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BAB VI 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 

Shampo Pantene merupakan produk shampo rambut yang dikususkan 

untuk wanita. Merek pantene sendiri merupakan salah satu merek yang dimiliki 

perusahaan P&G. P&G merupakan perusahaan asing yang pertama kali didirikan 

di Amerika Serikat pada tahun 1837 oleh seorang britis yaitu William Procter dan 

seorang irish James Gamble, mereka bertemu karena menikahi Olivia dan 

Elizabeth Noris yaitu dua bersaudara di Cincinati yang pada akhirnya bersama 

dengan ayah mereka meyakinkan untuk membangun perusahaan Procter & 

Gambler pada tahun 1837. Pada awalnya perusahaan P&G memulai usahanya dari 

menjual produk lilin dan sabun keluarga. P&G sendiri hadir di Indonesia diawali 

oleh PT Richardson Merrel Indonesia tahun 1970 melalui brand Vicks yang 

kemudian diakusisi oleh P&G pada tahun 1979. Keberadaan MRI di Indonesia 

digantikan dengan berdirinya PT Procter & Gamble Indonesia di tahun 1989 dan 

kemudian menjadi PT. Procter & Gamble Home Products Indonesia pada tahun 

1997 sampai saat ini dengan memiliki berbagai macam lini produk yang 

dipasarkan dengan berbagai merek 

 

 

4.2. Diskripsi Sampel 

 

 Populasi penelitian ini adalah mahasiswi dengan usia 18 tahun sampai 

dengan usia 20 tahun dimana termasuk dalam remaja tingkat lanjut. Populasi 

penelitian ini merupakan mahasisiwi yang ada di Semarang yang dibagi lagi 

menjadi mahasisiwi dari perguruan tinggi negri dan perguruan tinggi swasta. 
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Untuk sampel penelitian ini memilih Unika Soegijapranata Semarang untuk 

perguruan tinggi swasta karena merupakan yang pertama meraih akreditasi A , 

kemudian peneliti mengambil sampel mahasisiwi Universitas Diponegoro untuk 

perguruan tinggi negri. Pengunaan teknik quota sampling dengan proporsi jumlah 

responden 50:50 dengan total responden 60 orang. Mahasiswi yang menjadi 

responden ini merupakan mahasiswi pengguna shampo pantene dengan minimal 

satu kali sebulan. Kuesioner telah terisi dengan jumlah 60 buah yang kemudian 

hasil tanggapan responden akan dijelaskan kemudian data akan diolah serta 

selanjutnya data responden tersebut dapat dianalisis 

  

 

4.3. Diskripsi Responden 

  

Penelitian ini menngambil sampel 60 responden dengan kriteria usia 

responden dari 18 tahun sampai dengan 20 tahun dimana tergolong pada masa 

usia remaja lanjut. Dari sampel 60 responden telah didapatkan data usia responden 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 

Tabel Usia Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedasarkan tabel diatas telah digambarkan bahwa usia responden 18 tahun 

sejumlah 11 orang responden dengan presentase 17%. Kemudian untuk responden 

dengan usia 19 tahun telah diperoleh dengan jumlah 24 orang responden atau 36%. 

 
Usia 

Universitas 
Total 

Unika Undip 

18 tahun 5 6 11 

19 tahun 11 13 24 

20 tahun 14 11 25 

Sumber : Data Primer yang diolah 2017 
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Untuk usia 20 tahun berjumlah 25 orang responden atau 47%. Selanjutnya adalah 

data pembelian shampo pantene responden selama satu bulan.  

 

 

Tabel 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel 4.2 digambarkan frekuensi Pembelian shampo Pantene 

responden dalam satu bulan, pada responden dengan usia 18 tahun frekuensi 

pembelian 1 sampai 5 kali sebulan berjumlah 10 orang dan pembelian 5 sampai 

10 kali berjumlah satu orang. Kemudian untuk frekuensi responden pada usia 19 

tahun , terdapat 21 orang responden yang melakukan pembelian 1 sampai 5 kali 

dalam satu bulan, terdapat 2 orang yang melakukan pembelian 5 sampai 10 kali 

dan terdapat satu responden yang melakukan pembelian 10 sampai 15 kali dalam 

satu bulan. Sedangkan responden dengan usia 20 tahun sejumlah 25 orang 

membeli shampo Pantene 1 sampai 5 kali dalam satu bulan 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Frekuensi Pembelian Shampo Satu 

Bulan 

 

 

Usia 

Frekuensi Pembelian 

Shampo Total 

1-5 5-10 10-15 

18 tahun 10 1   11 

19 tahun 21 2 1 24 

20 tahun 25     25 

Sumber: Data Primer yang dioleh 2017 
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Tabel 4.3 

Tabel Tabulasi Silang Usia dan Frekuensi Pembelian Shampo 

Responden 

 

 

Usia  
Frekuensi Pembelian Shampo 

TOTAL 
1-5 5-10 10-15 

18 tahun 10 1   11 

19 tahun 21 2 1 24 

20 tahun 25     25 

TOTAL 56 3 1 60 

Sumber : Data Primer yang diolah 2017 

 

 

     Tabel 4.3 merupakan tabel tabulasi silang antara usia responden dengan 

frekuensi pembelian shampo Pantene. Pada tabel dapat disimpulkan untuk 

kategori pembelian shampo responden 1 sampai 5 kali sebulan  berjumlah 59 

orang, yang terbagi lagi menjadi 10 orang responden untuk usia 18 tahun, 21 

responden berusia 19 tahun dan seluruh responden usia 20 tahun berjumlah 25 

orang melakukan pembelian 1 sampai 5 kali dalam satu bulan. Kategori 

pembelian shampo 5 sampai 10 kali dalam sebulan berjumlah 3 orang responden 

yaitu 2 responden berusia 19 tahun dan satu responden berusia 18 tahun. Kategori 

pembelian shampo 10 sampai 15 kali dalam sebulan berjumlah satu orang 

reponden berusia 18 tahun. Sedangkan untuk pengeluaran seluruh responden yaitu 

60 responden yang terbagi dari 30 mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata 

dan 30 mahasiswi Universitas Diponegoro responden bagi perawatan rambut 

sejumlah Rp 100.000,- hingga Rp 1.000.000,- setiap bulan.  

 

 

4.4. Diskripsi Variabel Penelitian 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand ambassador 

Raline Shah, perceived quality, dan brand image terhadap keputusan pembelian 

shampo pantene. Penelitian ini menggunakan rentang skala untuk melakukan 

analisis deskriptif. Dengan demikian peneliti menggunakan rumus untuk 

menghitung rentang skala sebagai berikut : 

- Range: 

(Nilai tertinggi – Nilai Terendah) ÷ Jumlah Kelas 

=  ( 5-1 ) ÷ 5 

=  4 ÷ 5 

=  0,8 

 

 

- Rentang Skala : 

 

1,0 - 1,8     Sangat Tidak Setuju 

1,8 - 2,6 Tidak setuju 

2,6 - 3,4 Netral 

3,4 - 4,2 Setuju 

4,2 - 5  Sangat setuju 

 

Tujuan dari penenntuan rentang skala diatas adalah untuk mengetahui rata-rata 

skor responden yang kemudian digunakan untuk menentukan apakah jawaban dari 

tiap butir kuesinoner masuk dalam kategori Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, 

Netral, Setuju atau Sangat Setuju. 

 

 

 4.4.1. Variabel Brand Ambassador Raline Shah 

 

Variabel ini untuk mengetahui tangapan responden mengenai 

brand ambassador Raline Shah dalam perannya bagi Pantene dengan hasil 

tanggapan responden sebagai berikut 
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Tabel 4.4  

Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Variabel Brand 

Ambassador Raline Shah 

 

  Pertanyaan 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) TR RS K 

F S F S F S F S F S 

Raline Shah 

memiliki 

daya tarik 

rambut 

panjang 

yang kuat 

1 1 0   0 11 33 35 130 13 65 60 3,81 Setuju 

Raline shah 

memiliki 

daya tarik 

rambut 

hitam yang 

indah 

 0  0 2 4 12 36 37 148 9 45 60 3,88 Setuju 

Raline Shah 

memiliki 

daya tarik 

paras yang 

cantik  

 0 0  0  0  3 9 19 76 38 190 60 4,58 
Sangat 

Setuju 

Raline shah 

memiliki 

kepribadian 

yang santun  

 0  0 1 2 25 75 20 80 14 70 60 3,83 Setuju 

Raline shah 

merupakan 

selebriti 

dengan karir 

yang sukses 

0  0  0  0  9 27 39 156 12 60 60 4,05 Setuju 

Raline Shah 

merupakan 

pribadi yang 

kharismatik 

0  0  1 2 7 21 36 144 16 80 60 4,12 Setuju 

 

Sumber: Data Primer yang diolah 2017 
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Pada butir yang pertama yaitu daya tarik rambut panjang yang kuat 

responden menjawab dengan rata-rata skor 3,81 yang berati masuk dalam 

kategori setuju, responden menyetujui bahwa Raline Shah memiliki daya 

tarik rambut panjang yang kuat. Kemudian untuk butir yang kedua yaitu 

rambut hitam yang indah rata-rata skor jawaban responden adalah 3,88 

yang termasuk dalam kategori setuju, yang dapat dijelaskan bahwa 

responden menyetujui bahwa Raline Shah memiliki daya tarik rambut 

hitam yang kuat. Butir yang ketiga yaitu Raline Shah memiliki daya tarik 

paras yang cantik dengan rata-rata skor jawaban responden 4,58 yang 

termasuk dalam kategori sangat setuju, berati responden sangat menyetujui 

bahwa Raline Shah memiliki daya tarik paras yang cantik. Butir yang 

keempat yaitu kepribadian Raline Shah yang santun dengan skor rata-rata 

jawaban responden 3,83 yang masuk pada kategori setuju, responden 

setuju atau menyetujui bahwa Raline Shah memiliki kepribadian yang 

santun. Butir yang kelima yaitu raline shah merupakan selebriti dengan 

karir yang suskes dengan rata-rata skor jawaban responden 4,05 hal ini 

sama dengan butir yang kelima dengan skror 4,12 yang berati responden 

menyetuji bahwa Raline Shah memiliki karir yang sukses dan merupakan 

pribadi yang kharismatik. 

 

 

4.4.2. Variabel Perceived Quality 

 

Variabel ini untuk mengetahui tangapan responden mengenai 

perceived quality atau persepsi kualitas terhadap shampo pantene dengan 

hasil tanggapan responden sebagai berikut : 

 

 

 

 

 



47 

 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

Tabel 4.5  

Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Variabel Perceived 

Quality 

 

  Pertanyaan 

STS  

(1) 

TS  

(2) 

N  

(3) 

S 

(4)  

SS  

(5) TR RS K 

F S F S F S F S F S 

Kualitas produk 

shampoo 

pantene 

konsisten atau 

tidak berubah 

dari waktu ke 

waktu 

0  0  0   0 22 66 31 124 7 35 60 3,75 Setuju 

Desain kemasan 

shampo rambut 

pantene 

meyakinkan 

saya bahwa 

produk shampo 

rambut Pantene 

berkualitas 

 0 0   0  0 16 48 38 152 6 30 60 3,83 Setuju 

Warna kemasan 

shampo rambut 

pantene 

meyakinkan 

saya bahwa 

produk shampo 

rambut Pantene 

berkualitas 

 0  0 2 4 21 63 31 124 6 30 60 3,68 
 

Setuju 

Tagline pada 

kemasan 

shampo rambut 

Pantene 

meyakinkan 

saya bahwa 

shampo rambut 

pantene 

merupakan 

0  0  2 4 14 42 40 160 4 20 60 3,76 Setuju 
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shampo 

berkualitas 

Produk Shampo 

Pantene 

memiliki 

kualitas yang 

sudah terbukti 

dalam membuat 

rambut panjang 

indah, sehat dan 

kuat 

0   0 4 8 21 63 27 108 8 40 60 3,65 Setuju 

 

Sumber: Data Primer yang diolah 2017 

 

Pada butir yang pertama yaitu kualitas produk shampoo pantene 

konsisten atau tidak berubah dari waktu ke waktu mendapatkan skor 

rata-rata jawaban 3,75 yang termasuk dalam kategori setuju, berati 

responden menyetujui bahwa kualitas produk shampo pantene konsisten 

atau tidak berubah dari waktu ke waktu. Pada butir yang kedua yaitu 

desain kemasan shampo rambut pantene memperoleh skor rata-rata 3,83 

yang termasuk pada kategori setuju dapat disimpulkan bahwa responden 

menyetujui bahwa desain kemasan shampo rambut pantene meyakinkan. 

Pada butir yang ketiga yaitu warna kemasan shampo rambut pantene 

meyakinkan memperoleh skor rata-rata 3,68 yang termasuk pada kategori 

setuju, berati dapat disimpulkan responden menyetujui warna kemasan 

shampo rambut pantene. Pada butir keempat dan kelima memiliki rata-rata 

skor 3,76 dan 3,65 yang termasuk pada kategori setuju dan dapat 

disimpulkan bahwa responden menyetujui bahwa tagline rambut pantene 

menyakinkan bahwa produk shampo pantene berkualitas dan kualitas 

shampo pantene sudah terbukti. 
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 4.4.3. Variabel Brand Image 

 

Variabel ini untuk mengetahui tangapan responden mengenai 

brand image atau citra merek Pantene dengan hasil tanggapan responden 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Variabel Brand Image 

  Pertanyaan 

STS 

(1) 

TS 

 (2) 

N  

(3) 

S 

(4)  

SS 

 (5) TR RS K 

F S F S F S F S F S 

Merek 

Pantene 

merupakan 

merek 

shampo yang 

terkenal 

 0  0 0  0  1 3 32 128 27 135 60 4,43 
Sangat 

Setuju 

Merek 

pantene 

merupakan 

merek 

shampo yang 

terpercaya 

0  0  1 2 17 51 29 116 13 65 60 3,9 Setuju 

Merek 

pantene 

merupakan 

merek 

shampo yang 

berkelas 

 0 0  2 4 27 81 24 96 7 35 60 3,6 
 

Setuju 

Merek 

pantene 

merupakan 

merek 

shampo yang 

berkualitas 

0   0 2 4 12 36 35 140 11 55 60 3,91 Setuju 
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Sumber: Data Primer yang diolah 2017 

 

Pada butir yang pertama yaitu merek pantene merupakan merek 

yang terkenal memperoleh skor rata-rata 4,43 yang menjelaskan bahwa 

responden sangat menyetujui bahwa pantene merupakan merek yang 

terkenal. Butir yang kedua yaitu merek pantene merupakan merek yang 

terpercaya dengan rata-rata skor 3,9 termasuk pada kategori setuju yang 

berarti responden menyetujui bahwa merek pantene merupakan merek 

yang terpercaya. Pada butir yang ketiga yaitu merek pantene merupakan 

merek yang berkelas memperoleh skor rata-rata 3,6 termasuk pada 

kategori setuju dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden menyetujui bahwa merek pantene merupakan merek yang 

berkelas. Pada butir yang keempat yaitu merek pantene merupakan merek 

shampo yang berkualitas memperoleh skor rata-rata 3,91 yang termasuk 

pada kategori setuju serta pada butir yang terakhir yaitu merek Pantene 

merupakan merek yang mudah untuk diingat memperoleh skor 4,35 yang 

termasuk pada kategori sangat setuju. Dapat disimpulkan bahwa hampir 

sebagian besar responden sangat menyetujui bahwa merek pantene mudah 

untuk diingat. 

 

 

 

 

 

 

Merek 

Pantene 

merupakan 

merek yang 

mudah untuk 

diingat 

0  0   0 0  4 12 31 124 25 125 60 4,35 
Sangat 

Setuju 
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 4.4.4. Variabel Keputusan Pembelian 

 

Variabel ini untuk mengetahui tangapan responden mengenai 

keputusan pembelian terhadap Pantene dengan hasil tanggapan responden 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.7 

 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Variabel  Keputusan 

Pembelian 

 

 

  Pertanyaan 

STS 

(1) 

TS  

(2) 

N  

(3) 

S 

(4)  

SS 

 (5) TR RS K 

F S F S F S F S F S 

Saya membeli 

Shampo 

Pantene karena 

saya rasa 

mampu 

mengatasi 

permasalahan 

rambut yang 

saya alami 

serta mampu 

membuat 

rambut saya 

panjang, kuat 

dan indah 

 0 0  4 8 18 54 31 124 7 35 60 3,7 Setuju 

Informasi yang 

diberikan 

pantene jelas 

dan berkualitas 

sehingga saya 

paham akan 

produk pantene 

 0 0  1 2 14 42 33 132 12 60 60 3,93 Setuju 
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Saya lebih 

yakin pada 

kualitas 

shampo merek 

Pantene 

daripada 

shampo merek 

lain 

 0  0 5 10 26 78 24 96 5 25 60 3,48 
 

Setuju 

Saya lebih 

memilih untuk 

membeli 

Shampo 

Pantene 

daripada 

shampo merek 

lain 

0  0  8 16 23 69 24 96 5 25 60 3,43 Setuju 

Saya bersedia 

untuk 

melakukan 

pembelian 

ulang shampo 

rambut 

pantene, 

karena 

kinerjanya 

yang 

memuaskan 

 0 0  8 16 25 75 20 80 7 35 60 3,43 setuju 

 

Sumber: Data Primer yang diolah 2017 

 

Pada butir pertama pertanyaan memperoleh skor rata-rata 3,7 

dimana termasuk pada kategori setuju. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa responden menyetujui butir pertanyaan pertama yaitu 

membeli shampo pantene karena mampu mengatasi permasalahan rambut 

yang dimiliki. Pada butir kedua memperoleh skor rata-rata 3,93 yang 

berati responden menetujui bahwa informasi yang diberikan pantene jelas 

dan berkualitas. Butir ketiga memperoleh skor rata-rata 3,48 yang 

tergolong pada kategori setuju. Pada butir keempat memperoleh rata-rata 

skor sebesar 3,43 yang menjelaskan bahwa mayoritas responden setuju 

untuk lebih memilih membeli shampo pantene daripada shampo lain. Butir 
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kelima memperoleh rata-rata skor sebesar 3,43 dimana tergolong pada 

kategori netral 

 

 

4.5. Analisis Data 

 

4.5.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

 

 Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui 

secara statistik adanya pengaruh atau tidak dari variabel bebas yaitu dalam 

penelitian ini Brand Ambassador Raline Shah (X1), Perceived Quality 

(X2), Brand Image (X3) dan variabel terikatnya yaitu Keputusan 

Pembelian (Y). Analisis ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 

versi 16, diperoleh hasil analisis dalam tabel sebagai berikut : 

 

 

       Tabel 4.8 

 

Koefisien Regresi 

 

 

 

Model 

Unstandartdize

d Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 2.566 2.961   .867 .390 

Brand Ambassador RS 

(X1) -.078 .119 

 

-.073 -.651 .518 

Perceived Quality (X2) .500 .149 .429 3.348 .001 

Brand Image (X3) .395 .148 .349 2.665 .010 

      Sumber : Data Primer yang diolah 2017 

 

      Y = α + β1X1+β2X2+β3X3 

      Y = 2,566-0,078X1+0,500X2+0,395X3 
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 Dengan Penjelasan : 

 

 Y     =  Variabel keputusan pembelian shampo Pantene 

 α     =  Konstanta 

 β1-3  =  Koefisien determinasi 

  X1 : Brand Ambassador Raline Shah  

  X2 : Perceived Quality 

  X3 : Brand Image 

  

 

      Intepretasi mengenai koefisien regresi  

        

         Y = 2,566-0,078 X1+ 0,500 X2+ 0,395 X3 

 

Konstanta didapatkan sebesar 2,566 , hal ini menunjukan bahwa   

terdapat pengaruh yang positif meski tanpa variabel bebas yaitu Brand 

Ambassador Raline Shah, perceived quality, dan brand image yang 

kemudian juga akan diiringi peningkatan keputusan pembelian shampo 

pantene. Koefisien regresi variabel X1 yaitu brand ambasador Raline 

Shah bernilai negatif sebesar -0,078 hal ini menunjukan bahwa variabel ini 

memberikan pengaruh negatif dan berlawanan arah bagi keputusan 

pembelian shampo pantene, semakin tinggi jumlahnya akan semakin 

mempengaruhi secara negatif keputusan pembelian shampo pantene. 

Koefisien regresi variabel X2 yaitu perceived quality bernilai positif dan 

menunjukan angka yang paling tinggi dimana menjelaskan adanya 

pengaruh secara positif dan searah variabel X2 bagi keputusan pembelian 

shampo pantene ini. Koefisien regresi variabel X3 atau brand image 

bernilai positif sebesar 0,395 hal ini menunjukan bahwa variabel X3 

memberikan pengaruh positif bagi keputusan pembelian shampo pantene 

meskipun tidak setinggi variabel X2 yaitu perceived quality. Maka 
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kesimpulan dari intepretasi ini adalah variabel X2 dan X3 memberikan 

pengaruh yang positif dan searah bagi keputusan pembelian semakin 

tinggi maka keputusan pembelian akan semakin meningkat. Sedangkan 

variabel X1 adalah kebalikannya, yaitu memberikan pengaruh negatif dan 

berlawanan arah bagi keputusan pembelian 

 

 

  4.5.2. Pengujian Hipotesis t 

 

 Pengujian hipotesis t pada dasarnya adalah untuk menentukan atau 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara terpisah atau parsial yang dilihat dari hasil tingkat 

signifikansi yang diperoleh tiap variabel bebas yaitu dalam penelitian ini 

Brand ambassador Raline Shah (X1), Perceived Quality (X2), Brand 

Image (X3) terhadap variabel terikatnya Keputusan Pembelian (Y). Pada 

uji kali ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan 

pengujian one tailed  hipotesis :  

- Pernyataan H0 diterima dan Ha ditolak jika sig ≥ α (0,05) atau t 

hitung ≤ t tabel , yang menjelaskan bahwa variabel bebas secara 

tersendiri atau terpisah tidak terdapat pengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel terikat.  

- Pernyataan H0 ditolak Ha diterima jika sig < α (0,05) atau t hitung > t 

tabel , menjelaskan bahwa variabel bebas secara tersendiri atau 

terpisah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

terikat.  

- Telah diperoleh t tabel sig. 0.05 dengan perhitungan (df=n-k  

- = 60-4 = 56) sebesar 2,0032.  
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       Tabel 4.9 

UJI t 

Model 

Unstandartdize

d Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 2.566 2.961   .867 .390 

Brand Ambassador RS 

(X1) -.078 .119 

 

-.073 -.651 .518 

Perceived Quality (X2) .500 .149 .429 3.348 .001 

Brand Image (X3) .395 .148 .349 2.665 .010 

 Sumber : Data Primer yang diolah 2017 

 

- Pengujian SPSS untuk variabel X1 yaitu Brand Ambassador Raline 

Shah memperoleh hasil t hitung -0,651 dengan t tabel 2,0032 yang 

berati  t hitung ≤ t tabel  , kemudian memperoleh nilai sig sebesar 0,518 

yang berarti nilai sig 0,518 lebih besar dari 0,05. Nilai negatif 

menunjukan bahwa brand ambassador raline shah memiliki hubungan 

berlawanan arah kepada keputusan pembelian. Maka pernyataan H0 

diterima dan Ha ditolak yang menjelaskan bahwa tidak terdapat 

pengaruh positif dan signifikan variabel Brand Ambassador Raline 

Shah (X1) terhadap keputusan pembelian (Y) shampo Pantene 

- Pengujian SPSS untuk variabel X2 yaitu Perceived Quality 

memperoleh hasil t hitung 3,328 dengan t tabel 2,0032 yang berati t 

hitung > t tabel  , kemudian memperoleh nilai sig sebesar 0,001 yang 

berarti nilai sig 0,001 lebih kecil dari 0,05. Nilai positif menunjukan 

bahwa perceived quality memiliki hubungan searah kepada keputusan 

pembelian. Maka pernyataan H0 ditolak dan Ha diterima yang 

menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel 

perceived quality (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) shampo 

Pantene 
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- Pengujian SPSS untuk variabel X3 yaitu brand image memperoleh 

hasil t hitung 2,665 dengan t tabel 2,0032 yang berati t hitung > t tabel  , 

kemudian memperoleh nilai sig sebesar 0,01 yang berarti nilai sig 0,01 

lebih kecil dari 0,05. Nilai positif menunjukan bahwa brand image 

memiliki hubungan searah kepada keputusan pembelian. Maka 

pernyataan H0 ditolak dan Ha diterima yang menjelaskan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel brand image (X3) 

terhadap keputusan pembelian (Y) shampo Pantene 

 

 

4.5.3. Pengujian Hipotesis F 

  

 Penelitian ini menggunakan pengujian F yaitu untuk mengetahui 

apakah secara bersama-sama variabel brand ambassador Ralien Shah (X1), 

Perceived Quality(X2), dan Brand Image (X3) berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian (Y) dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan 

perhitungan penentuan df(n1)=(k-1)=(4-1)=3, dan df(n2)=(n-k)=(60-4)= 

56 maka diperoleh F tabel sebesar 2,77  yang dapat disimpulkan menjadi : 

- Pernyataan H0 diterima dan H1 ditolak jika sig ≥ α (0,05) atau F 

hitung < F tabel, yang menjelaskan bahwa variabel bebas yaitu X1, X2, 

dan X3 secara keseluruhan tidak terdapat pengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel terikat.  

- Pernyataan H0 ditolak Ha diterima jika sig < α (0,05) atau F hitung > 

F tabel, menjelaskan bahwa variabel bebas yaitu X1, X2, dan X3 

secara keseluruhan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel terikat. 
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 Tabel 4.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber : Data Primer yang diolah 2017 

 

Dari hasil pengolahan SPSS pada tabel anova diatas telah diperoleh 

nilai F hitung sebesar 15,410 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana F 

hitung 15,410 > lebih besar dari F tabel yaitu 2,77 dan nilai signifikansi 

0,000 yang < lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulakn bahwa secara 

bersama sama yaitu variabel brand ambassador Raline Shah (X1), 

perceived quality (X2) dan brand image (X3) terdapat pengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) shampo Pantene 

 

4.5.4. Pengujian Koefisien Determinan 

 

Pengujian koefisien determinan ini digunakan untuk menegtahui 

tingkat pengaruh variabel bebas penelitian yaitu brand ambassador Raline 

Shah (X1), perceived quality (X2), dan brand image (X3) 

 

 

 

 UJI F 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 235.118 3 78.373 15.410 .000ᵃ 

Residual 284.815 56 5.086     

Total 519.933 59       

a. Predictors : (Constan), Brand Image (X3), Brand Ambassador Raline 

Shah (X1), Perceived Quality (X2) 

b. Dependent Variable : Keputusan Pembelian (Y) 



59 

 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

Tabel 4.11 

Tabel R Square 

 

 

Model Summary 

Model  R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of The 

Estimate 

1 .672a .452 .423 2.255 

a. Predictors : (Constant),X3,X1,X2 
 

   Sumber: Data Primer yang diolah 2017 

 

Untuk mengetahui seberasa besar pengaruh variabel bebas X1, X2, 

dan X3 dapat dilihat dari R Square dimana menunjukan angka 0,452 yang 

menjelaskan bahwa keputusan pembelian (Y) mendapatkan penggaruh 

sebesar 45,2% dari variabel bebas yaitu brand ambassador Raline Shah 

(X1), perceived quality (X2), dan brand image (X3). Jadi dapat diartikan 

bahwa variabel bebas hanya mempengaruhi keputusan pembelian shampo 

pantene sebesar 45,2% sedangkan sisanya yaitu 54,8% dipengarui oleh 

variabel-variabel diluar brand ambassador Raline Shah (X1), perceived 

quality (X2), dan brand image (X3) yang tidak termasuk pada penelitian 

ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




