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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum PT.Mayora Indah Tbk 

PT. Mayora Indah Tbk. (Perseroan) didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik 

pertama berlokasi di Tangerang dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990. 

Kegiatan usaha perseroan ini adalah dibidang industri dan saat ini, PT. Mayora 

Indah Tbk. memproduksi dan memiliki 6 (enam) divisi yang masing 

masing menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi. Devisi-devisi tersebut 

antara lain : Devisi Biskuit, Devisi Kembang Gula, Devisi Wafer, Devisi Coklat, 

Devisi Kopi, dan devisi Makanan Kesehatan.  

Di Indonesia, Perseroan tidak hanya dikenal sebagai perusahaan yang 

memproduksi makanan dan minuman olahan, tetapi juga dikenal sebagai market 

leader yang sukses menghasilkan produk produk yang menjadi pelopor pada 

kategorinya masing masing. Salah satu produk hasil inovasi dari PT.Mayora Indah 

Tbk adalah Energen sebagai pelopor minuman sereal. Energen adalah makanan dan 

minuman sereal yang praktis dan bergizi.  

Ada beberapa jenis varian rasa yang dapat dipilih oleh konsumen Energen, ada 

Energen sereal dengan 5 pilihan rasa yaitu jahe, kacang hijau, coklat, jagung dan 

vanilla. Kemudian Energen Oat Milk, minuman mengandung oat, susu dan 

potongan buah asli. Lalu Energen Go- Fruit yaitu campuran sereal dengan potongan 
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buah asli dan tersedia dalam berbagai varian rasa. PT. Mayora Indah Tbk selaku 

produsen dari Energen memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

a. Menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan 

terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan 

menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. 

b. Dapat memperoleh Laba Bersih Operasi diatas rata rata industri dan 

memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholders Perseroan. 

c. Dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara 

dimana Perseroan berada. 

Karena bentuk perusahaan ini adalah perseroan, maka perusahaan dikelola oleh 

Dewan Direksi, dibawah pengawasan Dewan Komisaris yang anggotanya diangkat 

di rapat umum pemegang saham yang selalu diadakan setiap tahunnya. 

4.2 Gambaran Responden 

Gambaran responden dapat dilihat melalui gambaran secara umum seperti; umur 

responden, jenis kelamin, wilayah tinggal (geografi), jenis pendidikan, serta perilaku 

(behavior) responden dalam menanggapi suatu produk. Dalam penelitian ini 

responden berjumlah 97 orang mahasiswa yang menempuh studi di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang.  

Berikut adalah tabel yang menunjukkan gambaran responden berdasarkan umur dan 

jenis kelamin:  
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Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 

Jenis 

Kelamin 

Umur (Tahun) Total 

17-19 Tahun 20-22 Tahun 23-25 Tahun 

Perempuan 2 

(2,06%) 

21 

(21,64%) 

 

5 

(5,15%) 

28 

(28,85%) 

Laki-Laki 8 

(8,24%) 

 

47 

(48,47%) 

14 

(14,44%) 

69 

(71,15%) 

Total 10 

(10,30%) 

68 

(70,11%) 

19 

(19,59%) 

97 

(100%) 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat hasil survey terhadap 97 responden 

menunjukkan  sebagian besar laki-laki yakni sebanyak 69 orang (71,15%) 

mengkonsumsi Energen. Dan  diketahui range umur responden adalah pada usia 20-

22 tahun (70,11%). 

Setelah mengetahui umur dan jenis kelamin responden, kemudian responden 

dikelompokkan berdasarkan asal daerah tempat tinggal. Berikut adalah diagram 

yang menunjukkan asal daerah responden : 
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Diagram 4.1 Diagram Responden Berdasarkan Asal Daerah Tempat Tinggal 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

Dari diagram diatas diketahui bahwa responden penelitian dominan berasal dari 

wilayah pulau Jawa, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 62 orang dari total 

keseluruhan yakni 97 orang. 

Setelah mengelompokkan responden berdasarkan wilayah tempat tinggal asal 

responden, kemudian responden dikelompokkan berdasarkan program studi yang di 

ambil di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Berikut adalah tabel yang 

menunjukkan gambaran responden berdasarkan program studi yang diambil : 

 

Tabel 4.2 Tabel Responden berdasarkan Program Studi yang diambil di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.  

Fakultas Jumlah (Orang) 

FEB 34 

TP 6 

PSIKOLOGI 9 

Asal Daerah 

jawa

sumatera

kalimantan

sulawesi

Kepulauan Riau

62 orang 8 

22 

2 
3 
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HUKUM 11 

SASTRA 3 

SIPIL 3 

ARSITEK 6 

DKV 3 

IKOM 18 

TEKNIK ELEKTRO 4 

TOTAL 97 Orang 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

 

Dari tabel 4.2 diatas diketahui responden dalam penelitian ini di dominasi oleh  

mahasiswa yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang termasuk 

didalamnya jurusan Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan dengan jumlah 

mahasiswa sebanyak 34 orang dari total keseluruhan yaitu 97 orang. 

 

Sebelum mengisi jawaban pertanyaan menggunakan skala likert, terlebih dahulu 

para responden diberikan pertanyaan dengan pilihan jawaban. Pertanyaan yang 

diberikan bertujuan untuk mengetahui pola perilaku konsumsi sarapan pagi yang 

dilakukan oleh mahasiswa sebelum mulai beraktivitas di kampus Unika 

Soegijapranata Semarang. Berikut adalah data tabel yang menunjukkan  hasil 

jawaban dari 97 responden: 
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Tabel 4.3 Tabel Persentase Responden Sarapan Pagi sebelum berangkat ke 

Kampus Unika Soegijapranata Semarang. 

 

Pertanyaan 

Jawaban (orang) 

Ya Tidak Kadang- 

kadang 

Apakah saudara melakukan 

sarapan pagi sebelum 

berangkat ke kampus? 

 

25 orang 

(25,78%) 

 

22 orang 

(22,68%) 

 

50 orang 

(51,54%) 

TOTAL 97 Responden (100%) 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

 

 Dari tabel 4.3 diatas diketahui bahwa sebagian besar atau sebanyak 51,54% 

mahasiswa di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang tidak sering melakukan 

sarapan pagi sebelum berangkat ke kampus. Hanya 25 orang atau 25,78% saja dari 

total sampel 97 orang  yang melakukan sarapan sebelum melakukan aktivitas di 

kampus.  
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Tabel 4.4 Tabel Frekuensi Responden UNIKA melakukan Sarapan pagi dalam 

satu minggu. 

 

Pertanyaan 

Jawaban (Orang) 

Frekuensi 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Berapa kali 

dalam satu 

minggu frekuensi 

saudara 

melakukan 

sarapan pagi? 

 

5 

Orang 

(5,15%) 

 

9 

Orang 

(9,28%) 

 

18 

Orang 

(18,56%) 

 

19 

Orang 

(19,59%) 

 

18 

Orang 

(18,56%) 

 

16 

Orang 

(16,50%) 

 

5 

Orang 

(5,15%) 

 

7 

Orang 

(7,21%) 

 TOTAL 97 Responden (100%) 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

 Dari data tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa  Frekuensi responsen melakukan 

sarapan pagi dalam satu minggu adalah 3 kali, dengan jumlah responsen sebanyak 19 

orang (19,59%) dari total 97 responden  
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Tabel 4.5 Tabel Jenis Sarapan yang dikonsumsi oleh Responden UNIKA 

 

 

Pertanyaan 

Hasil Jawaban (Orang) 

Jenis Makanan atau Minuman 

Roti atau 

Biskuit 

Susu, Teh, 

Kopi, Jus 

Sereal 

Sarapan 

Makanan 

berat 

Lainnya 

Ketika saudara 

sarapan, jenis 

makanan/minuman 

apa yang 

dikonsumsi? 

 

18 orang 

(18,56%) 

 

27 orang 

(27,84%) 

 

18 orang 

(18,56%) 

 

27 Orang 

(27,84%) 

 

7 orang 

(7,21%) 

TOTAL 97 Responden (100%) 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 Dari data tabel 4.5 diatas diketahui bahwa jenis sarapan yang banyak 

dikonsumsi responden adalah jenis makanan berat dan minuman seperti Susu, 

teh, kopi dan susu, dengan persentase masing-masing sebesar 27,84% atau 

sebanyak 27 orang. Pada kolom lainnya responden menjawab buah, bubur, dan 

salad (sayuran). 

 Dari tabel 4.6 diketahui bahwa sebanyak 32,99% atau 32 orang menjawab 

manfaat dan pentingnya sarapan pagi adalah untuk mencegah terjadinya sakit 

maag. Selain itu sebanyak 31,96% atau 31 orang menjawab manfaat dan 

pentingnya sarapan pagi adalah sebagai energi bagi otak dan tubuh serta 

menjaga konsentrasi. 
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Tabel 4.6 Tabel Persepsi Mahasiswa UNIKA mengenai Manfaat dan Pentingnya 

Sarapan Pagi. 

 

Pertanyaan 

Hasil Jawaban (orang) 

Pilihan Jawaban (Pernyataan) 

 

Menurut 

saudara, 

manfaat dan 

pentingnya 

sarapan 

pagi 

adalah? 

Energi bagi 

otak dan 

tubuh serta 

menjaga 

konsentrasi 

Mencegah 

terjadinya 

sakit maag 

Menjaga 

berat 

badan 

Lebih 

bertenaga 

alam 

beraktifitas 

lainnya Tidak tahu 

31 orang  

(31,96%) 

32 orang 

(32,99%) 

6 orang 

(6,19%) 

25 orang 

(25,77%) 

1 orang 

(1,03%) 

2 orang 

(2,06%) 

TOTAL 97 Responden (100%) 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

 Dari hasil survey ini dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% mahasiswa 

yang menjadi responden mengerti dan paham mengenai manfaat yang di dapat 

apabila melakukan sarapan pagi sebelum beraktivitas. 
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Tabel 4.7 Tabel Jumlah Pengeluaran Mahasiswa UNIKA dalam 1 bulan 

 

Pertanyaan 

Jawaban (orang) 

Besarnya Jumlah Pengeluaran (Rupiah) 

< Rp.1 juta  Rp.1juta-

Rp. 1,5juta 

Rp.1,6 juta – 

Rp 2 juta 

>2 juta 

Berapa rupiah 

jumlah 

pengeluaran 

anda dalam 1 

(satu) bulan? 

 

11 orang 

(11,35%) 

 

37 orang 

(38,14%) 

 

37 orang 

(38,14%) 

 

12 orang 

(12,37%) 

TOTAL 97 Responden (100%) 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

 Dari data tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa dalam satu (1) bulan 

pengeluaran sebagian besar mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata berkisar 

antara Rp. 1juta- Rp. 1,5 juta rupiah dan Rp. 1,6 juta – Rp. 2 juta rupiah (38,14%). 

 

4.3 Gambaran Distribusi Jawaban Responden berdasarkan Variabel Penelitian 

Setelah mengetahui gambaran produsen Energen dan gambaran responden 

penelitian serta perilaku konsumsi sarapan pagi para responden, berikut adalah tabel 

distribusi jawaban responden mengenai pertanyaan dalam angket (kuisioner) yang 

diberikan.  
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Tabel 4.8. Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Brand Awareness (Top 

Of Mind, Brand Recall, Brand Recognition, Unware Of Brand) 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel Brand Awareness pada produk 

Energen sudah baik di benak responden, ditunjukkan dari nilai tabel yang setuju pada 

setiap pernyataan yang diberikan kepada 97 responden. Kecenderungan data tabel 

terbesar adalah pada indikator Brand Recognition 1 (59,8%) yang berisi pernyataan : 

Sarapan Super (Susu Plus Sereal) menjadikan Energen cocok untuk sarapan setiap hari. 

Tabel 4.9. Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Brand Image 

 

Kues 

1 2 3 4 5 TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

BI 1 0 0 6 6,1 31 31,6 52 53,1 8 8,2 97 100 

BI 2 1 1,0 6 6,1 34 34,7 50 51,0 6 6,1 97 100 

BI 3 0 0 5 5,1 35 35,7 48 49,0 9 9,2 97 100 

BI 4 1 1,0 8 8,2 49 50,0 38 38,8 1 1,0 97 100 

Kues 1 2 3 4 5 TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

TOM 3 3,1 7 7,2 38 39,2 39 40.2 10 10.3 97 100 

BR 1 1,0 9 9,3 15 15,5 54 55,7 18 18,6 97 100 

BRC 0 0 7 7,2 33 34,0 45 46,4 12 12,4 97 100 

BRC1 2 2,1 11 11,3 23 23,7 58 59,8 3 3,1 97 100 

UOB 1 1,0 8 8,2 30 30,9 50 51,5 8 8,2 97 100 

UOB1 0 0 6 6,2 40 41,2 43 44,3 8 8,2 97 100 

UOB2 1 1,0 12 12,4 34 35,1 43 44,3 7 7,2 97 100 

UOB3 0 0 7 7,2 32 33,0 48 49,5 10 10,3 97 100 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel Brand Image pada produk 

Energen sudah cukup baik dibenak responden, terlihat dengan persentase terbesar pada 

tabel adalah pada pernyataan Brand Image 1 (53,1%) yang  berisi pernyataan : Menurut 

Saya Energen adalah sereal sarapan yang praktis dan bergizi. 

Tabel 4.10. Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Keputusan Pembelian 

 

 

Kues 

1 2 3 4 5 TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

KP 1 0 0 8 8,2 28 28,9 54 55,7 7 7,2 97 100 

KP 2 0 0 14 14,4 34 35,1 44 45,4 5 5,2 97 100 

KP 3 0 0 11 11,3 29 29,9 49 50,5 8 8,2 97 100 

KP 4 0 0 10 10,3 33 34,0 46 47,4 8 8,2 97 100 

KP 5 1 1,0 4 4,1 30 30,9 54 55,7 8 8,2 97 100 

KP 6 1 1,0 6 6,2 35 36,1 46 47,4 9 9,3 97 100 

KP 7 3 3,1 8 8,2 42 43,3 42 43,3 2 2,1 97 100 

KP 8 2 2,1 6 6,2 44 45,4 39 40,2 6 6,2 97 100 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel Keputusan Pembelian pada 

produk Energen sudah cukup baik dibenak responden, terlihat dengan persentase 

terbesar pada tabel adalah pada pernyataan Keputusan Pembelian 1 ( 55,7%) yang 

berisi pernyataan: Saya membeli Energen karena praktis (mudah untuk dikonsumsi). 

Persentase terbesar kedua adalah pada pernyataan Keputusan Pembelian 5 (55,7%) 
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yang berisi pernyataan : Saya memilih Energen karena merek  nya sudah dikenal 

luas oleh masyarakat. 

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda dilakukan pada 

variabel independen yaitu brand awareness dan brand image serta variabel 

dependen yaitu keputusan pembelian oleh konsumen. Pengujian dilakukan dengan 

bantuan program aplikasi SPSS. Hasil dari pengujian hipotesis menggunakan 

analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11. Nilai Koefisien Regresi 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.042 1.791  1.699 .093 

BA .295 .061 .318 4.793 .000 

BI 1.188 .126 .625 9.437 .000 

a. Dependent Variable: KPK 

Sumber : Data Primer yang Diolah pada SPSS (2017)  

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka didapatkan persamaan regresi: 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Y = 3.042 + 0,295X1 + 1.188X2 
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Dimana :  

Y = Keputusan Pembelian 

a = Konstanta 

b1,b2 = Koefisien Regresi 

X1 = Brand Awareness 

X2 = Brand Image 

A. Pengujian Hipotesis Pertama 

Untuk mengetahui hasil dari hipotesis pertama dilakukan pengujian 

variabel independen  yaitu brand awareness terhadap variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian. Rumusan hipotesis nol (H10) dan hipotesis alternative 

(H11) mengenai variabel pengaruh brand awareness terhadap keputusan 

pembelian adalah sebagai berikut : 

H10 = brand awareness tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk Energen di kota Semarang. 

H11 = brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk Energen di kota Semarang. 

Berdasarkan hasil tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa nilai t adalah sebesar 

4.793. Dengan menggunkan standar nilai signifikansi sebesar 0,05 dan hasil dari 

t tabel adalah sebesar 0.200 maka  H0  ditolak  (Ha diterima), artinya brand 
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awareness  berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk Energen di kota Semarang 

B. Pengujian Hipotesis Kedua 

Untuk mengetahui hasil dari hipotesis kedua dilakukan pengujian variabel 

independen  yaitu brand image terhadap variabel dependen yaitu keputusan 

pembelian. Rumusan hipotesis nol (H20) dan hipotesis alternative (H21) 

mengenai variabel pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian adalah 

sebagai berikut : 

 H20 = brand image tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk Energen di kota Semarang. 

H21 = brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk Energen di kota Semarang. 

Berdasarkan hasil tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa nilai dari t adalah sebesar 

9.437. Dengan menggunkan standar nilai signifikansi sebesar 0,05 dan nilai t 

tabel 0.200 maka H0  ditolak  (Ha diterima), artinya brand image berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Energen di kota 

Semarang. 

C. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Untuk menguji hipotesis yang ketiga dilakukan pengujian variabel independent 

yaitu brand awareness dan brand image secara bersama-sama terhadap variabel 

dependent, yaitu keputusan pembelian. Rumusan hipotesis nol (H30) dan 
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hipotesis alternative (H31) mengenai variabel pengaruh Brand awareness dan 

brand image terhadap keputusan pembelian adalah sebagai berikut : 

H30 = brand awareness  dan brand image tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk Energen di kota Semarang. 

H31 = brand awareness dan brand image berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk Energen di kota Semarang. 

Untuk mengetahui hasil dari uji hipotesis ketiga dalam penelitian ini maka data 

dihitung dengan menggunakan uji F melalui program SPSS dengan sehingga 

mendapatkan nilai sebagai berikut: 

Tabel 4.12. Hasil Pengujian Uji- F 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1097.651 2 548.826 103.005 .000
a
 

Residual 500.844 94 5.328   

Total 1598.495 96    

a. Predictors: (Constant), BI, BA 

b. Dependent Variable: KPK 

Sumber : Data Primer yang Diolah melalui SPSS (2017) 

Berdasarkan tabel 4.9  diatas dapat dilihat nilai Fhitung sebesar 103.005 dengan 

tingkat signifikansinya adalah sebesar 0,000. Dengan menggunakan standar nilai 

signifikansi Ftabel sebesar 0.200 maka hipotesis ketiga pada penelitian ini 

diterima, dengan kata lain H0 ditolak (Ha diterima), yakni brand awareness dan 
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brand image secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk Energen di kota Semarang. 

4.5 Analisis Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi ( R square) atau biasa disimbolkan dengan R
2 

dapat 

diartikan sebagai persentase sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Nilai dari koefisien determinasi dapat 

dipakai untuk memprediksi berapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan 

oleh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan syarat hasil uji F 

dalam analisis regresi bernilai signifikan. Berdasarkan hasil uji-F dengan 

signifikasi 0,05 dan hasil F hitung 103.005 < 0.200 maka hasil dari koefisien 

determinasi (R square) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Hasil Analisis Determinasi (R square) 

 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .829
a
 .687 .680 2.30827 

a. Predictors: (Constant), BI, BA 

b. Dependent Variable: KPK 

Sumber : Data Primer yang Diolah melalui SPSS (2017) 

 Berdasarkan tabel 4.10 diatas diperoleh angka R
2 

(R square) sebesar 0.687  atau 

(68,7%), hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen brand awareness dan brand image terhadap variabel dependen 

keputusan pembelian adalah sebesar 68,7%. Dengan kata lain,variasi variabel 

independen yang digunakan yakni brand awareness dan  brand image mampu 
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menjelaskan 68,7% variasi variabel dependen yakni keputusan pembelian. 

Sedangkan sisanya sebesar 31,3 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. 

4.6 Pembahasan 

Berdasarkan hasil hipotesis yang telah diuji diketahui bahwa Brand 

Awareness dan Brand image berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Energen di Kota Semarang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uji, diketahui bahwa Brand 

Awareness berpengaruh dan positif terhadap keputusan pembelian produk 

Energen di Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai koefisien regresi 

pada variabel Brand Awareness yang bernilai positif, koefisien bernilai positif 

artinya terjadi hubungan yang positif dan searah antara Brand Awareness dengan 

Keputusan Pembelian, semakin tinggi nilai koefisien regresi maka semakin kuat 

pengaruh dari Brand Awareness terhadap Keputusan Pembelian konsumen. 

Dalam hal ini, apabila kinerja dari Brand Awareness mengalami kenaikan satu 

satuan, Keputusan Pembelian akan mengalami peningkatan sebesar 0.295 atau 

29,5% dan hasil koefisien regresi positif artinya setiap kenaikan kinerja Brand 

Awareness akan mengakibatkan naiknya Keputusan Pembelian.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Aaker dalam 

Rangkuti (2002:39) yang mengatakan bahwa kesadaran merek terkait dengan 

kekuatan dari atribut atau rekaman mengenai merek yang ada di dalam ingatan 

konsumen yang dapat diukur sebagai kemampuan konsumen mengidentifikasi 
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merek di dalam kondisi yang berbeda.Hasil ini juga didukung dengan penelitian 

terdahulu oleh (Imroatul Khasanah, 2013) yang menyatakan bahwa kesadaran 

merek atau brand awareness adalah salah satu faktor pendorong konsumen 

melakukan keputusan pembelian. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka diketahui Brand 

Image berpengaruh dan bernilai positif terhadap Keputusan Pembelian produk 

Energen oleh konsumen di Kota Semarang, artinya semakin tinggi atau 

meningkat nilai dari koefisien korelasi dari variabel brand image, maka semakin 

kuat pengaruhnya terhadap variabel dependen, yaitu keputusan pembelian. 

Dalam hal ini, apabila Brand Image mengalami peningkatan sebesar satu satuan, 

Keputusan Pembelian akan meningkat sebesar 1.188 dan hasil koefisien regresi 

adalah positif, artinya setiap peningkatan dari Brand Image akan mengakibatkan 

naiknya Keputusan Pembelian. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Rangkuti 

(2002:43) yang menyatakan bahwa konsumen yang terbiasa menggunakan 

merek tertentu cenderung memiliki konsistensi terhadap brand image. Kemudian 

hasil yang signifikan juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang diteliti 

(Putri Andini, 2010) dengan hasil terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel brand image terhadap keputusan membeli. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji, diketahui Brand Awareness dan 

Brand Image secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Keputusan 

Pembelian produk Energen oleh konsumen di Kota Semarang. Hal ini dapat 
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dilihat dari hasil tabel 4.8 dengan nilai koefisien regresi secara keseluruhan 

berpengaruh. Setiap kinerja dari Brand Awareness dan Brand Image naik akan 

mengakibatkan peningkatan Keputusan Pembelian. Artinya apabila konsumen 

memiliki kesadaran merek yang tinggi, serta mengetahui secara jelas citra merek 

produk, maka keputusan pembelian konsumen dalam memilih produk Energen 

juga akan tinggi.  

 Sebaliknya apabila kesadaran akan merek yang dimiliki oleh konsumen 

rendah serta ketidaktahuan konsumen mengenai citra merek produk, maka 

keputusan pembelian mereka terhadap produk Energen juga akan rendah.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2011:133) Keputusan pembelian sebagai 

dasar yang memainkan peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen 

akan benar-benar membuat keputusan dalam melakukan pembelian terhadap 

produk, melalui lima tahapan yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian.  

Dalam hal ini promosi sangatlah mendukung untuk menanamkan brand 

awareness dan brand image kedalam benak konsumen, sehingga konsumen 

benar-benar mengetahui fitur dan manfaat dari produk yang akan dikonsumsi 

serta perbedaan dengan produk pesaing. Konsep AIDA (Attention, Interest, 

Desire dan Action) yang dijelaskan oleh (Wijaya, 2011) dapat membantu 

mengukur efektifitas dari promosi yang dilakukan oleh produsen untuk 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

 


