are analyzed using multiple regression analysis.
The results indicate that the brand image and the simultaneous promotion of the
purchasing decision, for the simultaneous test (F test) significance in the value of
0.000 < 0.05 significance level, are limited. Partial (t test), brand image and
promotional variables have a significant influence on purchase decisions, because
the value of brand image and promotional significance 0.000 < 0.05. From
multiple linear regression analysis, it can be concluded that if the variable Brand
Image (X1) increases by one unit Likert Scale, then the purchase decision (Y)
increases by 0.858. If the variable Promotion (X 2) increases by one unit Linkert
scale, then the purchase decision (Y) increases by 0.333.
Key words: brand image, promotion, purchase decisions.
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PENDAHULUAN
Perkembangan retail di Negara Indonesia telah mencapai perkembangan
yang sangat pesat. Retail dapat berkembang dengan pesat karena adanya
kecenderungan

perekonomian

global

di

mana

industri

retail

semakin

diperhitungkan. Menurut Tjiptono (2008) retail merupakan semua kegiatan
penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk
pemakaian pribadi dan rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis. Toko
merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang retail.Usaha yang dijalankan
oleh penulis bergerak di bidang retail yaitu toko yang bernama Sukses Muliya
(SM). Usaha ini telah berdiri sejak Juni 2011 yang menjual berbagai macam dan
jenis jas hujan yang konsepnya dibuat seperti butik jas hujan. Toko SM menjual
berbagai macam jas hujan mulai harga Rp 2.000,00 hingga Rp 125.000,00 yang
memiliki kualitas terbaik sehingga semua masyarakat dapat menjangkau dan
memilih produk yang sesuai dengan budget dan selera mereka. Selain itu, toko
SM juga menjual helm yang tersedia mulai harga Rp 45.000,00 yang memiliki
standar SNI sampai yang harganya Rp 180.000,00. Lokasi toko SM berada di
Surabaya Timur tepatnya di jalan Mulyosari 76A, yang berlokasi cukup strategis
yaitu dekat dengan Kenjeran dan Food Festival di Pakuwon City.
Pendapatan rata-rata toko SM setiap bulannya tidak sama, pada bulan Juni
2011 sampai Oktober 2011 jas hujan tidak terlalu banyak terjual. Mulai awal
bulan November 2011 penjualan jas hujan mengalami kenaikan dan mencapai
puncaknya dikarenakan awal musim hujan. Pendapatan yang diperoleh pada bulan
November 2011 mencapai Rp 37.715.424,00. Penjualan jas hujan selalu
meningkat saat sedang hujan atau mendung. Tetapi penjualan mengalami
penurunan setiap bulan seiring berkurangnya intensitas hujan. Sedangkan
penjualan helm pada bulan Agustus 2011 penjualan meningkat sehubungan
dengan adanya hari raya Idul Fitri. Pada saat musim hujan telah habis, penulis
tidak akan berjualan jas hujan pada musim kemarau karena tidak ada permintaan
pasar dan jas hujan merupakan produk musiman yang hanya laku terjual pada
musim hujan. Sehingga diperlukan peningkatan penjualan helm untuk menutupi
biaya operasional toko.
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Namun ada permasalahan yang terjadi yaitu, penjualan helm mengalami
penurunan, karena itu penulis ingin meneliti penyebab penurunan volume
penjualan. Untuk itu, penulis melakukan observasi terhadap toko-toko helm yang
menjual helm lengkap agar dapat mengetahui selera konsumen. Dari data yang
didapat di lapangan, penulis dapat mengetahui merek dan jenis helm yang
diminati konsumen dan dapat melengkapi tokonya dengan berbagai merek dan
jenis helm. Untuk memperbaiki dan merubah persepsi konsumen mengenai toko
SM, maka dibutuhkan strategi promosi yang tepat untuk menarik minat konsumen
datang dan membeli helm di toko SM. Selain itu, juga dibutuhkan promosi yang
menarik secara terus menerus agar konsumen tetap berbelanja di toko SM dan dari
mulut ke mulut, konsumen dapat mempromosikan ke keluarga dan temantemannya.
Gambar 1 pada Tahun 2011 dapat dilihat mengalami peningkatan jumlah
pendapatan di bulan Oktober 2011 dan memuncak di bulan November 2011
karena kebutuhan pasar akan produk jas hujan sehubungan dengan musim hujan
yang telah tiba. Oleh karena penjualan jas hujan menurun, penulis harus
meningkatkan penjualan helm yang telah dimulai sejak bulan Juni 2011 karena
penjualan helm juga mengalami penurunan sejak bulan Februari 2012. Penulis
melakukan observasi di beberapa toko helm di Surabaya untuk mencari tahu
apakah usaha helm menurun, selain itu untuk mengetahui merek helm dan model
yang diminati konsumen. Berikut data penjualan helm toko SM dan data
penjualan beberapa toko kompetitor.
Dari Tabel 1 dapat dilihat perbedaan penjualan helm antara toko SM dengan
kompetitornya, maka perlu diteliti mengapa terjadi penurunan penjualan helm dan
perbedaan jumlah penjualan helm yang sangat jauh. Penulis ingin mengetahui
penyebab penjualan helm yang jumlahnya tidak sebanyak kompetitor dan ingin
menjual merek helm yang diminati dan sesuai selera konsumen.
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa penjualan salah satu toko yaitu di
Istana Helm pada bulan Agustus 2011, September 2011, dan Januari 2012 lebih
tinggi dibandingkan bulan-bulan lain. Dan data menunjukkan penjualan yang
paling tinggi adalah merek helm INK dan KYT. Berdasarkan interview yang
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dilakukan penulis, konsumen menyukai helm yang berkualitas seperti merek INK
karena kenyamanan merupakan yang utama bagi mereka.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai
berikut: 1) apakah brand image helm INK dan promosi berpengaruh terhadap
keputusan pembelian?; 2) apakah brand image helm INK berpengaruh terhadap
keputusan pembelian; dan 3) apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan
pembelian?

CITRA MERK (BRAND IMAGE)
Menurut Ferrinadewi dalam So, et al. (2010) mendefinisikan citra merek
sebagai persepsi yang mencerminkan memori lebih mendalam tentang konsumen
absolut merek. Menurut Kotler, brand image adalah sejumlah keyakinan tentang
merek dan menurut Aaker, brand image dianggap sebagai bagaimana merek
dipersepsikan oleh konsumen dalam Irawati

dan Primadha (2008). Menurut

Kotler dan Keller (2009), citra merek dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul
dalam benak konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu. Menurut Kotler
dan Amstrong (2010), merek adalah simbol yang rumit di mana menyampaikan
enam tingkat pengertian: 1) Atribut, 2) Manfaat, 3) Nilai, 4) Budaya, 5)
Kepribadian, dan 6) Pemakai.
Dalam American Marketing Association yang dikutip dari Kotler dan Keller
(2009) mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau desain,
atau kombinasi semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau
jasa seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari barang
atau jasa pesaing. Menurut Kotler dan Amstrong (2010) yang mengintepretasi
merek adalah konsumen dan yang diintrepetasikan adalah informasi. Informasi
brand image dapat dilihat dari logo atau simbol yang digunakan oleh perusahaan
untuk mewakili produknya. Di mana simbol dan logo ini bukan hanya sebagai
pembeda dari para pesaing sejenis namun juga dapat merefleksikan mutu dan visi
misi perusahaan tersebut.
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PROMOSI
Menurut Kotler dan Keller (2009), promosi adalah sarana yang digunakan
perusahaan dalam menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen,
baik secara langsung maupun tidak langsung, mengenai produk dan merek yang
mereka jual. Tujuan utama promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi,
dan membujuk serta mengingatkan pelanggan tentang pemasaran dan bauran
pemasaran. Kotler dan Amstrong (2010) mengemukakan lima jenis promosi yang
biasa disebut sebagai bauran promosi adalah iklan, personal selling, sales
promotion, hubungan masyarakat dan publisitas, serta pemasaran langsung.
Semua alat promosi ini bekerja sama untuk mencapai sasaran komunikasi
perusahaan.

KEPUTUSAN PEMBELIAN
Menurut Kotler dan Armstrong (2010), keputusan pembelian adalah tahap
di mana konsumen benar-benar membeli produk yang telah dipilih. Keputusan
pembelian merupakan tahap keempat dari proses pembelian, sehingga untuk
sampai pada tahap tersebut konsumen harus melalui tiga proses sebelumnya. Oleh
karena dengan proses pengambilan keputusan pembelian sangat erat kaitannya
dengan perilaku konsumen, sehingga perilaku konsumen ini akan menentukan
proses pengambilan keputusan pembelian. Menurut Christina dan Indarini (2011),
sejalan dengan perkembangan ekonomi yang mempengaruhi nilai-nilai dalam
kehidupan berkeluarga dan pengaruh-pengaruh budaya dari luar, terjadi perubahan
struktur peran di antara anggota-anggota keluarga, sehingga mengakibatkan
pengambilan keputusan beli tidak lagi cenderung ke suami.
Dalam melakukan keputusan pembelian ada beberapa proses yang harus
diperhatikan:
1. Peran pembelian
Menurut Suryani (2008), berdasarkan

peranan dalam

pembelian dan

keputusan untuk membeli. Terdapat lima peran yang terjadi dalam keputusan
membeli: initiator, influencer, decide, buyer dan user.
2. Tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian
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Ada lima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pembelian dapat pada
Gambar 2.

PENGARUH BRAND IMAGE DENGAN KEPUTUSAN PEMBELIAN
Untuk keputusan pembelian yang termasuk dalam alternatif pilihan adalah
produk, merek, atau model yang
(Setiadi, 2008). Jika

dipertimbangkan konsumen untuk dibeli

konsumen sudah ada keperpercayaan dan sekaligus

mempunyai rasa yakin bahwa mereka telah mengetahui semua alternatif pilihan
yang paling cocok, maka ada kecenderungan bahwa konsumen tidak ingin lagi
mencari alternative lain.
Apabila brand image yang dikerjalan dan diperhatikan dengan baik, maka
akan menghasilkan konsekuensi yang positif, antara lain:
a.

Pemahaman terhadap aspek-aspek perilaku konsumen dalam mengambil
keputusan pembelian menjadi meningkat

b.

Orientasi konsumsi tehadap sesuatu yang bersifat simbolis lebih dari fungsifungsi produk akan menjadi semakin banyak

c.

Kepercayaan konsumen terhadap produk semakin miningkat

d.

Keunggulan bersaing berkelanjutan, mengingat inovasi teknologi sangat
mudah untuk ditiru oleh pesaing juga akan mengalami peningkatan.
Dampak dari hal tersebut di atas menjadikan merek suatu produk

menciptakan image dari produk itu sendiri di benak pikiran konsumen dan
menjadikan motivasi dasar bagi konsumen dalam memilih suatu produk (Aaker
dalam Tjiptono, 2011) sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2010), dalam
mengambil keputusan pembelian konsumen memilih membeli produk yang
memiliki brand image yang positif.
Toko Sukses Muliya telah melakukan observasi secara langsung di lapangan
bahwa merek yang diminati adalah merek helm INK, sehingga setelah dilakukan
observasi, Toko Sukses Muliya mulai menjual helm merek INK dan respon pasar
sangat positif. Setelah itu, penulis meningkatkan pengambilan helm INK di
pabrik. Karena pengambilan dalam jumlah yang cukup banyak, Toko Sukses
Muliya ditunjuk oleh pabrik untuk menjadi agen resmi helm INK yang original
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sehubungan dengan banyak toko helm yang menjual helm INK palsu yang
standard kualitasnya jauh dibawah yang asli dengan harga yang jauh lebih murah.
Sehingga, konsumen yang mencari helm INK yang asli dapat membeli di Toko
Sukses Muliya, yang juga merupakan agen resmi helm INK.
Pengaruh brand image helm INK terhadap keputusan pembelian produk di
Toko Sukses Muliya adalah konsumen membeli langsung di agen resmi dan
mendapatkan produk yang berkualitas dan asli daripada membeli di toko helm
lain yang produknya belum pasti asli.

PENGARUH PROMOSI DENGAN KEPUTUSAN PEMBELIAN
Tujuan utama promosi adalah menginformasikan produk, mempengaruhi,
dan membujuk konsumen agar tertarik dengan produk yang ditawarkan dan
membeli produk yang dijual. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara,
seperti iklan untuk menarik perhatian konsumen, sehingga konsumen mengambil
keputusan untuk membeli produk karena tertarik dengan promosi yang
ditawarkan. Dengan banyaknya konsumen yang tertarik untuk membeli produk,
dapat meningkatkan volume penjualan produk. Oleh karena itu, promosi sangat
mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli produk.

METODE
Penelitan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kausal,
yaitu sebuah penelitian yang konklusif dengan tujuan untuk mendapatkan
pengujian yang tepat dan benar dalam penarikan kesimpulan mengenai hubungan
sebab akibat antar variabel-variabel, sementara konklusif sendiri berarti riset yang
spesifik, memiliki tujuan yang jelas, dan hasilnya dapat dilihat secara langsung
dan nyata. Penelitian konklusif juga dapat digunakan untuk menguji dan
membuktikan sesuatu teori dan pendapat. Variabel-variabel yang menjadi variabel
independen adalah brand image (X1) dan promosi (X2) dengan keputusan
pembelian helm di toko SM (Y) sebagai variabel dependennya.
Populasi adalah keseluruhan obyek, manusia, peristiwa, atau hal-hal yang
menjadi ketertarikan untuk diteliti Sekaran dalam Kusmantini (2012). Dalam

213

Analisis Brand Image dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Helm - J.E.Sutanto,
Yenni Tandhia

penelitian ini yang menjadi populasinya adalah para konsumen yang melakukan
pembelian helm di toko SM selama Juni 2011 sampai Maret 2012 dengan jumlah
berdasarkan transaksi dan konsumen menggunakan alamat yang berbeda,
konsumen minimal melakukan pembelian di toko SM 1 kali. Jumlah total populasi
adalah 532 orang.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi Sugiyono dalam Sutanto dan Kusuma (2013). Metode dari pemilihan
sampel untuk penelitian ini adalah probability sampling, dimana setiap sampel
dipilih berdasarkan prosedur seleksi dan memiliki peluang yang sama untuk
dipilih (Kuncoro, 2009). Untuk mengetahui jumlah sampel yang dapat mewakili
dan menggambarkan populasi, maka dalam penentuan sampel penelitian ini
digunakan rumus Slovin (Husein Umar, 2007) sebagai berikut:

Dimana :
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel
yang masih dapat ditolerir.
Dari jumlah populasi tersebut dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar
10%, maka dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh sampel sebesar:

Berdasarkan hasil perhitungan sampel yang menggunakan tingkat kesalahan
yang ditoleransi sebesar 10%, maka jumlah sampel yang ditetapkan adalah 85
responden. Peneliti menggunakan batas toleransi 10% karena di dalam rumus
Slovin batas toleransi bisa mencapai 10%. Jumlah sampel dalam penelitian ini
sudah melebihi jumlah minimal sampel untuk penelitian dengan analisis regresi
linear berganda yang jumlah minimal responden sampel 10 kali dari jumlah
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variabel yang diteliti (Sugiyono, 2008). Peneliti menggunakan teknik simple
random sampling di mana desain pemilihan sampel yang paling sederhana dan
mudah. Prinsip pemilihan sampel dalam desain ini adalah setiap elemen dalam
populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih (Kuncoro, 2009). Di
mana dalam penelitian ini populasi dan sampel yang dipilih adalah para pelanggan
yang telah melakukan pembelian helm di toko SM. Peneliti akan membagikan
kuesioner secara acak. Sebagai contoh, peneliti memberikan kuesioner kepada
pembeli pertama, lalu kuesioner selanjutnya akan diberikan kepada pembeli yang
ketiga, lalu pembeli keempat, dan seterusnya secara random sehingga setiap
konsumen memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih.
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini
adalah:
1.

Survey: dilakukan dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada
para konsumen dari toko SM sesuai dengan jumlah sampelnya. Survey
digunakan untuk mencari jawaban dari para konsumen terhadap pengaruh
brand image dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen.

2.

Observasi: dilakukan bertujuan untuk mencari data-data pelengkap yang
dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti data kompetitor toko SM yang isinya
mengenai jumlah penjualan helm dan merek helm yang terjual.

3.

Wawancara: dapat dilakukan baik secara langsung dan tidak langsung yang
bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi, tetapi dalam penelitian ini
wawancara dilakukan secara tidak langsung pada saat perbincangan yang tak
berstruktur umtuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, baik dalam
pembagian kuesioner maupun dalam melakukan survey awal.
Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi
tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Variabelvariabel yang akan diteliti harus memiliki indikator agar dapat diukur termasuk
variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini, yaitu:
1.

Pembelian berdasarkan brand image (X1), indikatornya adalah (Kotler dan
Keller, 2009):
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2.

a.

Merek membentuk image suatu produk

b.

Persepsi merek terhadap kualitas

c.

Merek membentuk minat dan perilaku untuk melakukan pembelian

d.

Merek menonjolkan keunggulan suatu produk

e.

Kebiasaan dalam menggunakan merek tertentu

Pembelian berdasarkan promosi (X2 ), indikator promosi (Lupiyoadi dan
Hamdani, 2009):

3.

a.

Menimbulkan awareness

b.

Menambahkan informasi

c.

Memberi perbedaan dengan perusahaan lain

Keputusan pembelian produk (Y), indikator untuk variabel keputusan
pembelian (Kotler dan Amstrong, 2010):
a.

Pembelian berdasarkan brand image

b.

Pembelian berdasarkan promosi

c.

Keinginan untuk melakukan pembelian

d.

Keputusan pembelian

Scoring adalah suatu kegiatan yang berupa penelitian atau pengharapan
yang kuantitatif yang diperlukan dalam penghitungan hipotesa. Atau mengubah
data yang bersifat kualitatif ke dalam bentuk kuantitatif. Dalam penghitungan
scoring digunakan skala Likert yang pengukurannya sebagai berikut (Sugiyono,
2009) yaitu skala 1(sangat tidak setuju) sampai dengan skala 5 (sangat setuju).
Suatu skala pengukuran disebut valid apabila melakukan apa yang
seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur (Kuncoro,
2009). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi
antar skor tiap butir pertanyaan dengan total skor atau disebut uji korelasi Pearson
dengan derajat kesalahan yang ditoleransi sebesar atau 0,05.
Pada saat nilai signifikan yang diperoleh dari tiap pertanyaan variabel <
0,05 maka pernyataan tersebut dikatakan valid, begitu juga sebaliknya. Menurut
Kuncoro (2009), skala reliabilitas disini menunjukkan konsistensi dan stabilitas
dari suatu skor (skala pengukuran). Selain itu, reliabilitas disini memusatkan
perhatian pada masalah konsistensi, dan memperhatikan masalah ketepatan dalam
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menguji suatu data. Menurut pendapat Tanugraha dan Haryanto (2012) bahwa
sebelumnya instrumen telah dilakukan preptes sebanyak 30 responden untuk
melihat validitas dan reliabilitas dari masing-masing indikator yang digunakan
sebagai instrumen. Dalam penelitian ini, untuk menentukan reliabilitas, peneliti
menggunakan rumus Cronbach Alpha (α). Pernyataan-pernyataan dalam
instrumen dikatakan reliable jika cronbach alpha lebih besar dari 0,5 maka
dikatakan reliabel dan sebaliknya Hair, Black, dan Babin dalam Tanugraha dan
Haryanto (2012).
Analisis Regresi yang menggunakan metode OLS (Pangkat Kuadrat
Terkecil Biasa) adalah sebuah metode yang mengestimasi suatu garis regresi
dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi
terhadap garis tersebut. Tujuan utama regresi adalah mengestimasi fungsi regresi
populasi berdasarkan fungsi regresi sampel (Kuncoro, 2009). Dengan persamaan
regresi sebagai berikut:
Y = α + β1X1 + β2X2+ ε
Keterangan:
Y = Keputusan pembelian helm di toko SM
α = Nilai Koefisien Konstanta
β1 = Nilai Koefisien Regresi ke – 1
X1 = Brand image
β2 = Nilai Koefisien Regresi ke – 2
X2 = Promosi
ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sukses Muliya merupakan toko yang menjual helm dan jas hujan yang
didirikan pada bulan Juni 2011. Lokasi toko Sukses Muliya berada di Jalan
Mulyosari no. 76 A, Surabaya. Toko Sukses Muliya memiliki jam operasional
yaitu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan data yang
diberikan 35 responden yang telah menjawab instrumen. Peneliti memproses data
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hasil pengisian instrumen dengan menggunakan alat bantu program SPSS versi
17,0. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika signifikansi hasil perbandingan
kurang dari 0,05. Berikut ini adalah hasil dari pengujian validitas dan reliabilitas
yang dapat dilihat dari Tabel 3.
a. Brand Image (X1)
Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa keseluruhan dari pernyataan no. 1
sampai no. 4 untuk variabel brand image (X1) adalah valid. Nilai signifikansi dari
hasil perhitungan setiap pernyataan adalah 0,000 dan ternyata lebih kecil dari nilai
kesalahan yang dapat ditoleransi (α=5%). Hal ini berarti semua pernyataan dari
variabel X1 valid.
Setelah uji validitas, maka berikutnya dilakukan uji reliabilitas. Suatu
pernyataan dinyatakan reliabel apabila nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6
dan cronbach alpha if item deleted lebih kecil daripada cronbach alphanya, dapat
dilihat pada Tabel 4.
Uji reliabilitas yang dilakukan pada Tabel 4 variabel brand image (X1)
menunjukkan hasil koefisien reliabilitas cronbach alpha sebesar 0,728. Hasil dari
Tabel 4 tersebut reliable, karena hasil cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Dan
untuk reliabilitas masing-masing pernyataan nilai cronbach alpha if item deleted
lebih kecil dari 0,728, sehingga masing-masing pernyataan dikatakan reliable.
b.

Promosi (X2)
Tabel 5 adalah tabel uji validitas dari setiap pernyataan variabel promosi

(X2). Dari Tabel 5 diketahui bahwa semua pernyataan memiliki nilai signifikansi
0,000 yang berarti lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai kesalahan yang
dapat ditoleransi (α=5%). Sehingga, setiap pernyataan variabel promosi dikatakan
valid. Kemudian dilanjutkan dengan uji realibilitas variabel promosi (X2).
Tabel 6 menunjukkan uji reliabilitas pada variabel promosi (X2), dari hasil
di atas diketahui cronbach alpha sebesar 0,882, sehingga dapat disimpulkan
bahwa hasil tersebut reliable, karena hasil cronbach alpha lebih besar dari 0,6.
Dan reliabilitas masing-masing pernyataan nilai cronbach alpha if item deleted
lebih kecil dari 0,882, sehingga masing-masing pernyataan dikatakan reliable.
c.

Keputusan Pembelian (Y)
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Uji validitas pada variabel keputusan pembelian (Y) pada Tabel 7
menunjukkan bahwa semua pernyataan yang ada adalah valid. Hasil ini
ditunjukkan oleh nilai signifikansi semua pernyataan adalah 0,000 yang nilainya
dibawah batas toleransi kesalahan (α=5%).
Tabel 8 menunjukkan cronbach alpha sebesar 0,878 yang dapat diartikan
bahwa uji reliabilitas pada variabel keputusan pembelian dikatakan reliable,
karena cronbach alpha variabel ini diatas 0,6. Sementara untuk masing-masing
pernyataan dalam variabel keputusan pembelian juga dikatakan reliable, karena
cronbach alpha if item deleted masing-masing pernyataan hasilnya lebih kecil dari
cronbach alpha variabel ini.

Analisis Regresi Linear Berganda
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang dilakukan
untuk mengetahui pengaruh sebab akibat antara brand image (X1) dan promosi
(X2) terhadap keputusan pembelian helm di toko Sukses Muliya.
Setelah melakukan analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan
program SPSS 17.0, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:
Y= -0,709 + 0,858X1 + 0,333X2
Dari model analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan, yakni jika variabel brand
image (X1) meningkat sebesar satu satuan skala Likert, maka keputusan
pembelian (Y) meningkat sebesar 0,858. Jika variabel promosi (X2) meningkat
sebesar satu satuan skala Likert, maka keputusan pembelian (Y) meningkat
sebesar 0,333.
Uji F merupakan metode pengujian dalam statistik yang digunakan untuk
menguji besarnya pengaruh semua variabel bebas secara simultan terhadap
variabel terikat.
Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai F = 47,944, dengan nilai signifikansi
sebesar 0,000; karena nilai signifikansi < 5%, maka H 0 ditolak dan H1 diterima.
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel brand image (X1) dan variabel
promosi (X2 ) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan
pembelian (Y).
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Uji t dilakukan untuk menguji dan mengetahui pengaruh masing-masing
variabel bebas (X) secara parsial terhadap variabel terikat (Y). Jika nilai
signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka ada pengaruh signifikan secara parsial
antara variabel independen terhadap variabel dependen.
Nilai signifikansi variabel brand image (X1) dimana t = 7,325 dengan nilai
signifikansi 0,000 (<0,05), sehingga H0 ditolak sedangkan H1 diterima. Hasil ini
menunjukkan bahwa secara parsial variabel brand image (X1) memberikan
pengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian (Y). Nilai signifikansi
variabel promosi (X2) dimana t = 4,109 dengan nilai signifikansi 0,000 (<0,05),
sehingga H0 ditolak sedangkan H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa secara
parsial variabel promosi (X2) memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel
keputusan pembelian (Y).
Kofisien korelasi menunjukkan tingkat keeratan hubungan variabel bebas
dengan variabel terikatnya, sedangkan koefisien determinasi (R2) dimaksudkan
untuk mengetahui persentase pengaruh variabel bebas dengan variabel terikatnya.
Tabel 12 dapat dilihat bahwa nilai korelasi (R) adalah sebesar 0,734 yang
menunjukkan bahwa variabel brand image (X1) dan promosi (X2) memiliki
hubungan yang positif terhadap variabel keputusan pembelian (Y). Nilai koefisien
determinasi (R square) adalah sebesar 0,539. Hasil ini menunjukkan bahwa 53,9%
variabel keputusan pembelian dapat diprediksi oleh variabel brand image (X1) dan
promosi (X2). Sedangkan 46,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
ada dalam penelitian ini.

SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan variabel brand
image (X1) dan promosi (X2) secara simultan berpengaruh terhadap keputusan
pembelian helm di toko Sukses Muliya. Setelah dilakukan uji t, variabel brand
image (X1) menunjukkan nilai signifikansi di bawah 5%, sehingga secara parsial
berpengaruh terhadap keputusan pembelian helm di toko Sukses Muliya. Setelah
dilakukan uji t, variabel promosi (X2) menujukkan nilai signifikansi di bawah 5%,
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sehingga secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian helm di toko
Sukses Muliya.
Variabel brand image diketahui bahwa mayoritas konsumen mengetahui
bahwa merek INK memiliki kualitas helm yang bagus dibandingkan merek helm
yang lain dan merek helm INK membuat konsumen tertarik untuk membeli helm.
Toko Sukses Muliya awalnya hanya menjual helm dengan merek yang kurang
dikenal, seperti DAG, Leonard, Ganz, dan Hiu karena harganya yang lebih murah.
Setelah dilakukan observasi dan penelitian mengenai brand image helm di mata
konsumen, didapatkan hasil bahwa konsumen lebih memilih untuk membeli helm
yang kualitasnya bagus, seperti merek INK. Toko Sukses Muliya diharapkan agar
menjual helm yang berkualitas dan diminati konsumen, seperti merek INK. Selain
itu, toko Sukses Muliya lebih dikenal dan image toko menjadi lebih bagus,
sebaiknya toko Sukses Muliya melengkapi jenis helm INK karena bila banyak
pilihan helm, maka toko akan lebih ramai dan konsumen tertarik untuk membeli
helm di toko Sukses Muliya. Hal ini diperkuat dengan responden yang setuju
dengan pernyataan bahwa mereka merek INK membuat mereka berminat membeli
helm.
Untuk variabel promosi, sebaiknya memasang spanduk dan promosi di
depan, sebelah samping toko, dan pinggir jalan raya toko sehingga dapat dilihat
oleh masyarakat umum dan membuat mereka mengetahui promosi helm yang ada,
serta membuat mereka tertarik untuk datang dan melihat produk helm di toko
Sukses Muliya. Setelah itu, sebaiknya toko memberikan hadiah yang menarik
setiap pembelian helm dengan jumlah nominal tertentu berupa souvenir/ stiker
yang bertujuan untuk memberikan perbedaan dengan kompetitor, sehingga
konsumen tertarik untuk datang dan memutuskan membeli helm di toko Sukses
Muliya. Toko Sukses Muliya juga sebaiknya memberikan diskon antara 5%
sampai 10% setiap pembelian helm dan memberikan diskon yang lebih banyak
untuk pembelian dalam jumlah banyak, sehingga konsumen lebih memilih untuk
berbelanja di toko Sukses Muliya. Dengan adanya promosi-promosi yang
menarik, toko Sukses Muliya akan lebih dikenal konsumen dari mulut ke mulut
dan toko akan mendapat manfaat dengan meningkatnya jumlah penjualan helm.
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Gambar 1. Grafik Pendapatan Penjualan Jas Hujan Tahun 2011-2012

Tabel 1. Data Penjualan Helm di Beberapa Toko Kompetitor
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Tabel 2. Penjualan Helm di Toko Istana Helm deng
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Gambar 2. Model tingkat proses keputusan pembelian
Sumber: Kotler dan Keller, 2009

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Brand Image (X1)
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Tabel 4. Uji Reliabilitas Brand Image (X1)

Tabel 5. Uji Validitas Variabel Promosi (X2)

Tabel 6. Uji Reliabilitas Variabel Promosi (X2)
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Tabel. 7. Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian (Y)

Tabel 8. Uji Reliabilitas Variabel Keputusan Pembelian (Y)

Tabel 9. Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

Tabel 10 Uji F
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Tabel 11. Uji t

Tabel 12. Model Summary

228

