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ABSTRAK 

“Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan Kemasan (Package) Terhadap         
Keputusan Pembelian Pada Air Minum Kemasan merek AQUA  

di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen 
Universitas Medan Area”. 

 
UMA 

MEDAN 
 

  Nama   : Tiopan Topo Guntur. 
 Npm    : 10.832.0128 
 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Citra 

Merek(Brand Image) dan Kemasan(Package) terhadap keputusan pembelian 
pada air minum kemasan merek AQUA di Fakultas Ekonomi Manajemen, 
Universitas Medan Area.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif, data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan  
menyebarkan kuisioner/angket pada responden yaitu mahasiswa fakultas Ekonomi 
Manajemen pagi stambuk 2011 Universitas Medan Area. Variabel Independennya 
adalah citra merek(X1), kemasan(X2). Variabel dependennya adalah Keputusan 
Pembelian (Y). 

Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistic inferesial (uji 
asumsi klasik), analisis regresi linear berganda serta koefisien determinasi, dan di 
olah dengan menggunakan SPSS 20 for Windows. Hasil dari pengolahan data 
menunjukkan bahwa secara secara parsial Citra Merek (Brand Image) dan 
Kemasan (Package) berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, dan 
secara simultan Citra Merek (Brand Image) dan Kemasan (Package) berpengaruh 
positif terhadap keputusan pembelian pada air minum kemasan merek AQUA di  
Fakultas Ekonomi  manajemen Universitas Medan Area, terlihat dari nilai F 
Hitung(40,630) ≥ F Tabel(3,19), selanjutnya nilai R square adalah sebesar 
0.604/60,4%, hal ini  berarti 60,4% keputusan pembelian pada air minum kemasan 
merek AQUA di Fakultas Ekonomi Manajemen UMA dipengaruhi oleh Citra 
Merek (Brand Image) dan Kemasan (Package) , sedangkan sisanya sebesar 39,6% 
keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 
penelitian. 

 

 

Kata Kunci : Citra Merek, Kemasan, Keputusan Pembelian 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan memanjatkan puji syukur 

kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi di Universitas Medan Area. Penulis menyadari sepenuhnya, 

bahwa di dalam penulisan Skripsi ini masih  banyak kekurangan atau masih 

jauh dari kesempurnaan. Hal ini di sebabkan keterbatasan kemampuan dan 

pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu untuk kesempurnaan Skripsi 

ini penulis mengharapkan saran, kritik dan perbaikan dari pembaca yang 

sifatnya konstruktif. 

Dalam  penyelesaian Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan 

dan bimbingan serta dorongan semangat dari beberapa pihak, teristimewa 

kepada ibunda saya Mardiah.Spd dan ayah saya Bisma Antoni serta kakak dan 

adik saya Dian Kesuma Wardani dan Ririn Rismauli  yang mendo’akan penulis 

sehingga berhasil menyelesaikan strata satu pada Fakultas Ekonomi jurusan 

Manajemen di Universitas Medan Area dan dalam kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih dan rasa penghargaan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya’kub Matondang, MA selaku rektor Fakultas 

Ekonomi Universitas Medan Area. 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Sya’ad Afifuddin, SE, MEc selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Medan Area. 

3. Bapak Hery Syahrial, SE, MSi selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi 

Unitversitas Medan Area. 

4. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, MSi selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area dan selaku Dosen Pembimbing I 

yang telah bersedia meluangkan waktunya, guna membimbing penulis guna 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Dra. Isnaniah LKS, MMA selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

bersedia meluangkan waktunya guna membimbing penulis dalam 

menyelesaikan tulisan ini.  

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf fakultas ekonomi yang telah 

mengajar dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan.  

7. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen stambuk 2011 pagi yang telah 

membantu penulis dalam memberikan data dan informasi demi terwujudnya 

skripsi ini. 

8. Ucapan terima kasih buat teman-teman saya, Edi Arianto, Yola, Apri, Endi, 

Adi 

9. Jurusan Manajemen angkatan 2010 dan seluruh teman – teman yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik 

dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. 
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Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih 

jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan 

kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya 

pengalaman yang penyusun miliki. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat 

terbuka dan lapang dada mengharap adanya masukan yang sifatnya 

membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini serta bermanfaat bagi penulis, 

pembaca, dan bagi penelitian selanjutnya. 

Semoga segala bentuk yang penyusun terima dari berbagai pihak dibalas 

oleh Allah SWT. Semoga Tugas Akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan 

bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan 

Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Medan Area. Akhirnya semoga 

segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. 

Amin. 

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

                                                                                    Medan, 29 September 2014 
                                                                                                    Penulis 

 
 
 
 
 
 
 

        (Tiopan Topo Guntur) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan pasar yang potensial dan menggairahkan bagi produk-

produk untuk kebutuhan sehari-hari, salah satunya adalah air mineral. tentu saja 

terkait dengan kebutuhan penduduk Indonesia akan air siap konsumsi. Air 

digunakan manusia untuk berbagai kebutuhan, salah satunya adalah untuk minum. 

Kebutuhan air bersih saat ini sangat meningkat,terutama kebutuhan air minum. 

Akan tetapi seiring berkembangnya industri dan kurangnya perhatian manusia 

terhadap lingkungan, air menjadi korban polusi yang mengakibatkan 

berkurangnya kapasitas air bersih untuk dikonsumsi. Hal tersebut tentu saja 

merupakan peluang pasar yang cukup besar bagi perusahaan-perusahaan air 

mineral untuk berkembang di seluruh Indonesia, salah satunya adalah minuman 

mineral merek Aqua. 

Produk Aqua dijual diberbagai kawasan lingkungan, baik daerah perkantoran, 

lingkungan pendidikan, rumah tangga dan lain-lain, begitu juga di lingkungan 

kampus Universitas Medan Area, baik di kantin kampus maupun warung dan 

minimarket yang berada di sekitar kampus. Berdasarkan pengamatan peneliti 

dilapangan, banyak mahasiswa Universitas Medan Area mengkonsumsi merek 

lain. Hal ini tentunya dapat disebabkan oleh beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi mahasiswa untuk mengkonsumsi produk selain dari Aqua, karena 

mahasiswa lebih banyak mengkonsumsi produk lain sehingga penjual enggan 

menjual produk aqua walaupun sebenarnya ada beberapa mahasiswa yang 

menginginkan produk aqua atau mahasiswa yang menginginkan produk aqua 
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tetapi penjual malah menawarkan merek lain dari produk sejenis aqua dan 

mahasiswa tetap mengkonsumsinya yang mengakibatkan mahasiswa terbiasa 

dengan merek lain tersebut. Citra merek aqua memang baik dan sukses, akan 

tetapi dalam waktu lama dapat berubah menjadi sebuah nama untuk produk 

sejenis dengan merek lain, karena kebiasaan konsumen dan penjual. Hal tersebut 

tentu dapat mempengaruhi keputusan pemebelian untuk konsumen produk Aqua 

di UMA 

Oleh karena itu agar produk yang ditawarkan harus mampu memenuhi 

harapan pelanggan dan mempunyai nilai yang lebih dibandingkan para 

pesaingnya, karena hal ini  berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

produk tersebut. Apalagi saat ini sudah banyak produk air minum dalam kemasan 

dengan berbagai merek dan dikemas dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti 

Ades, Club dan lain-lain. Hal ini tentu akan mempengaruhi konsumen dalam 

menentukan keputusan pembelian produk yang akan dipilih. Saat ini tidak jarang 

mahasiswa lebih memilih produk AMDK lain selain Aqua karena banyaknya 

pilihan yang dapat membuat konsumen lebih tertarik dan memeilih produk lain 

yang sejenis. Tentunya hal tersebut dapat mengurangi penjualan produk Aqua itu 

sendiri. Ada beberapa hal penting yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen diantaranya citra merek (Brand image) dan Kemasan (Package). 

Perusahaan tentu harus memperhatikan hal-hal tersebut agar dapat bertahan 

bersaing di pasar dengan merek lain. 

Agar tujuan tersebut tercapai, maka setiap perusahaan tersebut harus 

berupaya menghasilkan produk yang diinginkan konsumen dengan citra merek 

dan kemasan yang baik. Dengan demikian setiap perusahaan harus mampu 
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memahami perilaku konsumen khususnya orang-orang yang menginginkan 

kepraktisan untuk menggunakan sesuatu yang dibutuhkannya, karena 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut sebagai organisasi yang berusaha 

memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen, pihak perusahaan dapat 

menyusun strategi dan program yang tepat dalam rangka memanfaatkan peluang 

yang ada dan mengungguli para pesaingnya serta tidak kalah pentingnya adalah 

memberikan kepuasan secara lebih baik kepada konsumennya.  

Konsumen cenderung membeli produk yang disukainya dapat di lihat dari 

segi citra merek dan kemasan pada produk, hal inilah yang mengharuskan 

produsen untuk memenuhi keinginan konsumen guna menarik konsumen untuk 

membeli produk mereka untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul : “Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan 

Kemasan (Package) Terhadap Keputusan Pembelian Pada Air Minum 

Kemasan merek AQUA di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, 

Universitas Medan Area. 
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B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Brand Image (citra merek) berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian  pada mahasiswa dalam mengkonsumsi minuman mineral Aqua 

di Fakultas Ekonomi, Universitas Medan Area? 

2. Apakah Package (kemasan) berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

pada mahasiswa dalam mengkonsumsi minuman mineral Aqua di Fakultas 

Ekonomi, Universitas Medan Area?  

3. Apakah Brand image (citra merek) dan Package (kemasan) berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa dalam mengkonsumsi 

minuman mineral Aqua di Fakultas Ekonomi, Universitas Medan Area? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah Brand Image (citra merek) berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa dalam mengkonsumsi 

minuman mineral Aqua di Fakultas Ekonomi, Universitas Medan Area. 

2. Untuk mengetahui apakah package (kemasan) berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada mahasiswa dalam mengkonsumsi minuman 

mineral Aqua di Fakultas Ekonomi, Universitas Medan Area.  
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3. Untuk mengetahui apakah citra merek dan kemasan berpengaruh terhadap 

keputusan pada mahasiswa dalam mengkonsumsi minuman mineral Aqua 

di Fakultas Ekonomi, Universitas Medan Area. 

D. Manfaat Penelitaan 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan agar memberikan manfaat 

sebagai berikut :  

1. Bagi Penulis, menambah wawasan dan pengetahuan tentang citra merek 

dan kemasan terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa dalam 

mengkonsumsi minuman mineral aqua di UMA, fakultas ekonomi. 

2. Peneliti lain, Sebagai bahan referensi tambahan bagi yang tertarik di 

bidang manajemen pemasaran dan melakukan penelitian lebih lanjut 

tentang masalah yang sama di masa yang akan datang. 

3. Bagi Pengguna, penelitian diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan 

yang terkait Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada mahasiswa dalam mengkonsumsi minuman mineral aqua. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian   

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif menurut  Ginting & Situmorang 

(2008), yaitu penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian asosiatif yang 

bermaksud untuk memberikan penjelasan hubungan citra merek dan kemasan 

terhadap keputusan pembelian melalui pengujian hipotesis. 

 2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi 

Manajemen pagi stambuk 2011 Universitas Medan Area Di Jalan Sei Serayu 

No.70A/ Jalan Setia Budi No.79B . 

3. Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan September 2014 sampai 

Desember  2014. Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan dalam tabel 3.1 waktu 

penelitian: 

Tabel 3.1 
Rincian Waktu Penelitian 

N
o keterangan  September Oktober November Desember 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Pembuatan,Seminar 
Proposal 

  
                            

2 Pengumpulan Data     
   

                      
3 Analisa Data           

   
                

4 Penyusunan Skripsi             
   

              

5 
Pengajuan Sidang Meja 
Hijau                         
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B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi Penelitian 

Populasi menurut Sugiyono (2009) adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah  mahasiswa Universitas Medan Area, jurusan 

Ekonomi Manajemen pagi  stambuk 2011 yang berjumlah 53 orang. 

2. Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengambilan sampel dengan 

teknik Sampling jenuh, karena populasinya kurang dari 100 orang. Menurut 

Sugiyono (2010:122) menjelaskan bahwa sampling Jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota  populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini 

sering dilakukan bila jumlah populasi kurang dari 100 orang, atau penelitian yang 

ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain 

sampel jenuh adalah sensus, dimana  semua anggota populasi dijadikan sampel. 

Maka teknik sampling yang diambil adalah semua anggota populasi sebanyak 53 

orang, yaitu mahasiswa Universitas Medan Area, Fakultas Ekonomi Jurusan 

Manajemen pagi  stambuk 2011. 

 
C. Definisi Operasional 

 Definisi variabel akan menuntun penelitian untuk memenuhi unsur penelitian 

yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. 

1. Definisi dari masing-masing variabel yang diteliti adalah: 
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a. Citra Merek (X1) 

Pengertian citra merek menurutKotler dan Armstrong  (2008:346) Citra 

Merek adalah persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh konsumen, 

seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen. 

b. Kemasan (X2) 

Menurut Tjiptono (2008:106), kemasan produk adalah pembungkus fisik 

untuk melindungi produk dan sekaligus menciptakan identitas unik. 

c. Keputusan Pembelian (Y) 

Menurut Philip Kotler (2007:223) Keputusan pembelian adalah beberapa 

tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan 

pembelian suatu produk. 

Tabel 3.2 
Definisi oprasional 

Variabel Definisi Indikator Skala 
Ukur 

Citra merek 
(X1) 

Citra Merek adalah persepsi dan 
keyakinan yang dilakukan oleh 
konsumen, seperti tercermin 
dalam asosiasi yang terjadi 
dalam memori konsumen. 

1. Simbol,nama, 
istilah dan desain. 

2. Sebagai pengenal 
produk. 

3. Memiliki filtur 
dan spesifikasi 
yang menarik. 

4. Memiliki citra 
merek terpecaya 

5. Dapatmemebedak
an dengan produk 
lain. 

 

Likert  

Kemasan  
 (X2) 

Kemasan produk adalah 
pembungkus fisik untuk 
melindungi produk dan 
sekaligus menciptakan identitas 

1. Warna  
2. Struktur fisik dan 
3. Bentuk 
4. Symbol/Logo 

Likert  
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unik. 5. Tipografi 

Keputusan 
pembelian 

(Y) 

Keputusan pembelian adalah 
beberapa tahapan yang 
dilakukan oleh konsumen 
sebelum melakukan keputusan 
pembelian suatu produk. 

1. Tujuan dalam 
membeli sebuah 
produk 

2. Pemrosesan 
informasi untuk 
sampai ke 
pemilihan merek 

3. Kemantapan 
pada sebuah 
produk 

4. Menberikan 
rekomendasi 
kepada orang 
lain 

5. Melakukan 
pembelian ulang. 
 

Likert 

Sumber : Kotler(2008),Tjiptono (2008) 

 
3. Skala ukur variabel  

Penelitian ini menggunakan Skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sekelompok atau orang tentang fenomena sosial 

Sugiono (2006). Dalam sekala Likert responden menyatakan tingkat setuju 

mengenai berbagai pernyataan. Skala Likert ini memiliki lima tingkat jawaban 

yang dapat dilihat pada tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 
Instrumen Skala Likert 

No Pertanyaan Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Kurang Setuju (KS) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 Sumber : Sugiyono (2006), diolah 

 
D. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah : 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli. 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang telah 

dibagikan peneliti. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, data 

sekunder ini diperoleh melalui studi pustaka, internet, dan literatur yang 

mendukung penelitian.  

 
E. Teknik Pengumpulan Data   

Adapun metode teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini sebagai berikut:  
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a. Wawancara (interview) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung 

dengan responden. 

b. Daftar pertanyaan (questionnaire) 

Memberikan daftar pertanyaan kepada sempel yang dijadikan responden 

untuk dijawab yang kemudian jawaban tersebut diberi skor dengan 

menggunakan skala Likert. 

c. Studi dokumentasi 

Mengumpulkan dan mempelajari informasi yang bersumber dari buku-

buku, jurnal, majalah, dan internet untuk mendapatkan data yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 

F. Teknik Analisa Data 

1. Uji Instrumen 

a.  Uji validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah data yang didapat setelah 

penelitian merupakan data yang valid dengan alat ukur yang digunakan 

(kuesioner). Uji validitas dilakukan kepada responden diluar sampel sebanyak 15 

oarang dengan tingkat signifikan sebesar 5% pengujian validitas dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 20 for windows kriteria sebagai berikut : 

 Jika r hitung ≥ r tabel maka pertanyaan valid 

 Jika r hitung ≤ r tabel maka pertanyaan tidak valid  
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b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menurut Ginting dan situmorang adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Uji reliabilitas menggunakan software SPSS 20 for windows dengan 

ketentuan apabila r positif alpha positif > r tabel, maka pernyataan reliabel atau 

handal. 

 Menurut Kuncoro(2009:179) butir pernyataan dinyatakan valid dalam uji 

validitas akan ditemukan reliabilitasnya dengan kriteria yaitu Cronbachs alpha > 

0,80. Butir pertanyaan yang sudah dinyatakan valid dalam uji validitas, ditentukan 

reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut : 

 Jika r alpha ≥ r tabel maka pertanyaan dinyatakan valid. 

 Jika r alpha ≤ r tabel maka pertanyaan dinyatakan tidak reliabel. 

 
2. Analisis Regresi Berganda 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik 

berganda. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh hubungan dari 

variabel-variabel independen dan variabel dependen. Metode regresi linier 

berganda dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 20 for windows.  

Adapun model persamaan yang digunakan menurut Sugiyono (2009),yaitu : 

Y= a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana:  

Y = Keputusan pembelian 

a = Konstanta 

b1-b2 = Koefisien regresi 
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X1 = harga 

X2 = kemasan 

e = Standart error 

 
3. Uji Asumsi Klasik 

Syarat asumsi klasik yang harus dipenuhi model regresi berganda sebelum 

data tersebut dianalisis adalah sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data 

mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan 

bentuk lonceng dan distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau 

menceng ke kanan. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kurva PP-Plots, untuk memastikan apakah data di sepanjang garis 

diagonal normal maka di lakukan uji kolmogorov smirnov. 

2. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah grup 

mempunyai varians yang sama di antara anggota grup tersebut. Artinya, jika 

varians variabel independent adalah konstan (sama) untuk setiap nilai tertentu 

variabel independen disebut homoskedastisitas.  

3. Uji Multikolinearitas  

 Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti 

di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan 

melihat toleransi variabel dan Variante Inflation Factor (VIF) dengan 

membandingkan sebagai berikut : 
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1.VIF < 5 maka tidak terdapat multikolinearitas  

2.Tolerance > 0,1 maka tidak terdapat multikoliniearitas 

 
4. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikansi simultan (Uji-F)  

Uji ini menunjukkan apakah semua variabel bebas (X1, dan X2) mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel terikat (Y) secara 

serentak. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut : 

H0: b1= b2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan 

secara                  bersama-sama dari seluruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

H0:b1 ≠ b2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan 

secara bersama-sama dari seluruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat . 

Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan nilai Ftabel.Kriteria pengambilan 

keputusannya yaitu: 

 
b. Uji signifikan parsial (Uji –t) 

Uji ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara 

individual terhadap variabel terikat. Adapun uji-t menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut : 

H0 : bi =0, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan         

signifikan dari variabel independen terhadap variabel  

dependen. 
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H0: bi ≠ 0, artinya secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan 

dari variabel independen terhadap variabel dependen. 

Nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai ttabel kriteria pengambilan 

keputusannya, yaitu : 

                  H0 ditolak  jika thitung ≤ ttabel  pada α =5% 

                  Ho diterima jika thitung ≥ ttabel pada α = 5%. 

 
c. Pengujian Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi R2 pada intinya mengukur seberapa kemampuan model 

dalam menerangkan variable terikat. pengujian kontribusi pengaruh dari seluruh 

variable bebas (X) terhadap variable (Y) dapat dilihat dari koefisien determinasi 

R2 dimana 0 ≤ R2≤ 1. Hal ini menunjukkan jika nilai R2semangkin dekat dengan 1 

maka pengaruh variable bebas terhadap variable terikat semangkin kuat. 

sebaliknya jika  R2 semangkin dekat dengan 0 maka pengaruh variable bebas 

terhadap variable terikat semangkin lemah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada BAB IV diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Brand image (Citra merek) dan package (kemasan) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian pada produk 

air minum dalam kemasan merek Aqua di Fakultas Ekonomi Manajemen, 

Universitas Medan Area, karena berdasarkan hasil uji T diketahui bahwa hasil 

pengujian data sebagai berikut :  

1. Variable Brand Image (Citra Merek) berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian dengan nilai Thitung sebesar 4,775, dan nilai signifikan 0,00 < 

0,05. Sedangkan nilai t-tabel untuk variabel Brand Image (Citra Merek)  

adalah 1.675, yang berarti Thitung 4,775 > Ttabel 1.675. Hal ini menunjukan  

variabel Brand Image (Citra Merek) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian pada air minum dalam kemasan merek Aqua 

di Fakultas Ekonomi Manajemen 2011 pagi, Universitas Medan Area. 

2. Variable Package (Kemasan) berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

dengan nilai Thitung sebesar 5,606, dan nilai signifikan 0,001 < 0,05. 

Sedangkan nilai t-tabel untuk variabel Package (Kemasan) adalah 1.675, 

yang berarti Thitung 5,606 > Ttabel 1.675. Hal ini menunjukan variabel 

Package (Kemasan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada air minum dalam kemasan merek Aqua di Fakultas 

Ekonomi Manajemen 2011 pagi, Universitas Medan Area. 
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3. Variabel brand image (citra merek) dan package (kemasan) secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap variabel keputusan pembelian pada air 

minum dalam kemasan merek Aqua di Fakultas Ekonomi Manajemen 2011 

pagi, Universitas Medan Area. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil analisis 

uji data dengan menggunakan uji Fhitug > Ftabel, dimana Fhitung sebesar 

48.716 > Ftabel 3,18 dengan tingkat signifikansinya 0,00. atau tingkat 

probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Maka variabel brand image (citra 

merek) dan package (kemasan) secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada air minum 

dalam kemasan merek Aqua di Fakultas Ekonomi Manajemen 2011 pagi, 

Universitas Medan Area. 

B. Saran 

Di bawah ini ada beberapa saran yang diberikan penulis sehubungan dengan 

masalah dalam pembahasan penelitian ini, yaitu: 

1. Dalam penelitian ini variabel brand image (citra merek) mempunyai 

pengaruh paling besar terhadap keputusan pembelian, oleh karena itu Aqua 

harus dapat meningkatkan dan mempertahankan citra merek pada 

produknya agar dapat terus bersaing ditengah banyaknya merek lain dengan 

produk sejenis yang semakin berkembang. 

2. Variabel package (kemasan) juga memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Meski dalam hasil penetian ini peneliti menunjukan  variabel 

citra merek lebih tinggi pengaruhnya terhadap keputusan pembelian, namun 

variabel kemasan juga mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 

keputusan pembelian, maka Aqua harus dapat terus berinovasi untuk 
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membuat kemasan yang lebih menarik agar konsumen lebih tertarik dan 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen saat memilih produk 

Aqua. 
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