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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan maupun secara
parsial antara variabel citra merek dan kepercayaan merek Agar-agar Swallow Globe
dan Nutrijell terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT Sasana Megah Agung
Bandung.Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan penyebaran
kuesioner pada sejumlah konsumen yang menjadi pelanggan PT Sasana Megah Agung.
Sampel pada penelitian ini adalah 72 responden untuk Agar-agar Swallow Globe dan 63
responden untuk agar-agar Nutrijell. Tehnik yang di gunakan dalam penelitian ini
adalah purposive sampling, kemudian data diproses dan dianalisis dengan menggunakan
regresi berganda software SPSS versi 21,0
Hasil penelitian berdasarkan uji F menunjukkan adanya pengaruh yang positif
signifikan antara variabel citra merek dan kepercayaan merek Swallow Globe terhadap
keputusan pembelian konsumen. Sedangkan berdasarkan uji t citra merek dan
kepercayaan merek Agar-agar Swallow Globe menunjukan bahwa ada pengaruh positif
signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Koefisien determinasi Swallow
Globe sebesar 25,4% dan 74,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di bahas
dalam penelitian ini.Sedangkan hasil penelitian untuk Agar-agar Nutrijell berdasarkan
uji F juga menunjukkan positif signifikan terhadap keputusan pembelian dan
berdasarkan uji t untuk citra merek Nutrijell berpengaruh positif tidak signifikan dan
untuk kepercayaan merek Nutrijell berpengaruh positif signifikan.Koefisien determinasi
untuk nutrijell sebesar 15,4% dan sisanya 84,6% dipengaruhi oleh faktor lain seperti
harga dan kualitas produk.

Kata kunci : Citra Merek,Kepercayaan Merek dan Keputusan Pembelian Konsumen.

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi seperti saat ini, banyak perusahaan yang saling berebut dan

berlomba untuk meningkatkan perkembangan dan kualitas usahanya, supaya dapat

menarik minat dan simpati dari masyarakat, baik itu perusahaan yang bergerak dalam

bidang barang ataupun yang bergerak dalam bidang jasa. Hal ini terbukti dengan

semakin banyaknya barang atau jasa yang beragam dan berbeda jenis yang di tawarkan

oleh para pelaku usaha, baik itu yang di tawarkan oleh para pemain lama ataupun para

pemain baru yang mencoba peruntungannya dalam dunia bisnis. Banyak faktor yang

mempengaruhi meningkatnya perkembangan usaha pada saat ini, salah satunya adalah
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dengan bertambahnya permintaan masyarakat yang di tunjang dengan kemampuan daya

beli masyarakat yang cukup tinggi. Kondisi ini dapat kita temukan dari berkembangnya

cara baru untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi pilihan barang

ataupun jasa yang di tawarkan. Menghadapi kenyataaan yang demikian para pelaku

usaha, baik itu penjual ataupun produsen di tuntut untuk mengembangkan pemasaran

secara aktif dan mengikuti perkembangan ekonomi yang sesuai dengan pola hidup dan

kebutuhan konsumen saat ini. Tentunya juga ini mendorong para konsumen lebih

selektif dalam pengambilan keputusan pembelian agar dapat memenuhi dan memuaskan

kebutuhan yang di inginkan.

Morgan dan Hunt (1994), dalam Licen Indah Darsono (2010), berpendapat

bahwa ketika satu pihak mempunyai keyakinan (confidence) bahwa pihak lain yang

terlibat dalam pertukaran mempunyai reliabilitas dan integritas, maka dapat dikatakan

ada trust .Selain itu, menurut Morgan & Hunt (1994) yang dikutip oleh Halim (2003)

dalam Edris (2009), kepercayaan merek (brand trust) akan menentukan kesetiaan

konsumen terhadap merek dan kepercayaan akan berpotensi menciptakan hubungan-

hubungan yang bernilai tinggi. Dan menurut Delgado (dalam Ferrinnadewi, 2008),

kepercayaan merek adalah kemampuan merek untuk dipercaya (brand reliability), yang

bersumber pada keyakinan konsumen bahwa produk tersebut mampu memenuhi nilai

yang dijanjikan dan intensi baik merek (brand intention) yang didasarkan pada

keyakinan konsumen bahwa merek tersebut mampu mengutamakan kepentingan

konsumen. Menurut Kustini (2011: 23), brand trust dapat diukur melalui dimensi

viabilitas (dimension of viability) dan dimensi intensionalitas (dimension of

intentionality). Namun, Delgado et al. (2003) mengklaim bahwa kepercayaan merek

hanya untuk merujuk konsumen supaya mengandung harapan eksplisit kredibilitas

merek dan niat saja. Kepercayaan tumbuh dari keyakinan akan adanya nilai positif

seseorang terhadap suatu merek, produk, perusahaan, maupun yang lainnya. Nilai–

nilai tersebut akan mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan

selanjutnya. Ketika merek produk tidak sesuai dengan nilai positif, konsumen akan

cenderung memiliki nilai negative. Oleh karena itu perusahaan harus bisa melakukan,

menentukan dan melaksanakan strategi pemasaran yang baik dan berkualitas untuk

mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang di

masuki dan program pemasaran yang di gunakan untuk melayani pangsa pasar.
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Berdasarkan uraian di atas dan penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan

Kepercayaan Merek (Brand Trust) Agar–Agar Swallow Globe dan Nutrijell

Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen” (Studi pada PT.Sasana Megah Agung

Bandung).

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengenai Citra Merek Agar – agar Swallow Globe menurut

persepsi konsumen

2. Untuk menganalisis Kepercayaan Merek Agar –agar Swallow Globe menurut

persepsi konsumen

3. Untuk menganalisis Citra Merek Agar - agar Nutrijell menurut persepsi

konsumen

4. Untuk menganalisis Kepercayaan Merek Agar-agar Nutrijell menurut persepsi

konsumen

5. Untuk menganalisis Pengaruh Keputusan Pembelian Konsumen Agar-agar

Swallow Globe

6. Untuk menganalisis Pengaruh Keputusan Pembelian Konsumen Agar-agar

Nutrijell

7. Untuk menganalisis seberapa besar Pengaruh Citra Merek dan Kepercayaan

Merek Agar-agar Swallow Globe terhadap Keputusan Pembelian Konsumen

secara parsial dan simultan

8. Untuk menganalisis seberapa besar Pengaruh Citra Merek dan Kepercayaan

Merek Agar-agar Nutrijell terhadap keputusan pembelian Konsumen secara

parsial dan simultan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dimensi Citra Merek

Dimensi-dimensi utama yang mempengaruhi dan membentuk citra sebuah merek

adalah sebagai berikut ini.

Merek memberikan 4 (empat) hal pokok yang harus diperhatikan dalam sebuah

merek (Kartajaya, 2004;484) yaitu:
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1) Recognition

Merupakan tingkat dikenalnya sebuah merek oleh konsumen, jika sebuah merek

tidak dikenal maka produk dengan merek tersebut harus dijual dengan

mengandalkan harga termurah.

2) Reputation

Merupakan suatu tingkat reputasi atau status yang cukup tinggi bagi sebuah

merek karena memiliki track record yang baik. Sebuah produk dengan merek

yang disukai konsumen akan lebih mudah dijual dan sebuah produk yang

dipersepsikan memiliki kualitas yang tinggi akan mempunyai reputasi yang

baru.

3) Affinity

Merupakan suatu emotional relationship yang timbul antara sebuah merek

dengan konsumennya.

4) Loyality

Menyangkut seberapa besar kesetiaan konsumen dari suatu produk yang

menggunakan merek yang bersangkutan.

2.2 Dimensi Trust

Menurut Mayer et al.(1995) faktor yang membentuk kepercayaan seseorang

terhadap yang lain ada tiga yaitu kemampuan (ability), kebaikan hati (benevolence) dan

integritas (integrity). Ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemampuan (Ability)

Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik penjual atau

organisasi dalam mempengaruhi dan mengotorisasi wilayah yang spesifik.

Dalam hal ini, bagaimana penjual mampu menyediakan, melayani, sampai

mengamankan transasksi dari gangguan pihak lain. Artinya bahwa konsumen

memperoleh jaminan kepuasan dan keamanan dari penjual dalam melakukan

transaksi. Kim et al.(2003a) menyatakan bahwa ability meliputi kompetensi,

pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuam dalam ilmu

pengetahuan.
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b. Kebaikan hati (Benevolence)

Kebaikan hati merupakan kemauan penjual dalam memberikan kepuasan yang

saling menguntungkan antara dirinya dengan konsumen. Profit yang diperoleh

penjual dapat dimaksimumkan, tetapi kepuasan konsumen juga tinggi. Penjual

bukan semata-mata mengejar profit maksimum semata, melainkan juga memiliki

perhatian yang besar dalam mewujudkan kepuasan konsumen. Menurut Kim et

al. (2003a), benevolence meliputi perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima.

c. Integritas (Integrity)

Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan penjual dalam

menjalankan bisnisnya. Informasi yang diberikan kepada konsumen apakah

benar sesuai dengan fakta atau tidak. Kualitas produk yang dijual apakah dapat

dipercaya atau tidak. Kim et al.(2003a) mengemukakan bahwa integrity dapat

dilihat dari sudut kewajaran (fairness), pemenuhan (fulfillment) kesetiaan

(loyalty) keterus terangan (honestly) keterkaitan (dependability) dan kehandalan

(reliability).

2.3 Pengambilan Keputusan Konsumen

Untuk lebih jelasnya, proses pengambilan keputusan konsumen model disajikan

dalam penjelasan berikut :

a) Pengenalan Kebutuhan

Proses pembelian oleh konsumen diawali sejak pembeli mengenali kebutuhan atau

masalah. Kebutuhan tersebut dapat ditimbulkan oleh rangsangan internal atau

eksternal. Rangsangan internal, terjadi pada salah satu kebutuhan umum seseorang

(seperti lapar dan haus) telah mencapai ambang batas tertentu dan mulai menjadi

pendorong. Sedangkan rangsangan eksternal, salah satunya terjadi karena seseorang

menonton iklan atau melihat produk baru milik tetangganya.

b) Pencarian Informasi

Setelah konsumen yang terangsang kebutuhannya, konsumen akan terdorong untuk

mencari informasi yang lebih banyak. Orang lebih peka terhadap informasi produk.

Selanjutnya, orang mulai aktif mencari informasi: bertanya kepada teman,

mendatangi toko untuk mencari tahu atau membuka-buka internet untuk

membandingkan spesifisikasi dan harga barang.
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c) Evaluasi Alternatif

Evaluasi umunya mencerminkan keyakinan dan sikap yang mempengaruhi perilaku

pembelian mereka. Keyakinan (belief) adalah gambaran pemikiran yang dianut

seseorang tentang gambaran sesuatu Keyakinan seseorang tentang produk atau merek

mempengaruhi keputusan pembelian mereka.

d) Keputusan Pembelian

Dalam suatu kasus pembelian, konsumen bisa mengambil beberapa sub keputusan,

meliputi merk, pemasok, jumlah, waktu pelaksanaan dan metode pembayaran.

Contohnya ketika membeli kendaraan atau peralatan mesin. Namun dalam pembelian

produk sehari-hari, keputusan konsumen bisa jadi lebih sederhana. Contohnya ketika

membeli gula, seorang konsumen tidak banyak berfikir tentang pemasok atau metode

pembayaran. Menurut Swasta dan Handoko (2008:118) keputusan membeli suatu

produk memiliki tujuh komponen yaitu, Keputusan tentang jenis produk, Keputusan

tentang bentuk produk, Keputusan tentang merek, Keputusan tentang penjualnya,

Keputusan tentang jumlah produk, Keputusan tentang waktu pembelian, keputusan

tentang cara pembayaran.

e) Perilaku Pasca Pembelian

Setelah pembelian dilakukan, konsumen akan selalu siaga terhadap informasi yang

mendukung keputusannya. Konsumen akan membandingkan produk yang telah ia beli,

dengan produk lain.

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian

H01 :Tidak ada pengaruh yang signifikan antara citra merek Nutrijel terhadap

keputusan pembelian

Ha1 :Ada pengaruh yang signifikan antara citra merek Nutrijel terhadap keputusan

pembelian

H02 :Tidak ada pengaruh yang signifikan antara citra merek Swallow Globe terhadap

keputusan pembelian

Ha2 :Ada pengaruh yang signifikan antara citra merek Swallow Globe terhadap

keputusan pembelian.
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2.4.2 Pengaruh Kepercayaan Merek Terhadap Keputusan pembelian

H03 :Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepercayaan merek Nutrijel

terhadap keputusan pembelian.

Ha3 :Ada pengaruh yang signifikan antara kepercayaan merek Nutrijel terhadap

keputusan pembelian.

H04 :Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepercayaan merek Swallow Globe

terhadap keputusan pembelian

Ha4 :Ada pengaruh yang signifikan antara kepercayaan merek Swallow Globe

terhadap keputusan pembelian.

2.4.3 Pengaruh citra merek dan kepercayaan merek terhadap keputusan

pembelian

H05 :Tidak ada pengaruh yang signifikan antara citra merek dan kepercayaan merek

Nutrijell terhadap keputusan pembelian

Ha5 :Ada pengaruh yang signifikan antara citra merek dan kepercayaan merek

Nutrijell terhadap keputusan pembelian

H06 :Tidak ada pengaruh yang signifikan antara citra merek dan kepercayaan merek

Swallow Globe terhadap keputusan pembelian

Ha6 :Ada pengaruh yang signifikan antara citra merek dan kepercayaan merek

Swallow Globe terhadap keputusan pembelian.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif dan verifikatif.

Menurut Nazir (2011:54) “metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi,suatu sistem pemikiran, ataupun suatu

kelas peristiwa pada masa sekarang”.Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk

membuat deskripsi,gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta,sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena.

Definisi verifikatif menurut Mashuri (2008:45) menyatakan bahwa “Metode

verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya, apabila di jelaskan untuk menguji

suatu cara dengan benar atau tanpa perbaikan yang telah di laksanakan di tempat

lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan”.



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume VII No. 2 / November / 2015

8

Dalam penelitian ini konsumen yang dipilih dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1) Untuk responden pelanggan agar-agar Swallow Globe

2) Untuk responden pelanggan agar-agar Nutrijell

Jumlah populasi yang digunakan untuk pelanggan agar-agar Swallow Globe

sebanyak 266, sedangkan untuk pelanggan agar-agar Nutrijell sebanyak 63.

Metode yang akan di gunakan dalam penentuan besarnya sampel yaitu

menggunakan metode Slovin

Jadi jumlah responden minimal dalam melakukan penelitian ini adalah 72

orang untuk responden agar-agar Swallow Globe dan 63 orang untuk responden

agar-agar Nutrijell.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Korelasi Antar Variabel

Tabel 4.1 Koefisien Korelasi

Swallow Globe Nutrijell

X1 X2 Y X1 X2 Y

Pearson Correlation 1 .380** .407** 1 .038 .189

X1 Sig. (2-tailed) .001 .000 .770 .138

N 72 72 72 63 63 63

Pearson Correlation .380** 1 .430** .038 1 .351**

X2 Sig. (2-tailed) .001 .000 .770 .005

N 72 72 72 63 63 63

Pearson Correlation .407** .430** 1 .189 .351 1

**

Y Sig. (2-tailed) .000 .000 .138 .005

N 72 72 72 63 63 63

Sumber : Data primer diolah 2015

Dari tabel 4.1 dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Output perhitungan korelasi citra merek Swallow yang disajikan pada tabel

4.1, besar koefesien korelasi X1 dan X2 adalah 0,407 mempunyai hubungan

positif dan sig. (2-tailed) bernilai 0,000 < 0,05 menunjukkan hubungan

keduanya signifikan dengan keputusan pembelian konsumen.

b. Output perhitungan korelasi kepercayaan merek Swallow yang disajikan

tabel 4.1 besar koefisien X1 dan X2 adalah 0,430 mempunyai hubungan
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positif dan sig. (2-tailed) bernilai 0,000 < 0,05 menunjukan hubungan

keduanya signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen.

c. Output perhitungan korelasi citra merek Nutrijell yang disajikan pada tabel

4.1 besar koefisien korelasi X1 dan X2 adalah 0,189 mempunyai hubungan

positif dan sig. (2-tailed) 0,138 > 0,05 menunjukan hubungan keduanya tidak

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen.

d. Output perhitugan korelasi kepercayaan merek Nutrijell yang disajikan tabel

4.1 besar koefesien korelasi X1 dan X2 adalah 0,351 mempunyai hubungan

positif dan sig. (2-tailed) 0,005 < 0,05 menunjukan hubungan signifikan

terhadap keputusan pembelian konsumen.

4.2 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian,persamaan

regresi yang digunakan adalah:

Y = a + b1X1 + b2X2 + e, dimana,

Y = keputusan pembelian.

b1 = koefisien regresi dari citra merek

b2 = koefisien regresi dari kepercayaan merek

X1 = citra merek, a = konstanta

X2 = Kepercayaan merek e = nilai eror

4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui prediksi perubahan-perubahan yang

terjadi apabila ada perubahan dari setiap variable independen yang akan mempengaruhi

perubahan variabel dependen.

Tabel 4.2 Uji F Swallow Globe

Model Sum of

Squares

Df Mean

Square

F Sig.

Regression 3.402 2 1.701 11.76
7

.000b

1Residual 9.973 69 0.145

Total 13.375 71

Sumber:data primer diolah 2015
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Berdasarkan tabel 4.2 didapat hasil uji anova dimana F hitung sebesar 11,767

dengan tingkat probabilitas sebesar 0,000 (signifikan). Syarat uji yang digunakan

adalah apabila pada taraf signifikan 5% (a = 0,05). Nilai probabilitas koefisien regresi

lebih kecil dari pada 0,05 hal itu menunjukan bahwa X1 memiliki pengaruh signifikan

terhadap keputusan pembelian konsumen.

Berdasarkan tabel diatas, maka H1diterima yang menyatakan terdapat pengaruh

signifikan antara citra merek Swallow Globe (X1) dan kepercayaan merek Swallow

Globe (X2). Oleh karena itu dapat diartikan kedua variabel bebas secara bersama-

sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian

konsumen. Dengan ini dinyatakan uji F dapat diterima, maka uji t dapat dilakukan

secara indivual.

Dengan diterimanya uji F, maka selanjutnya penguji akan melakukan secara

individual (uji-t) untuk mengetahui masing-masing variabel citra merek Swallow

Globe dan kepercayaan merek Swallow Globe serta dapat menjelaskan variasi nilai

variabel keputusan pembelian konsumen (Y).

Tabel 4.3 Uji t Swallow Globe

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) 1.550 .493 3.146 .002

X1 (X1) .301 .119 .285 2.532 .014

X2 .300 .105 .322 2.864 .006

Sumber: Data Primer diolah 2015
Y= 1,550 + 0,301 + 0,300

Pada tabel diatas, pada kolom t (identik dengan t – hitung) terdapat angka

sebesar 3,146 dan pada X1 kolom sig. terdapat angka 0,014 dan X2 0,006. Angka-

angka tersebut memiliki arti bahwa koefisian regresi signifikan karena α < 

0,05%.Oleh karena itu baik citra merek Swallow Globe dan kepercayaan merek

Swallow Globe berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian, maka

H0 ditolak.
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Tabel 4.4
Hasil uji t pada masing-masing variabel

Variabel Signifikansi Kriteria Keterangan

Citra Merek (X1) 0,014 < 0,05 Ho ditolak artinya X1 memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap
keputusan pembelian konsumen Y

Kepercayaan
Merek (X2)

0,006 < 0,05 Ho ditolak artinya X2 memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap
keputusan pembelian konsumen Y

Sumber : Data Primer Diolah

Dari data tabel 4.4 uji t menunjukan bahwa, citra merek Swallow Globe (X1)

berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y). Begitu juga dengan

Kepercayaan merek Swallow Globe (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap

keputusan pembelian konsumen (Y).

4.4 Uji F(Simultan) Nutrijell

Tabel 4.5 Output regresi Nutrijell

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

Regression 2.133 2 1.067 5.471 .007b

1 Residual 11.698 60 .195

Total 13.832 62

Sumber data primer diolah 2015

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji anova F hitung sebesar 5.471 dengan tingkat

probabilitas sebesar 0,007 (signifikan). Syarat uji yang digunakan adalah apabila pada

taraf signifikan 5% (a = 0,05). Nilai probabilitas koefisien regresi lebih kecil dari

pada 0,05 hal itu menunjukan bahwa X1 memiliki pengaruh positif signifikan

terhadap keputusan pembelian konsumen.

Berdasarkan tabel diatas, maka H1diterima karena 0,007 < 0,05 dan tidak

terdapat pengaruh antara citra merek Nutrijell (X1) dan kepercayaan merek

Nutrijell(X2). Oleh karena itu dapat diartikan kedua variabel bebas secara bersama-

sama (simultan) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian

konsumen. Dengan ini dinyatakan uji F dapat diterima. maka uji t dapat dilakukan

secara indivual.
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Dengan diterimanya uji F, maka selanjutnya penguji akan melakukan secara

individual (uji-t) untuk mengetahui masing-masing variabel citra merek Nutrijell dan

kepercayaan merek Nutrijell serta dapat menjelaskan variasi nilai variabel

keputusan pembelian konsumen (Y).

4.5 Uji t (parsial) Nutrijell
Tabel 4.6

Output Uji t Nutrijell

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) 1.574 .735 2.142 .036

1 X1 .199 .135 .176 1.481 .144

X2 .381 .131 .345 2.900 .005

Y= 1,574 + 0,199 + 0,381

Pada tabel di atas, pada kolom t (identik dengan t – hitung) terdapat angka

sebesar 2,142 dan pada X1 kolom sig. terdapat angka 0,144 dan X2 0,005. Angka-

angka tersebut memiliki arti bahwa koefisian regresi signifikan pada α >0,05%.

Oleh karena itu nilai sig citra merek Nutrijell > dari 0,05 (0,144>0,05),dan citra

merek nutrijell berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian maka H0 di

terima dan kepercayaan merek Nutrijell dengan nilai sig 0,005<0,05. Oleh karena

itu Kepercayaan Merek Nutrijell berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan

pembelian, maka H0 diterima.

Tabel 4.7 Uji t Nutrijell

Variabel Signifikansi Kriteria Keterangan

Citra Merek (X1) 0,144 >0,05 Ho diterima artinya X1 memiliki
pengaruh positif tidak signifikan

terhadap keputusan pembelian
konsumen Y

Kepercayaan

Merek (X2)

0,005 < 0,05 Ho ditolak artinya X2 memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap
keputusan pembelian konsumen Y

Sumber :Data primer diolah 2015

Dari data uji t diatas menunjukan bahwa, Citra Merek Nutrijell (X1) berpengaruh positif

tidak signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen (Y).Sedangkan Kepercayaan



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume VII No. 2 / November / 2015

13

Merek Nutrijell (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian

konsumen (Y).

4.6 Koefisien Determinasi

4.6.1 Koefisien Determinasi Swallow Globe

Besarnya koefisien determinasi adalah 25,4% artinya, perubahan-perubahan pada

variabel citra merek (X1) dan kepercayaan merek (X2) sebesar 25,4% ,sedangkan

sisanya sebesar 74,6% dijelaskan dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain citra merek

misalnya harga dan kualitas produk. Dimana harga dan kualitas produk dengan

keputusan pembelian mempunyai kaitan yang erat yang dapat di buktikan oleh beberapa

penelitian terdahulu seperti penelitian Wahyudi (2005) dan Tedjakusuma,dkk (2001)

menyatakan bahwa harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian.

4.6.2 Koefisien Determinasi Nutrijell

Besarnya koefisien determinasi adalah 15,4% artinya, perubahan-perubahan pada

variabel citra merek (X1) dan kepercayaan merek (X2) sebesar 15,4% ,sedangkan

sisanya sebesar 84,6% dijelaskan dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain citra merek

misalnya harga dan kualitas poduk. Dimana harga dan kualitas produk dengan

keputusan pembelian mempunyai kaitan yang erat yang dapat di buktikan oleh beberapa

penelitian terdahulu seperti penelitian Wahyudi (2005) dan Tedjakusuma,dkk (2001)

menyatakan bahwa harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian

4.7 Pengaruh Citra Merek dan Kepercayaan Merek Agar-agar Swallow Globe
dan Nutrijell ditinjau dari para responden

4.7.1 Swallow Globe

Dalam penelitian Pengaruh Citra merek dan kepercayaan Merek Agar-agar

Swallow Globe di PT Sasana Megah Agung dapat di simpulkan bahwa konsumen lebih

memutuskan untuk membeli agar-agar Swallow Globe di bandingkan produk yang lain

karena Swallow Globe merupakan pelopor agar-agar yang menjaga citra merek dan

kepercayaan merek dengan kualitas yang baik,selain itu supplier agar-agar Swallow

Globe sering mengadakan promosi dan hadiah dengan skala pembelian tertentu
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sehingga membuat konsumen tergiur untuk membeli agar-agar Swallow Globe

walaupun dengan harga yang cukup tinggi dan hasil penelitianpun signifikan.

4.7.2 Nutrijell

Dalam penelitian Pengaruh Citra Merek dan Kepercayaan Merek Agar-agar

Nutrijell di PT Sasana Megah Agung dapat di simpulkan bahwa konsumen lebih

memutuskan untuk membeli produk yang lain di karenakan Agar-agar Nutrijell jarang

memberikan promosi dan hadiah dengan kriteria skala pembelian tertentu sehingga

kepercayaan konsumen kurang walaupun sering melakukan promosi dan iklan di media

elektonik dan hasil penelitianpun menunjukan tidak signifikan.

4.8. Pembahasan, Implikasi dan Keterbatasan
4.8.1. Pembahasan
4.8.1.1 Agar-agar Swalow Globe

Dengan besarnya koefisien korelasi antara citra merek terhadap keputusan

pembelian konsumen adalah 0,407 dengan tingkat signifikan 0,000 dapat disimpulkan

bahwa citra merek memiliki hubungan yang positif terhadap keputusan pemnbelian

konsumen. Dengan besarnya koefesien korelasi antara kepercayaan merek terhadap

keputusan pembelian konsumen 0,430 dengan tingkat signifikan 0,000, dapat

disimpulkan bahwa kepercayaan merek memiliki hubungan yang positif terhadap

keputusan pembelian konsumen. Danny Alexander Bastian (2014) mengemukakan

bahwa citra merek dan kepercayaan merek berpengaruh positif dan signifikan

terhadap loyalitas merek.

4.8.1.2 Agar-agar Nutrijell

Dengan besarnya koefisien korelasi antara citra merek terhadap keputusan

pembelian konsumen adalah 0,189 dengan tingkat signifikan 0,138 dan dapat

disimpulkan bahwa citra merek memiliki hubungan yang relatif rendah terhadap

keputusan pembelian konsumen.

Dengan besarnya koefisien korelasi antara kepercayaan merek terhadap

keputusan pembelian konsumen adalah 0,351 dengan tingkat signifikan 0,005 dapat

disimpulkan bahwa kepercayaan merek memiliki hubungan yang relatif tinggi terhadap

keputusan pembelian konsumen .Hasil penelitian E.Desi Arista dan Sri Rahayu Tri
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Astuti (2011) menyatakan bahwa kepercayaan merek dan iklan menunjukkan hasil

yang signifikan,tetapi citra merek menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap minat

beli.

Dari hasil pengujian koefisien determinasi agar-agar Swallow Globe dibuktikan

bahwa pengaruh citra merek dan kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian

konsumen adalah 25,4%. besarnya koefisien determinasi adalah 25,4% artinya,

perubahan pada variabel citra merek (X1) dan kepercayaan merek (X2) sebesar 25,4%.

Sedangkan sisanya sebesar 74,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain citra merek

dan kepercayaan merek misalnya harga ataupun kualitas produk.

Sedangkan besarnya koefisien determinasi untuk agar-agar Nutrijell adalah

15,4% artinya, perubahan-perubahan pada variabel citra merek (X1) dan kepercayaan

merek (X2) sebesar 15,4% ,sedangkan sisanya sebesar 84,6% dijelaskan dijelaskan oleh

faktor-faktor lain selain citra merek misalnya harga dan kualitas produk.

4.8.2. Implikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek dan kepercayaan merek

Agar-agar Swallow Globe menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

keputusan pembelian konsumen dan penelitian pengaruh citra merek dan kepercayaan

merek agar-agar Nutrijell berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian

konsumen.

4.8.3. Keterbatasan

Dalam penelitian ini disadari bahwa terdapat keterbatasan yang mempengaruhi

hasil penelitian ini. Beberapa keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Adanya perbedaan persepsi diantara masing-masing pelanggan dalam memahami

konteks pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner.

2. Jawaban responden yang disampaikan secara tertulis melalui kuesioner belum

tentu mencerminkan keadaan sebenarnya.

3. Pengukuran variabel keputusan pembelian konsumen hanya dengan item skala

tunggal atau mengukur tingkat keputusan pembelian hanya secara keseluruhan

terhadap pembelian.
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