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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Responden 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian deodoran merek Rexona Men yang dilakukan pada masyarakat kota 

Semarang, sehingga responden penelitian ini diambil dari lapisan masyarakat kota 

Semarang.  

Dalam mendapatkan jawaban dari responden penelitian maka dilakukan 

penyebaran sebanyak 100 kuesioner kepada masyarakat kota Semarang. Agar bisa 

mendapatkan gambaran umum responden maka dilakukan analisa deskripsi 

responden berdasarkan umur dan pekerjaan. 

1) Deskripisi Responden Berdasarkan Umur 

Deskripsi sebaran frekuensi responden berdasarkan umur dilakukan 

dengan mengelompokkan responden : 

Tabel 4.1 

Umur Responden 

No Kategori Umur Jumlah  Persentase  

1 15 - 24 tahun 29 29% 

2 25- 34 tahun 35 35% 

3 35- 44 tahun 20 20% 

4 45 - 54 tahun 16 16% 

Jumlah 100 100 %  

Sumber: Data Primer Diolah 

 

Umur responden dapat dikelompokkan seperti pada tabel 4.1 dan 

dari hasil pengelompokkan terlihat kelompok terbesar responden adalah 

yang berumur 25 sampai 34 tahun (35%), lalu kelompok umur 15 - 24 
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tahun (29%), kemudian kelompok umur 35 – 44 tahun (20%) dan yang 

paling sedikit adalah kelompok umur 45 sampai 54tahun (16%). Umur 

bisa menentukan tingkat kedewasaan seseorang sehingga hal ini bisa 

mempengaruhi perilaku, cara pemikiran serta aspek-aspek pendukung 

keputusan pembelian.   

2) Deskripisi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Deskripsi sebaran frekuensi responden berdasarkan pekerjaan 

dilakukan dengan mengelompokkan responden : 

Tabel 4.2 

Pekerjaan Responden 

No Kategori Umur Jumlah  Persentase  

1 Pelajar / Mahasiswa 39 39% 

2 Sudah Bekerja 61 61% 

Jumlah 100 100 %  

Sumber: Data Primer Diolah 

 

Pekerjaan responden dapat dikelompokkan seperti pada tabel 4.2 

dan dari hasil pengelompokkan terlihat kelompok terbesar responden 

adalah karyawan yaitu sebesar (61%), lalu kelompok umur pelajar atau 

mahasiswa sebesar (39%). Pekerjaan bisa menentukan tingkat pengalaman 

dan wawasan seseorang dalam menggunakan produk sehingga hal ini bisa 

mempengaruhi perilaku seseorang untuk menentukan pembelian suatu 

produk.   
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4.2 Analisis Data 

4.2.1 Uji Validitas 

Validitas kuesioner pada penelitian ini diuji dengan menggunakan Rumus 

Koefisien Product Moment Pearson. Perhitungan ini dilakukan dengan bantuan 

komputer program SPSS. Penentuan nomor-nomor item yang valid dan yang 

gugur, dilakukan dengan tabel r product moment. Dengan kriteria dimana r hitung> 

r tabel (pada taraf signifikansi 5 %), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut 

valid. Apabila r hitung< r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat dikatakan 

item kuesioner tersebut tidak valid. Pada Tabel 4.3 berikut merupakan hasil 

perhitungan koefisien validitas variabel penelitian. 

Tabel 4.3 

 Hasil Uji Validitas  

 

Variabel r hitung 
 

r tabel Keterangan 

Citra Merek 

(X) 

X1 0,292 > 0,165 Valid 

X2 0,418 > 0,165 Valid 

X3 0,343 > 0,165 Valid 

X4 0,443 > 0,165 Valid 

X5 0,531 > 0,165 Valid 

X6 0,491 > 0,165 Valid 

X7 0,485 > 0,165 Valid 

X8 0,282 > 0,165 Valid 

X9 0,487 > 0,165 Valid 

X10 0,549 > 0,165 Valid 

X11 0,556 > 0,165 Valid 

X12 0,580 > 0,165 Valid 

X13 0,276 > 0,165 Valid 

X14 0,265 > 0,165 Valid 

X15 0,170 > 0,165 Valid 

X16 0,456 > 0,165 Valid 

X17 0,372 > 0,165 Valid 

X18 0,241 > 0,165 Valid 

X19 0,281 > 0,165 Valid 

X20 0,255 > 0,165 Valid 
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Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Y1 0,376 > 0,165 Valid 

Y2 0,508 > 0,165 Valid 

Y3 0,452 > 0,165 Valid 

Y4 0,250 > 0,165 Valid 

Y5 0,366 > 0,165 Valid 

Y6 0,451 > 0,165 Valid 

Y7 0,543 > 0,165 Valid 

Y8 0,429 > 0,165 Valid 

Y9 0,313 > 0,165 Valid 

Y10 0,209 > 0,165 Valid 

Y11 0,496 > 0,165 Valid 

Y12 0,486 > 0,165 Valid 

Y13 0,496 > 0,165 Valid 

Y14 0,300 > 0,165 Valid 

Y15 0,362 > 0,165 Valid 

Y16 0,281 > 0,165 Valid 

Y17 0,518 > 0,165 Valid 

Y18 0,225 > 0,165 Valid 

Y19 0,433 > 0,165 Valid 

Y20 0,411 > 0,165 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018  

 

Berdasarkan tabel hasil uji validitas dapat diketahui bahwa semua item 

pertanyaan atau indikator variabel citra merek dan keputusan pembelian 

dinyatakan valid karena dari hasil korelasi antara hasil jawaban responden pada 

tiap item pertanyaan atau indikator dengan skor total di dapat hasil yang 

signifikan, yaitu nilai r hitung> r tabel. 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen / indikator 

yang digunakan dapat dipercaya atau handal sebagai alat ukur variabel, apabila 

nilai Cronbach’s Alpha (α) suatu variabel  0,60 maka indikator yang digunakan 

oleh variabel tersebut reliabel, sedangkan nilai Cronbach’s Alpha (α) suatu 

variabel < 0,60 maka indikator yang digunakan oleh variabel tersebut tidak 

reliabel. Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.4 

 Hasil Uji Reliabilitas 
 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan  

Citra Merek 0,818> 0,600 Reliabel 

Keputusan Pembelian 0,823> 0,600 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Hasil uji reliabilitas memperlihatkan nilai Cronbach’s Alpha semua 

variabel di atas 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan 

oleh variabel citra merek dan keputusan pembelian dapat dipercaya atau handal 

untuk digunakan sebagai alat ukur variabel. 

4.2.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah memiliki distribusi normal. 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan Uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria 

Uji Kolmogorov –Smirnov adalah sebagai berikut : 

 Jika pvalue (Asymp.Sig.) > 0,05 maka data berdistribusi normal 

 Jika pvalue (Asymp.Sig.) < 0,05 maka distribusi data tidak normal 

Hasil pengujian normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 

Hasill Uji Kolmogorov-Smirnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100 100

74.6100 74.3800

7.98091 8.14612

.081 .109

.081 .109

-.061 -.072

.805 1.086

.536 .189
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Std.  Dev iation
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Absolute
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Negative

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov -Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Citra Merek

Keputusan

Pembelian

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai pvalue (Asymp.Sig.) dari semua 

variabel adalah > 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang 

digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

 

4.2.4  Analisis Regresi Linier 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk melihat pengaruh antara 

citra merek terhadap keputusan pembelian. Hasil analisis regresi linier dengan 

menggunakan program SPSS adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 
 

 
Sumber : Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana yang didapat maka 

dibuat persamaan linier sederhana sebagai berikut:  

Y = 12,631+ 0,828X + e 

Persamaan liniear sederhana tersebut dapat diartikan: 

1. Konstanta sebesar 12,631 menyatakan bahwa jika variabel independen 

dianggap konstan, maka nilai dari Keputusan Pembelian sebesar 

12,631. 

2. Koefisien regresi variabel citra merek bernilai positif sebesar 0,828. Hal 

ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara citra merek 

Coefficientsa

12.631 4.528 2.790 .006

.828 .060 .811 13.715 .000

(Constant)

Cit ra Merek

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable:  Keputusan Pembeliana. 
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terhadap keputusan pembelian. Artinya jika variabel citra merek 

ditingkatkan maka keputusan pembelian akan meningkat pula. 

 

4.2.5 Uji Hipotesis (Uji – t) 

Uji hipotesis uji-t digunakan untuk menguji hipotesis tentang adanya 

pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian secara parsial atau secara 

sendiri-sendiri pada tingkat signifikansi a = 0,05. Hasil uji parsial dapat dilihat 

pada tabel 4.7 dengan mengacu pada nilai thitung dan nilai signfikansinya. Hasil uji 

secara parsial yang didapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji –t 

Variabel t hitung >/< t table 
Sig. 

(pvalue) 
Keputusan Keterangan 

Citra Merek(X) 13,715 > 1,660 0,000< 0,05 Ha diterima Signifikan 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian didapatkan t hitung = 

13,715 dengan sig. 0,000, karena nilai sig. yang di dapat < tingkat sign. a = 0,05, 

maka Ha diterima. Berarti hipotesis yang berbunyi “Citra Merek mempunyai 

pengaruh terhadap keputusan pembelian” diterima. 

4.2.6 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi dapat digunakan untuk mengetahui persentase nilai 

Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi atau seberapa besar persentase 

Keputusan Pembelian yang dapat dipengaruhi oleh Citra Merek. 
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Tabel 4.8 

Koefisien Determinasi  

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Hasil perhitungan dengan program SPSS diperoleh nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R² = 0,654) berarti sebesar 65,4%, koefisien variabel Citra 

Merek berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. Nilai sebesar 65,4% sedang 

sisanya (100% - 65,4% = 34.6%) dipengaruhi variabel lain diluar penelitian atau 

diluar model persamaan regresi. 

4.3 Pembahasan 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dan sumbangan secara parsial dari 

masing-masing variabel independen citra merek terhadap variabel dependen 

(keputusan pembelian), maka dapat dijelaskan sebagai berikut. 

4.3.1 Citra Merek 

Hipotesis menyatakan “Adanya pengaruh positif dan signifikan antara citra 

merek terhadap keputusan pembelian.” Hasil pengujian regresi sederhana 

menunjukkan (thitung = 13,715) > (ttabel = 1,660) dan [pvalue (Sig.) = 0,000)] < 0,05, 

maka hasil uji-t adalah “signifikan” dan “positif (tanda pada t dan koefisien beta 

adalah positif)”, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti Citra 

Merek(X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

“Signifikan” mengandung arti bahwa Citra Merek mempunyai pengaruh 

yang bermakna signifikan terhadap Keputusan Pembelian, sehingga dapat 

Model Summaryb

.811a .657 .654 4.79194

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), Citra Mereka. 

Dependent  Variable: Keputusan Pembelianb. 
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disimpulkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada Keputusan 

Pembelian, dipengaruhi atau ditentukan oleh perubahan-perubahan dari Citra 

Merek, tetapi tidak berlaku sebaliknya. 

“Positif” berarti bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada Keputusan 

Pembelian, berjalan searah dengan perubahan-perubahan dari Citra Merek. 

Apabila variabel Citra Merek mengalami peningkatan, maka secara otomatis akan 

diikuti oleh peningkatan variabel Keputusan Pembelian, dan sebaliknya. 

Koefisien beta (koefisien regresi) variabel Citra Merekadalah 0,828 atau 

82,8% (0,828 x 100%). Koefisien regresi ini merepresentasikan kekuatan 

pengaruh variabel Citra Merek terhadap variabel Keputusan Pembelian. Arti dari 

koefisien regresi 82,8% tersebut adalah: jika variabel bebas yang lain dianggap 

tetap (tidak ada perubahan) dan variabel Citra Merek ditingkatkan sebesar 1% dari 

sebelumnya, maka akan diikuti oleh kenaikan variabel Keputusan Pembelian 

sebesar 82,8%. 

Suatu cara perusahaan dalam usaha untuk meningkatkan penjualan 

produknya adalah melalui pencitraan merek. Citra merek merupakan segala 

sesuatu yang diterima para konsumen sebagai alasan untuk menentukan keputusan 

pembelian terhadap suatu produk. Maksud dari tujuan citra merek ini yaitu untuk 

membantu konsumen mengetahui produk yang dijual oleh perusahaan. 

Dengan menggunakan citra merek ini merupakan bentuk informasi produk 

yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen baik yang berbentuk finansial 

maupun barang dan jasa pelayanan agar konsumen merasa dihargai dalam 

menentukan keputusan pembelian. Citra merek produk merupakan salah satu 
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pelaksanaan fungsi pemasaran yang berhubungan dengan semua jenis sistem 

pemasaran perusahaan sebagai informasi dalam melakukan penjualan yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

4.3.2 Hasil Wawancara  

Sesuai dengan hasil penelitian, peneliti juga memperoleh beberapa 

pendapat responden melalui wawancara tentang produk Rexona Men, yaitu 

sebagai berikut :  

           (1) Menurut pendapat dari Fanuel, Rexona Men dapat mengatasi keringat 

dan bau badan, selain itu menggunakan produk Rexona Men menjadikan 

tubuhnya terasa segar. Fanuel mengatakan bahwa dia pernah mencoba beberapa 

merek deodoran lain selain Rexona Men, namun menurutnya produk Rexona Men 

adalah yang paling cocok untuk dirinya. 

           Pendapat yang dinyatakan oleh Fanuel tersebut berhubungan dengan  

komponen pengukuran Citra merek menurut Shimp, yaitu manfaat dan evaluasi 

keseluruhan.  Fanuel mengungkapkan pendapatnya terhadap manfaat fungsional 

yang dia peroleh saat menggunakan produk Rexona Men, dimana dia menyatakan 

bahwa Rexona Men  dapat mengatasi masalah keringat dan bau badan, serta 

membuat tubuhnya menjadi segar.  Fanuel juga memberikan evaluasi keseluruhan 

tentang pengalamannya menggunakan produk Rexona Men, yaitu bahwa dia 

merasa paling cocok menggunakan produk deodoran merek Rexona Men 

ketimbang menggunakan deodoran merek lain.  
76

 

                                                             
76 Wawancara dengan Fanuel, seorang  mahasiswa di kota Semarang  hari Rabu, 30 Mei 2018,  

    pukul 16.30 di Spartan Gym, Jl  Pasir Mas Utara No. 6. 
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           (2) Pendapat Agung meyatakan bahwa produk Rexona Men lebih dia 

percaya ketimbang merek-merek deodoran lain karena telah banyak teman-

temannya yang menggunakan produk Rexona Men dan merekomendasikan 

produk tersebut. Agung juga mengatakan bahwa rekomendasi dari teman-

temanlah yang mendorognya memutuskan untuk menggunakan produk deodoran 

Rexona Men.  

             Pendapat yang diungkapkan oleh Agung tersebut berhubungan dengan 

komponen pengukuran citra merek menurut Shimp, yaitu  manfaat simbolis. 

Manfaat simbolis merupakan manfaat yang diarahkan pada keinginan konsumen 

dalam upaya memperbaiki diri, dihargai sebagai anggota suatu kelompok, afiliasi, 

dan rasa memiliki. Pendapat dari Agung tersebut berhubungan dengan manfaat 

Simbolis karena Agung mengungkapkan alasannya menggunakan produk Rexona 

Men karena banyak teman-teman yang mendorong serta merekomendasikan 

produk tersebut kepadanya. 
77

 

             (3) Menurut pendapat dari  Gayuh, produk Rexona Men memiliki harga 

yang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan produk deodoran merek lainnya. 

Namun menurutnya produk Rexona Men lebih irit dibandingkan dengan deodoran 

merek lain, sehingga selisih harga yang sedikit lebih mahal tersebut tidak masalah, 

ditambah lagi produk deodoran Rexona Men kalau dipakai membuat badan terasa 

tidak lengket sepanjang hari. Gayuh juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah 

menggunakan beberapa merek deodoran lain, namun kualitasnya tidak 

                                                             
77  Wawancara dengan  Agung, seorang mahasiswa di kota Semarang  hari Rabu, 30 Mei 2018, 

     pukul 17.00 di Spartan Gym, Jl  Pasir Mas Utara No. 6.  
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memuaskan. Menurutnya ketika menggunakan deodoran merek lain, ketika dia 

berkeringat akan berbau tidak sedap dan badannya terasa lengket.  

            Pendapat dari Gayuh tersebut berhubungan dengan komponen pengukuran 

citra merek menurut Shimp, yaitu atribut, manfaat dan evaluasi keseluruhan. 

Komponen atribut di ungkapkan oleh Gayuh saat dia menyatakan bahwa Rexona 

Men memiliki harga yang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan produk merek 

lain. Komponen manfaat secara fungsional dan pengalaman, diungkapkan oleh 

Gayuh saat dia menyatakan bahwa produk Rexona Men lebih irit digunakan 

ketimbang produk merek lain, serta produk Rexona Men dapat membuat 

badannya terasa tidak lengket sepanjang hari.  Sedangkan komponen evaluasi 

keseluruhan diungkapkan oleh Gayuh saat dia menyatakan bahwa dirinya pernah 

menggunakan deodoran merek lain selain Rexona Men, namun kualitasnya tidak 

cukup memuaskan, serta membuat tubuhnya berbau tidak sedap saat berkeringat.
78

 

            (4) Menurut pendapat dari Kevin, produk Rexona Men memiliki kemasan 

yang bagus, menarik, praktis dan mudah dibawa kemana saja. Kevin juga 

mengungkapkan bahwa dia sering melihat tayangan iklan Rexona Men di televisi, 

dan menurutnya iklan Rexona Men menarik, dan memiliki ciri khas tersendiri. 

            Pendapat dari Kevin mengenai kemasan Rexona Men yang bagus, 

menarik, dan praktis, serta iklan Rexona Men yang menarik dan memiliki ciri 

khas tersendiri tersebut, termasuk kedalam komponen pengukuran citra merek 

menurut Shimp, yaitu atribut. 
79

 

                                                             
78  Wawancara dengan Gayuh , seorang karyawan swasta pada hari  Rabu, 30 Mei 2018, pukul 

     17.15  di Spartan Gym, Jl  Pasir Mas Utara No. 6.  
79  Wawancara dengan Kevin, seorang mahasiswa pada hari Jumat, 1 Juni 2018, pukul 15.30 di 

     rumahnya, Jl Selomas Timur VII No 231.  
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            (5) Sedangkan pendapat dari Tommy menyatakan bahwa memakai produk 

Rexona Men menjadikannya dirinya merasa lebih percaya diri, karena aromanya 

yang cocok buat anak muda. Tommy juga mengungkapkan bahwa produk Rexona 

Men sangat mudah didapatkan di toko yang ada di dekat rumahnya, sehingga 

apabila habis dia tidak perlu repot untuk membelinya. 

             Pendapat dari Tommy tentang produk Rexona Men yang menjadikannya 

lebih percaya diri dan aromanya yang cocok untuk anak muda, termasuk kedalam 

komponen pengukuran citra merek menurut Shimp yaitu manfaat simbolis. 

Sedangkan pendapat dari Tommy mengenai produk Rexona Men yang mudah 

didapatkan di toko, termasuk ke dalam komponen pengukuran citra merek 

menurut Shimp yaitu Manfaat (pengalaman). 
80

 

Kelima responden menyatakan pendapat masing-masing yang berbeda satu 

sama lain berdasarkan pengalamannya menggunakan produk Rexona Men. Ada 

yang berpendapat mengenai atribut produk Rexona Men, seperti kemasan, iklan 

dan harga.  Ada yang berpendapat dari segi manfaat yang diperoleh saat 

menggunakan Rexona Men. Adapula yang memberikan pendapat mengenai 

pengalamannya menggunakan produk Rexona Men (Evaluasi Keseluruhan).  

 Berdasarkan pendapat kelima responden tersebut, dapat diambil 

kesimpulan bahwa  kelima responden memiliki penilaian positif terhadap citra 

merek dari produk Rexona Men. Pendapat positif dari kelima responden mengenai 

citra merek Rexona Men merupakan hal yang positif, mengingat pada 

                                                             
80 Wawancara dengan  Tommy, seorang mahasiswa, pada hari Sabtu, 2 Juni 2018, pukul 16.00 di 

    rumahnya, Jl Tambak Mas Barat XI / 110.  
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pembahasan sebelumnya, diperoleh hasil bahwa Citra Merek memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 

4.3.3 Implikasi Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan paparkan 

diatas, maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :   

(1) Variabel citra merek memiliki pengaruh yang penting (signifikan) 

terhadap variabel keputusan pembelian, namun hal tersebut tidak berlaku 

sebaliknya. Sehingga dengan demikian maka hal ini dapat digunakan oleh PT. 

Unilever selaku perusahaan yang memiliki brand deodoran Rexona Men untuk 

senantiasa menjaga, juga meningkatkan Citra Merek (Brand Image) dari Rexona 

Men , agar hal tersebut dapat berdampak positif untuk meningkatkan keputusan 

pembelian konsumen terhadap deodoran Rexona Men di kemudian hari.  

(2) Penelitian ini juga dapat menambah khasanah perpustakaan bagi 

kampus, sehingga selanjutnya dapat bermanfaat bagi mahasiswa lain sebagai 

referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis. 

 

 

 

 

 


