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ABSTRAK 

Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia dipenuhi dengan tumbuh pesatnya 
industri kosmetik. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi perusahaan 
untuk bersaing diantaranya adalah selalu berusaha mendapatkan cara terbaik untuk 
merebut dan mempertahankan pangsa pasar. Salah satu cara yang dilakukan adalah 
memasarkan produknya dengan beriklan. Melalui iklan, produsen dapat 
menyampaikan kelebihan atau kekurangan produknya, sehingga konsumen dapat 
mengetahui kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Agar iklan dapat efektif, iklan 
harus disampaikan secara menarik, mudah di ingat dan bisa memberikan informasi 
yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
iklan dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk pemutih wajah Pond’s. 
Penelitian ini dilakukan di Roxy Supermarket Banyuwangi dengan mengambil sampel 
100 orang responden. Analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah  uji regresi 
linier berganda, dengan terlebih dahulu item-item penelitian diuji validitas dan 
reliabilitas. Berdasarkan analisis regresi linier berganda hasilnya yaitu, Ŷ= 0,262 + 
0,982 X1 + -0,080 X2. Variabel citra merek (X1) dan iklan (X2) yang memiliki pengaruh 
paling dominan terhadap keputusan pembelian (Y) adalah variabel citra merek yaitu 
sebesar 0,982. 
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ABSTRACT 
 These last few years, Indonesia is filled with rapidly growing cosmetic 
industry. This is a challenge that must be faced by the company to compete against 
them are always trying to get the best way to seize and maintain market share. One 
way to do is market their products by advertising. Through advertising, manufacturers 
can deliver excess or shortage of products, so that consumers can know the 
advantages and disadvantages of these products. So that advertising can be 
effective, advertising must be delivered in attractive, easy to remember and can 
provide clear information. The purpose of this study was to determine and analyze the 
influence of advertising and brand image on purchasing decisions Pond's facial 
whitening products. This research was conducted at the Roxy Supermarket 
Banyuwangi by taking a sample of 100 respondents. The analysis used for this 
research is multiple linear regression, with the first items tested for validity and 
reliability study. Based on the results of multiple linear regression analysis, namely Ŷ= 
0,262 + 0,982 X1 + -0,080 X2. Variable brand image (X1) and advertising (X2) which 
has the most dominant influence on purchasing decisions (Y) is the brand image 
variable that is equal to 0,982. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Seiring banyaknya produk 
pemutih wajah yang beredar dipasaran 
pada zaman sekarang maka semakin 
banyak pula pesaing produk pemutih 
wajah didalam suatu bisnis atau usaha. 
Untuk menanggapi hal tersebut 
manajemen harus cepat mengambil 
tindakan dengan bijak dan 
mempertimbangkan dalam mengambil 
keputusan - keputusan yang telah 
dibuat untuk menyikapi hal - hal yang 
perlu dihadapi agar suatu bisnis atau 
usaha mereka tidak berhenti ditengah 
jalan. Bagi wanita, wajah merupakan 
modal, aset dan kekayaan yang tak 
bernilai harganya. Sebagian besar 
wanita dalam menjaga penampilannya 
agar tetap prima berusaha agar 
wajahnya kelihatan putih, bersih, 
menarik dan indah dipandang oleh 
semua orang sehingga mereka 
berusaha mencari produk kosmetik 
yang mampu memberikan kualitas 
pelayanan yang memuaskan dalam 
menjaga penampilannya. 

Pemutih wajah merupakan 
suatu kebutuhan yang umumnya 
digunakan oleh setiap perempuan 
bahkan pria juga menggunakan 
pemutih wajah, dari  kalangan 
abg,remaja,hingga orang dewasa dan 
bahkan juga lansia masih 
menggunakan produk pemutih wajah 
agar wajah mereka bisa 
putih,cerah,tidak kusam dan awet 
muda. Wajah atau muka adalah bagian 
depan dari kepala pada manusia 
meliputi wilayah dari dahi hingga dagu, 
termasuk rambut, dahi, alis, mata, 
hidung, pipi, mulut, bibir, gigi, kulit, dan 
dagu. Wajah terutama digunakan untuk 
ekspresi wajah, penampilan, serta 
identitas. Tidak ada satu wajahpun 
yang serupa mutlak, bahkan pada 
manusia kembar  identik sekalipun.  

Dalam memasarkan produk 
tersebut menggunakan salah satu dari 
bauran promosi yaitu iklan. Iklan 
adalah promosi benda seperti barang, 
jasa, tempat usaha, dan ide  yang 
harus dibayar oleh sebuah sponsor. 

Iklan adalah informasi yang isinya 
membujuk khalayak banyak atau orang 
banyak supaya tertarik kepada barang 
atau jasa yang ditawarkan. Dengan 
kata lain, iklan memberitahu kepada 
banyak orang mengenai barang dan 
jasa yang dijual, dipasang di media 
massa seperti koran dan majalah atau 
di tempat-tempat umum. Manajemen 
pemasaran melihat iklan sebagai 
bagian dari strategi promosi secara 
keseluruhan. Selain iklan, citra merek 
juga mempengaruhi keputusan 
pembelian. Citra merek adalah 
kumpulan persepsi tentang sebuah 
merek yang saling berkaitan yang ada 
dalam pikiran manusia, identitas suatu 
merek adalah pesan yang disampaikan 
oleh suatu merek melalui bentuk 
tampilan produk, nama, simbol, iklan. 
Identitas merek berkaitan erat dengan 
citra merek (brand image) karena citra 
merek merujuk pada bagaimana 
persepsi konsumen akan suatu merek.  

Fakta dilapangan adalah 
seringkali dijumpai bahwa ada 
perbedaan persepsi antara pesan yang 
hendak disampaikan oleh pemasar 
dengan pesan yang diterima oleh 
konsumen disinilah letak tantangan 
seorang pemasar didalam 
merencanakan pesan sebuah merek 
yang hendak dikomunikasikan kepada 
target pasar yang hendak dituju, 
merupakan sebuah tindakan yang 
dilakukan konsumen untuk membeli 
suatu produk. Setiap produsen pasti 
menjalankan berbagai strategi agar 
konsumen memutuskan untuk membeli 
produknya. Keputusan pembelian 
adalah tindakan dari konsumen untuk 
mau membeli atau tidak terhadap 
produk. Dari berbagai faktor yang 
mempengaruhi konsumen dalam 
melakukan pembelian suatu produk 
atau jasa, biasanya konsumen selalu 
mempertimbangkan kualitas, harga 
dan produk yang sudah dikenal oleh 
masyarakat.  

Sebelum konsumen 
memutuskan untuk membeli, biasanya 
konsumen melalui beberapa tahap 
terlebih dahulu yaitu, pengenalan 
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masalah, pencarian informasi, evaluasi 
alternatif, keputusan membeli atau 
tidak, perilaku pasca pembelian. 
Pemasaran bisa berjalan dengan 
lancar apabila iklan dan citra merek 
sama-sama menarik dan memiliki daya 
saing yang tersendiri sehingga dapat 
menarik daya minat beli konsumen. 
Berdasarkan uraian diatas, maka 
penelitian ini diberi judul “Pengaruh 
Citra Merek dan Iklan Terhadap 
Keputusan Pembelian Produk Pemutih 
Wajah Pond’s”. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di 
atas, maka yang menjadi 
permasalahan dari penelitian ini 
adalah:  

a. Apakah citra merek dan iklan 
berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian produk pemutih wajah 
Pond’s secara simultan? 

b. Apakah citra merek berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian 
produk pemutih wajah Pond’s 
secara parsial? 

c. Apakah iklan berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian 
produk pemutih wajah Pond’s 
secara parsial? 

d. Manakah diantara variabel citra 
merek dan iklan yang 
berpengaruh paling dominan 
terhadap keputusan pembelian 
produk pemutih wajah Pond’s? 

 Berdasarkan rumusan masalah 
yang ada di atas, maka tujuan yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini 
adalah : 

a. Menguji pengaruh citra merek 
dan iklan terhadap keputusan 
pembelian produk pemutih wajah 
Pond’s secara simultan. 

b. Menguji pengaruh citra merek 
terhadap keputusan pembelian 
produk pemutih wajah Pond’s 
secara parsial. 

c. Menguji pengaruh iklan terhadap 
keputusan pembelian produk 
pemutih wajah Pond’s secara 
parsial. 

d. Mengetahui variabel yang paling 
dominan antara citra merek dan 
iklan terhadap keputusan 
pembelian produk pemutih wajah 
Pond’s. 

 
2. Landasan Teori 
2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini adalah 
salah satu peranan penting dalam 
melakukan suatu penelitian. Hasil-hasil 
penelitian terdahulu tidak hanya 
digunakan perbandingan dengan 
penelitian yang akan dilakukan, tapi 
hasil penelitian tersebut juga 
diharapkan akan menemukan 
kesenjangan penelitian. Adapula 
tinjauan penelitian terdahulu sebagai 
berikut: 
a. Penelitian yang dilakukan oleh 

Saputro (2016), yang berjudul 
pengaruh iklan dan citra merek 
terhadap keputusan pembelian 
sepeda motor honda beat (Survey 
pada Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta). Data 
diperoleh dari penyebaran 
kuesioner terhadap 100 responden 
dengan menggunakan teknik 
sampling (convinience sampling). 
Dari hasil penelitian diketahui 
bahwa hasil perhitungan koefisien 
determinasi (R2) menunjukkan nilai 
R2 sebesar 0,557 atau sebesar 
55,7%. Hal ini berarti bahwa 
variabel iklan dan citra merek, 
dapat menerangkan variabel 
keputusan pembelian sebesar 
55,7%. Sedangkan sisanya 
sebesar 44,3% dijelaskan oleh 
variabel lainnya. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh 
Pradita (2014), yang berjudul 
analisis pengaruh harga dan citra 
merek (brand image) terhadap 
keputusan pembelian handphone 
atau smartphone samsung jenis 
android (studi kasus pada 
konsumen CV. Sinar Galaxy 
Genteng). Data diperoleh dari 
penyebaran kuesioner terhadap 
100 konsumen  dengan 
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menggunakan accidental sampling 
. Sedangkan hasil perhitungan 
koefisien determinasi (R2) 
menunjukkan nilai R2 sebesar 
0,406 atau sebesar 40,6%. Hal ini 
berarti bahwa variable harga dan 
citra merek (brand image) dapat 
menerangkan variabel keputusan 
pembelian sebesar 40,6%. 
Sedangkan sisanya sebesar 
59,4% dijelaskan oleh variabel 
lainnya.  

 
2.2. Pengertian Citra Merek (X1) 

Citra merek merupakan 
representasi dari keseluruhan persepsi 
terhadap merek dan dibentuk dari 
informasi dan pengalaman masa lalu 
terhadap merek itu. Citra terhadap 
merek berhubungan dengan sikap 
yang berupa keyakinan dan preferensi 
terhadap suatu merek. Konsumen 
yang memiliki citra yang positif 
terhadap suatu merek, akan lebih 
memungkinkan untuk melakukan 
pembelian. 

Menurut Kotler dan Keller (2012) 
mempunyai pendapat bahwa merek 
merupakan nama, istilah, tanda, 
simbol, desain atau kombinasi yang 
ditujukan untuk mengidentifikasi 
barang atau jasa yang ditawarkan 
perusahaan sekaligus sebagai 
diferensiasi produk. Menurut Husain 
(2013), citra merek sering 
terkonseptualisasi sebagai sebuah 
koleksi dari semua asosiasi yang 
berhubungan dengan sebuah merek. 

Menurut Tjiptono (2012) 
mengemukakan pentingnya 
pengembangan citra merek dalam 
keputusan pembelian, Brand Image 
yang dikelola dengan baik akan 
menghasilkan konsekuensi yang 
positif, meliputi: Meningkatkan 
pemahaman terhadap aspek-aspek 
perilaku konsumen dalam mengambil 
keputusan pembelian. Memperkaya 
orientasi konsumsi terhadap hal-hal 
yang bersifat simbolis lebih dari fungsi-
fungsi produk. Meningkatkan 
kepercayaan konsumen terhadap 
produk. Meningkatkan keunggulan 

bersaing berkelanjutan, mengingat 
inovasi produk mudah ditiru oleh 
pesaing. 

 
2.3. Iklan (X2) 

Iklan adalah informasi yang 
isinya membujuk khalayak banyak atau 
orang banyak supaya tertarik kepada 
barang atau jasa yang ditawarkan. 
Dengan kata lain, iklan memberitahu 
kepada banyak orang mengenai 
barang dan jasa yang dijual, dipasang 
di media massa seperti koran dan 
majalah atau di tempat-tempat umum. 
Pengertian iklan secara lengkap yaitu 
semua wujud aktivitas untuk 
mendatangkan dan menawarkan ide, 
barang dan jasa yang dibayarkan oleh 
sponsor tertentu. Menurut Tjiptono 
(2012) menyatakan bahwa iklan 
memegang peranan penting dalam 
pemasaran karena iklan akan 
menyampaikan beberapa pesan 
diantaranya adalah diken0al oleh 
masyarakat (brand awareness), 
memiliki persepsi terhadap merek 
tertentu yang baik (strong brand 
association), dipersepsikan konsumen 
untuk mengetahui produk tersebut 
bagian dari produk berkualitas 
(perceived quality), dan memiliki 
pelanggan setia (brand loyality). Setiap 
perusahaan tidak hanya membuat 
produk yang bagus, namun juga 
berinvestasi meningkatkan ekuitas 
merek melalui periklanan, sehingga 
dengan adanya iklan konsumen akan 
menjadi tahu tentang keunggulan 
suatu produk. Iklan adalah media 
promosi yang dibayar oleh perusahaan 
untuk mempromosikan produk atau 
jasa kepada publik atau calon 
pelanggan, dalam upaya meraih minat 
konsumen. 
a. Ciri-ciri Iklan 

1) Komunikatif. 
2) Informatif. 
3) Bahasanya mudah dimengerti 

dan diingat masyarakat. 
4) Menarik perhatian dan bersifat 

mengajak penonton/pembaca 
untuk membeli/menggunakan 
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barang atau jasa yang telah 
diiklankan. 

b. Syarat Iklan 
1) Kata dan bahasanya tertata 

dan tidak memiliki tafsir 
ganda. 

2) Bahasa yang dipakai menarik 
dan mudah diingat-ingat oleh 
masyarakat. 

3) Tidak boleh merendahkan 
atau menghina produk sejenis 
dari perusahaan lain. 

4) Tidak boleh berbohong, harus 
apa adanya. 

5) Iklan harus dibuat dengan 
memperhatikan tata bahasa, 
etika, sopan santun, target 
pasar, dan lain-lain. 

c. Manfaat IklaN 
1) Seperti yang kita tahu, iklan 

sangat berperan dalam aktivitas 
bisnis. Adapun manfaat iklan 
yaitu : 

2) Produk menjadi lebih terkenal 
di mata masyarakat. 

3) Keuntungan yang diperoleh 
dalam bisnis dapat melonjak 
naik karena produk 
dipromosikan. 

 
2.4. Keputusan Pembelian (Y) 

Keputusan pembelian adalah 
tahap dalam proses pengambilan 
keputusan pembeli dimana konsumen 
benar-benar akan membeli atau tidak 
terhadap produk tersebut. 

Menurut Engel (2012) 
keputusan konsumen merupakan hal 
penting yang dilakukan konsumen 
dalam membeli suatu produk. Proses 
keputusan konsumen merupakan 
suatu kegiatan yang penting karena 
dalam proses tersebut memuat 
berbagai langkah yang terjadi secara 
berurutan sebelum konsumen 
mengambil keputusan. 

Menurut Kotler (2001) : 
keputusan pembelian adalah tindakan 
dari konsumen untuk mau membeli 
atau tidak terhadap produk. Dari 
berbagai faktor yang mempengaruhi 
konsumen dalam melakukan 

pembelian suatu produk atau jasa, 
biasanya konsumen selalu 
mempertimbangkan kualitas, harga 
dan produk yang sudah dikenal oleh 
masyarakat. 

Berdasarkan definisi diatas 
dapat disimpulkan bahwa keputusan 
pembelian adalah tindakan yang 
dilakukan konsumen untuk melakukan 
pembelian sebuah produk. Oleh 
karena itu, pengambilan keputusan 
pembelian konsumen merupakan 
suatu proses pemilihan salah satu dari 
beberapa alternatif penyelesaian 
masalah dengan tindak lanjut yang 
nyata. Setelah itu konsumen dapat 
melakukan evaluasi pilihan dan 
kemudian dapat menentukan sikap 
yang akan diambil selanjutnya. 

Proses keputusan konsumen 
bukan berakhir dengan pembelian, 
namun berlanjut hingga pembelian 
tersebut menjadi pengalaman bagi 
konsumen dalam menggunakan 
produk yang dibeli tersebut. 
Pengalaman itu akan menjadi bahan 
pertimbangan untuk pengambilan 
keputusan pembelian di masa depan 
(Ma’ruf, 2005). 

Menurut Kotler (2008) tahap 
evaluasi alternatif dan keputusan 
pembelian terdapat minat membeli 
awal, yang mengukur kecenderungan 
pelanggan untuk melakukan suatu 
tindakan tertentu terhadap produk 
secara keseluruhan. Para ahli telah 
merumuskan proses pengambilan 
keputusan model lima tahap, meliputi: 
a. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai 
saat pembeli mengenali masalah 
atau kebutuhan, yang dipicu oleh 
rangsangan internal atau 
eksternal. Rangsangan internal 
misalnya dorongan memenuhi 
rasa lapar, haus dan seks yang 
mencapai ambang batas tertentu. 
Sedangkan rangsangan eksternal 
misalnya seseorang melewati toko 
kue dan melihat roti yang segar 
dan hangat sehingga terangsang 
rasa laparnya. 



Riyanto: Pengaruh Citra Merek Dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pemutih Wajah Pond’s 

Pada Roxy Supermarket Banyuwangi 799 

 

 
 

b. Pencarian Informasi 
Konsumen yang terangsang 
kebutuhannya akan terdorong 
untuk mencari informasi yang lebih 
banyak. Sumber informasi 
konsumen yaitu: 

1) Sumber pribadi: keluarga, 
teman, tetangga dan 
kenalan.  

2) Sumber komersial: iklan, 
wiraniaga, agen, kemasan 
dan penjualan.  

3) Sumber publik: media massa 
dan organisasi penilai 
konsumen.  

4) Sumber pengalaman: 
penanganan, pemeriksaan 
dan menggunakan produk. 

c. Evaluasi Alternatif 
Konsumen memiliki sikap 

beragam dalam memandang 
atribut yang relevan dan penting 
menurut manfaat yang mereka 
cari. Kumpulan keyakinan atas 
merek tertentu membentuk citra 
merek, yang disaring melalui 
dampak persepsi selektif, distorsi 
selektif dan ingatan selektif. 

d. Keputusan Pembelian 
Dalam tahap evaluasi, para 

konsumen membentuk preferensi 
atas merek-merek yang ada di 
dalam kumpulan pilihan. Faktor 
sikap orang lain dan situasi yang 
tidak dapat diantisipasi yang dapat 
mengubah niat pembelian 
termasuk faktor-faktor 
penghambat pembelian. Dalam 
melaksanakan niat pembelian, 
konsumen dapat membuat lima 
sub-keputusan pembelian, yaitu: 
keputusan merek, keputusan 
pemasok, keputusan kuantitas, 
keputusan waktu dan keputusan 
metode pembayaran. 

e. Perilaku Pasca Pembelian 
Para pemasar harus memantau 
kepuasan pasca pembelian, 
tindakan pasca pembelian dan 
pemakaian produk pasca 
pembelian, yang tujuan utamanya 
adalah agar konsumen melakukan 
pembelian ulang. 

3. METODE PENELITIAN 
3.1. Definisi Operasional Variabel 
 Definisi operasional variabel 
adalah suatu definisi yang diberikan 
variabel dengan cara memberikan arti 
atau menspesifikasikan kegiatan 
maupun membenarkan sesuatu 
operasional yang diperlukan untuk 
mengukur variabel tersebut (Nasir : 
1997) dalam Pradita. Dalam penelitian 
ini definisi operasional  dari variabel 
penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Citra Merek (X1) 
Citra Merek adalah merupakan 
representasi dari keseluruhan 
persepsi terhadap merek dan 
dibentuk dari informasi dan 
pengalaman masa lalu terhadap 
merek tersebut (Hossain, 2010). 
Indikator variabel citra merek: 
1) Merek Pond’s yang 

terpercaya 
2) Merek Pond’s yang 

berkualitas 
3) Merek Pond’s yang popular  

b. Iklan (X2) 
 Iklan adalah kegiatan 

menginformasikan atau 
memperkenalkan produk barang 
atau jasa melalui berbagai media 
yang tersedia atau umum 
digunakan (Kotler, 2010) . 
Indikator variabel iklan: 
1) Kemenarikan iklan Pond’s 
2) Mudah di ingat 
3) Memberikan informasi 

c. Keputusan Pembelian (Y) 
 Keputusan Pembelian adalah 

tindakan dari konsumen untuk 
mau membeli atau tidak terhadap 
produk barang maupun jasa 
yang biasanya dipengaruhi oleh 
berbagai factor (Kotler, 2008). 
Indikator variabel keputusan 
pembelian: 
1) Keinginan untuk 

menggunakan produk 
Pond’s 

2) Keinginan untuk membeli 
produk Pond’s 

3) Merekomendasikan kepada 
orang lain  
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3.2. Populasi dan Sampel 
Jumlah sampel dalam penelitian 

ini adalah 100 konsumen produk 
pemutih wajah Pond’s yang ada di 
Roxy Supermarket Banyuwangi, dalam 
penentuan sampel ini hanya digunakan 
beberapa sampel saja mengingat 
jumlah populasi dari sampel tersebut 
sangatlah besar sehingga peneliti tidak 
mungkin mempelajari semua yang ada 
pada populasi, hal itu dikarenakan 
keterbatasan dana, tenaga dan waktu. 
Pengumpulan data dilakukan dengan 
melakukan wawancara dan menyebar 
kuesioner. Instrumen penelitian 
menggunakan skala likert. Teknik 
analisis menggunakan regresi linier 
berganda dengan bantuan program 
SPSS versi 20. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uij validitas dilakukan dengan 
menghitung nilai korelasi dari tiap-tiap 
indikator pertanyaan dan didapat hasil 
bahwa semua indikator pertanyaan 
memiliki nilai di atas 0,1966 yang 
berarti semua indikator pertanyaan 
dalam dalam kuesioner adalah valid. 
Uji reliabilitas dilakukan dengan 
menghitung nilai koefisien alpha dari 
semua variabel dan diperoleh hasil 
semua variabel menunjukkan nilai 
diatas 0,6 yang berarti semua variabel 
adalah reliabel. 

Analisis statistik yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu 
regresi linier berganda. Analisis ini 
digunakan untuk mengetahui besarnya 
pengaruh variabel-variabel bebas 
(independen) yaitu variabel Citra 
Merek(X1), Iklan (X2) terhadap variabel 
terikat (dependent) yaitu Keputusan 
Pembelian (Y). Besarnya pengaruh 
variabel tersebut secara bersama-
sama dapat dihitung melalui 
persamaan regresi linier berganda. 

 
 
 
 
 
 
 

4.1. Regresi Linier Berganda 
 

Tabel 1 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Const

ant) 
,262 ,375 

 

,699 ,486 

Iklan -,080 ,070 -,056 -1,133 ,260 

Citra 

Merek 
,982 ,056 ,866 17,447 ,000 

Sumber: Data primer diolah 

Dari tabel diatas dapat disusun 
model regresi berganda sebagai 
berikut:  
Ŷ= 0,262 + 0,982 X1 + -0,080 X2 

Model regresi tersebut dapat 
diinterprestasikan sebagai berikut: 
b0 = 0,262 artinya dalam model ini 
perpotongan garis regresi dengan 
sumbu Y terletak pada titik 0,262. 
b1 = 0,982 menunjukkan bahwa 
variabel citra merek (X1) berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap 
variabel keputusan pembelian (Y). 
b2 = -0,080 menunjukkan bahwa 
variabel iklan (X2) tidak berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap 
variable keputusan pembelian (Y). 

 

4.2. Uji F 

Tabel 2 Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regress

ion 
37,394 2 18,697 156,402 ,000b 

Residual 11,596 97 ,120   

Total 48,990 99    

Sumber: Data primer diolah 
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Berdasarkan hasil perhitungan 
dengan menggunakan SPSS V.20 dan 
gambar kurva diatas, dimana F tabel 
3,09 sedangkan F hitung 156,402 
berarti F hitung > F tabel dengan 
tingkat signifikan sebesar 0,000 maka 
H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga 
dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
Variabel citra merek (X1) dan iklan (X2) 
secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap variabel keputusan 
pembelian (Y). 
 
4.3. Uji t 

Tabel 3 Uji t 

Coefficientsa 

Model Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Consta

nt) 
,262 ,375 

 

,699 ,486 

Iklan -,080 ,070 -,056 -1,133 ,260 

Citra 

Merek 
,982 ,056 ,866 17,447 ,000 

Sumber: Data primer diolah 

1. Diketahui bahwa thitung (17,447) > 
ttabel (1,983) maka H0 ditolak. 
Artinya pada tingkat kepercayaan 
α = 0,05 secara parsial variabel 
citra merek (X1) berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
keputusan pembelian (Y) produk 
pemutih wajah Pond’s pada Roxy 
Supermarket Banyuwangi. 

2. Diketahui bahwa thitung (-1,133) 
berada diantara -1,983 sampai 
1,983 maka H0 gagal ditolak. 
Artinya pada tingkat kepercayaan 
α = 0,05 secara parsial variabel 
iklan (X2) tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
keputusan pembelian (Y) produk 
pemutih wajah Pond’s pada Roxy 
Supermarket Banyuwangi. 
 
 

4.4. Koefisien Determinasi 
Tabel 4 Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,874a ,763 ,758 ,34575 

Sumber: Data primer diolah 

Dalam model penelitian ini nilai 
koefisien determinasi berganda 
menggunakan nilai Adjusted R square 
(R2) sebesar 0,758 atau 75,8 % yang 
artinya variabel citra merek (X1) dan 
iklan(X2)  secara bersama-sama 
mampu mempengaruhi perubahan 
variabel keputusan pembelian (Y) 
sebesar 75,8 % sedangkan sisanya 
sebesar 24,2% dijelaskan oleh variabel 
lain diluar model penelitian ini. 
 
4.5. Uji Multikolinearitas 

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Citra Merek ,990 1,010 

Iklan ,990 1,010 

Sumber: Data primer diolah 

 
Dalam penelitian ini 

menggunakan VIF < 5, yang dimana 
apabila jika besarnya VIF melebihi 5 
maka model regresi menunjukkan 
adanya multikolinieritas. Dari hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dalam 
model yang dihasilkan dalam SPSS 
ditunjukkan pada tabel dimana VIF 
lebih kecil dari 5 untuk masing-masing 
variabel eksogen sehingga dapat 
disimpulkan bahwa dalam model 
tersebut tidak terjadi multikolinieritas. 
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4.6. Uji Heteroskedastisitas 
Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficien
ts t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 

(Consta
nt) 

,539 ,231  2,339 ,021 

Iklan -,005 ,043 -,011 -,106 ,916 

Citra 
Merek 

-,067 ,035 -,195 -1,949 ,054 

Sumber: Data primer diolah 

Model regresi dalam penelitian 
ini pada variabel iklan dan citra merek 
tidak mengandung gejala 
heteroskedastisitas, karena hasil 
regresi residual terhadap variabel 
bebas mempunyai nilai -thitung < -ttabel. 

Dalam penelitian ini akan 
dibahas secara detail dan satu persatu 
dari tiap-tiap jalur pada model 
penelitian ini. Adapun pembahasannya 
adalah sebagai berikut: 
a. Pengaruh variabel citra merek (X1) 

dan variabel iklan (X2) terhadap 
variabel keputusan pembelian (Y). 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel citra 
merek (X1) dan variabel iklan (X2)  
terhadap variabel keputusan 
pembelian (Y), artinya apabila 
suatu produk dapat 
mempertahankan produknya 
dengan baik meskipun ada produk 
baru yang semakin banyak 
beredar dipasaran faktor citra 
merek dan iklan  menjadi hal yang 
penting untuk tetap menjaga dan 
mempertahankan  produk tersebut 
guna untuk mempengaruhi 
keputusan pembelian , maka hal 
ini dapat membujuk konsumen 
agar untuk membeli produk 
tersebut, dengan demikian 
hipotesis 1 (H1) diterima.  

b. Pengaruh variabel citra merek (X1) 
terhadap keputusan pembelian  
(Y). 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel citra 

merek (X1) mempunyai pengaruh  
positif dan signifikan terhadap 
variabel keputusan pembelian (Y), 
artinya apabila citra merek sudah 
terbentuk dengan baik dan 
memiliki citra produk yang 
berkualitas asli, desain menarik 
dan bermanfaat bagi konsumen 
maka dengan mudah produk 
tersebut akan cepat 
mempengaruhi keputusan 
pembelian, dengan demikian 
hipotesis 2 (H2) diterima. 

c. Pengaruh variabel iklan (X2) 
terhadap variabel keputusan 
pembelian (Y) 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel iklan 
(X2)  tidak mempunyai pengaruh 
positif dan tidak signifikan 
terhadap variabel keputusan 
pembelian (Y), artinya apabila 
konsumen memutuskan untuk 
membeli suatu produk mereka 
tidak lagi melihat iklan sebagai 
pandangan untuk mereka 
memutuskan membeli atau tidak 
karena produk tersebut sudah  
memiliki citra merek yang sangat 
kuat  dan produk tersebut sudah 
cocok dalam benak konsumen, 
dengan demikian hipotesis 3 (H3) 
tidak diterima. 

d. Variabel citra merek (X1) 
mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap variabel 
keputusan pembelian (Y). 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan variabel citra merek 
(X1) mempunyai pengaruh positif 
dan signifikan terhadap variabel 
keputusan pembelian (Y) dan 
mempunyai nilai koefisien terbesar 
dibandingkan dengan nilai 
koefisien variabel iklan sebesar 
0,982 artinya variabel citra merek 
mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap variabel 
keputusan pembelian, dengan 
demikian hipotesis 4 (H4) 
dinyatakan diterima. 
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5. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data 

dan pembahasan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan analisis regresi 
linier berganda diperoleh 
persamaan : 
Ŷ= 0,262 + 0,982 X1 + -0,080 X2 

Model regresi tersebut dapat 
diinterprestasikan sebagai 
berikut: 
b0 = 0,262 artinya dalam model 
ini perpotongan garis regresi 
dengan sumbu Y terletak pada 
titik 0,262. 
b1 = 0,982 menunjukkan bahwa 
variabel citra merek (X1) 
berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap variabel 
keputusan pembelian (Y). 
b2 = -0,080 menunjukkan 
bahwa variabel iklan (X2) tidak 
berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap variabel 
keputusan pembelian (Y). 
Diantara variabel citra merek 
(X1) dan iklan (X2) yang 
memiliki pengaruh paling 
dominan terhadap keputusan 
pembelian (Y) produk pemutih 
wajah Pond’s pada Roxy 
Supermarket Banyuwangi 
adalah variabel citra merek 
yaitu sebesar 0,982. 

b.  Besarnya nilai Adjusted RSquare 

yang dibentuk dalam pengujian 
ini sebesar 0,758 atau 75,8%. 
Hal ini berarti variabel iklan dan 
variabel citra merek mampu 
menjelaskan variabel 
keputusan pembelian produk 
pemutih wajah Pond’s pada 
Roxy Supermarket Banyuwangi 
sebesar 75,8%, sisanya 
sebesar 24,2% dijelaskan oleh 
variabel lainnya. 

c.  Berdasarkan uji F didapatkan 
hasil Fhitung > Ftabel yaitu 156,402 
> 3,09 maka H0 ditolak, artinya 
pada tingkat kepercayaan α = 
0,05 sehingga secara simultan 
variabel citra merek (X1) dan 
variabel iklan (X2) berpengaruh 

secara signifikan terhadap 
keputusan pembelian (Y) 
produk pemutih wajah Pond’s 
pada Roxy Supermarket 
Banyuwangi. 

d.  Berdasarkan uji t untuk variabel 
citra merek (X1) didapatkan 
hasil thitung > ttabel yaitu sebesar 
(17,447) > (1,983) maka H0 

ditolak. Artinya pada tingkat 
kepercayaan α = 0,05 secara 
parsial variabel citra merek (X1) 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap keputusan pembelian 
(Y) produk pemutih wajah 
Pond’s pada Roxy Supermarket 
Banyuwangi. 

e.  Berdasarkan uji t untuk variabel 
iklan (X2) didapatkan hasil thitung 

< ttabel yaitu sebesar (-1,133) 
berada diantara -1,983 sampai 
1,983 maka H0 gagal ditolak. 
Artinya pada tingkat 
kepercayaan α = 0,05 secara 
parsial variabel iklan (X2) tidak 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap keputusan pembelian 
(Y) produk pemutih wajah 
Pond’s pada Roxy Supermarket 
Banyuwangi. 

 
5.1. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang 
telah dikemukakan sebelumnya, 
terdapat beberapa rekomendasi yang 
akan menjadi implikasi bagi Roxy 
Supermarket Banyuwangi dan bagi 
peneliti selanjutnya, antara lain: 
a. Perusahaan harus selalu 

mengikuti perkembangan 
perusahaan dan mengikuti 
pemasaran barang terutama 
dalam hal kualitas produk agar 
mudah untuk membuat iklan yang 
dikeluarkan sehingga sebisa 
mungkin perusahaan menciptakan 
produk yang benar-benar 
berkualitas sesuai dengan apa 
yang diharapkan oleh konsumen 
mengingat saat ini banyak sekali 
beredar produk-produk kosmetik 
palsu dengan kandungan bahan-
bahan yang berbahaya untuk kulit 
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wajah, sehingga perusahaan 
dapat lebih menjaga kepercayaan 
konsumen bahwa produk yang 
dihasilkan memiliki kualitas yang 
baik. 

b. Penelitian ini menemukan bahwa 
citra merek berpengaruh paling 
dominan terhadap keputusan 
pembelian produk pemutih wajah 
Pond’s, maka untuk meningkatkan 
pembelian produk pemutih wajah 
Pond’s perusahaan perlu 
meningkatkan kualitas dan 
pelayanan agar citra merek dapat 
terbentuk semakin kuat sehingga 
dapat meningkatkan produktivitas 
perusahaan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, bahwa 
hasil penelitian ini masih belum 
cukup karena untuk mengukur 
keputusan pembelian  tidak hanya 
dipengaruhi oleh variabel iklan dan 
citra merek saja, tetapi masih 
banyak faktor yang lain antara lain 
harga, kualitas produk, kualitas 
layanan, dan lain sebagainya. 
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