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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Manusia sebagai konsumen di dalam kehidupannya tidak lepas dari 

berbagai macam kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar sampai pada tingkat 

kebutuhan yang lebih tinggi. Salah satu kebutuhan konsumen adalah tampil 

lebih energik, di mana kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan mengkonsumsi 

rokok. 

Sejalan dengan meningkatnya permintaan konsumen akan produk 

rokok, maka terbuka peluang bagi para pengusaha khususnya industri rokok 

untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

jenis dan merek rokok yang ditawarkan di pasar saat ini khususnya di Kota 

Pontianak.  

Kota Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Luas 

wilayah Kota Pontianak mencapai 107,82 km² yang terdiri dari 6 kecamatan 

dan 29 kelurahan. Kota Pontianak dilintasi oleh garis Khatulistiwa. Wilayah 

Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah Kabupaten 

Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, yaitu: 

1. Bagian Utara: Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. 

2. Bagian Selatan: Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap 

Kabupaten Kubu Raya. 



2 

3. Bagian Barat: Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu raya. 

4. Bagian Timur: Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai 

Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 

Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah 

Kecamatan Pontianak Utara (34,52 persen), diikuti oleh Kecamatan Pontianak 

Barat (15,25 persen), Kecamatan Pontianak Kota (14,39 persen), Kecamatan 

Pontianak Tenggara (13,75 persen), Kecamatan Pontianak Selatan (13,49 

persen) dan Kecamatan Pontianak Timur (8,14 persen). 

Di Kota Pontianak permintaan akan suatu barang atau jasa selalu 

meningkat, khususnya permintaan akan rokok. Adapun Merek dan jenis-jenis 

rokok yang beredar di Kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini: 
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Tabel 1.1 

Bea Dan Cukai 

Merek Dan Jenis-jenis Rokok Yang Beredar Di Kota Pontianak 

Tahun 2015 

 

No Merek Rokok Jumlah 

Jenis 

No Merek Rokok Jumlah 

Jenis 

1 A 3 26 Lucky Strike 3 

2 234 4 27 Country 3 

3 Magnum 2 28 Star Mild 2 

4 Marlboro 5 29 Dunhill 5 

5 Avolution 2 30 Apache 4 

6 LA 4 31 Surya 4 

7 neO Mild 1 32 One Mild 1 

8 Djarum Super 2 33 Class Mild 2 

9 Clavo 2 34 Win 2 

10 Red Mild 2 35 Pall mall 3 

11 Esse 1 36 Access 1 

12 Kompas 1 37 Club Mild 1 

13 Umild 3 38 Djarum 76 2 

14 Filo Mild 1 39 Jazy Mild 1 

15 unO Mild 1 40 Cakra 1 

16 Diplomat 2 41 Ardath 2 

17 Gudang Garam 6 42 Djarum Black 5 

18 Faster 1 43 Slim 1 

19 X Mild 1 44 W mild 1 

20 Grendel 2 45 Kansas 2 

21 Bentoel Biru 1 46 Top Class 1 

22 Extreme 1 47 Polo Mild  1 

23 Wismilak Kretek 1 48  X-Tra Mild 1 

24 Geo Mild 1 49 Master Mild 1 

25 Marcopolo 1 50 Gamma 1 

Sumber: Bea dan Cukai ( Lampiran  10), 2015 
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Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa rokok yang beredar di Kota 

Pontianak ada 50 Merek dan dari 50 merek tersebut ada 102 jenis rokok. 

Bagi orang yang mengkonsumsi rokok, banyaknya perusahaan rokok 

yang bermunculan sekarang ini mengakibatkan mereka semakin teliti dan 

kritis dalam memilih rokok yang sesuai kebutuhannya. Hal tersebut menjadi 

catatan dan masalah yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan dan akan 

menimbulkan persaingan yang semakin ketat diantara perusahaan-perusahaan 

rokok lainnya.  

PT. Bentoel Distribusi Utama yaitu sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang distributor rokok dan merupakan cabang dari PT. Bentoel 

Internasional Investama Tbk, yang  berpusat di Jakarta dan Malang yang 

bertugas mendistribusikan atau menjual produk-produk perusahaan untuk 

wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Sampai saat ini, PT. Bentoel 

Distribusi Utama mendistribusikan atau  menjual produk-produk perusahaan 

seperti rokok brand  lokal  yaitu: Star Mild, neO Mild, unO Mild, One Mild, 

Club Mild, Star Mild Menthol, X Mild, Bentoel Biru, dan Country. Sedangkan 

brand globalnya yaitu: Dunhill, Lucky strike, dan Pall mall. 

Dunhill merupakan merek rokok global dan laris dalam sejarah hingga 

saat ini. Adapun volume penjualan baik dalam satuan slop maupun rupiah 

pada PT. Bentoel Distribusi Utama dari Tahun 2012-2014, khususnya rokok 

Dunhill dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini: 

 



5 

Tabel 1.2 

PT. Bentoel Distribusi Utama 

Volume Penjualan Rokok Dunhill 

Tahun 2012 – 2014 

(Rp/Slop) 

 

 

N

o 

Jenis 

Produk 

 

Kemasan 

2012 2013 2014 

Slop Ribuan 

(Rp) 

Slop Ribuan 

(Rp) 

Slop Ribuan 

(Rp) 

1 Dunhill 

Light 

20 Btg 5.389 781.405 6.874 1.024.226 7.532 1.144.864 

2 Dunhill 

Menthol 

20 Btg 4.894 709.630 5.586 832.314 6.673  1.014.296 

3 Dunhill 

Red filter 

20 Btg 5.387 781.115 6.335 943.915 6.454 981.008 

4 Dunhill 

Mild 

20 Btg 6.903 1.000.935 7.589 1.130.761 9.321  1.416.792 

5 Dunhill 

filter 

16 Btg - - - - 4.562 501.820 

 Jumlah  22.573 3.273.085 26.384 3.931.216 34.542 5.058.780 

Sumber: PT. Bentoel Distribusi Utama, 2015 

Keterangan: 1  Slop = 10 bungkus 

Dari Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pada Tahun 2013 perkembangan 

penjualan dalam slop, jenis produk rokok Dunhill secara keseluruhan 

mengalami peningkatan penjualan sebesar 16,88% dibandingkan tahun 

sebelumnya. Pada Tahun 2014, semua jenis rokok Dunhill juga mengalami 

peningkatan penjualan sebesar 30,92% dari Tahun 2013. Oleh karena itu, 

secara keseluruhan pada Tahun 2014  terjadi  peningkatan penjualan dari 

Tahun 2013 baik per slop maupun penjualan dalam rupiah. Berikut ini akan 

disajikan Tabel 1.3 mengenai harga jual ditingkat distributor rokok merek 

Dunhill pada PT. Bentoel Distribusi Utama dari Tahun 2012-2014. 
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Tabel 1.3 

PT.Bentoel Distribusi Utama 

Harga Jual Tingkat Distributor 

Tahun 2012 – 2014 

(Rp/Slop) 

 

N

o 

Jenis 

Rokok 

Kemasan Harga 

2012 2013 2014 

(Rp) % (Rp) % (Rp) % 

1 Dunhill 

Light 

20 Btg 145.000 0 149.000 2,76 152.000 2,01 

2 Dunhill 

Menthol 

20 Btg 145.000 0 149.000 2,76 152.000 2,01 

3 Dunhill 

Red 

filter 

20 Btg 145.000 0 149.000 2,76 152.000 2,01 

4 Dunhill 

Mild    

20 Btg 145.000 0 149.000 2,76 152.000 2,01 

5 Dunhill 

Filter 

16 Btg - - - - 110.000 - 

Sumber: PT. Bentoel Distribusi Utama, 2015 

Keterangan: 1 Slop = 10 bungkus 

Dari Tabel 1.3 dapat  diketahui bahwa harga rokok Dunhill  untuk  

semua jenis dan kemasan/slop dari Tahun 2012-2014 mengalami peningkatan.  

Adapun Harga jual per bungkus ditingkat pengecer, yaitu dari 

pengecer ke konsumen sangat bervariasi untuk setiap jenis produk dan 

kemasan. Pengecer hanya diperbolehkan mengambil margin keuntungan 

antara RP. 500 sampai dengan Rp. 1.500 per bungkus untuk setiap jenis 

produk dan kemasan dengan pemberitahuan sebelumnya dari pihak 

distributor. Hal ini dilakukan oleh distributor untuk menjaga stabilitas harga 

ditingkat pengecer, agar tidak ada pengecer yang menetapkan harga 
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sembarangan, dan tidak terjadi perbedaan yang cukup signifikan diantara para 

pengecer. Jika terjadi kenaikkan harga jual dari distributor ke pengecer, maka 

pihak distributor akan memberitahukannya kepada pengecer melalui surat 

tertulis. 

PT. Bentoel Distribusi Utama selalu berusaha mempertahankan dan 

meningkatkan pangsa pasarnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu image atau 

persepsi yang baik terhadap produk dan perusahaan. Image produk tersebut 

antara lain harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dalam 

hal mutu atau kualitas produk dan sistem penyampaian produk. 

Melihat pentingnya keputusan pemberian merek (brand) tersebut, 

maka perusahaan juga harus membangun citra merek ( brand image ) yang 

baik tentunya yang dapat mengubah persepsi masyarakat akan merek. Jadi, 

berhasil atau tidaknya suatu merek tergantung pada persepsi konsumen akan 

merek tersebut. Citra merek yang baik akan dapat membantu perusahaan 

menarik konsumen. 

Dengan kemampuan perusahaan mengarahkan image yang baik di 

mata konsumen terhadap rokok merek dunhill, maka diharapkan akan 

terciptanya citra merek yang baik, positif, dan terciptanya keputusan 

pembelian konsumen  terhadap merek ini dan pada akhirnya tujuan 

perusahaan akan tercapai. 
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Berdasarkan data, informasi, dan pembahasan yang dijelaskan di atas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai citra 

merek dan keputusan pembelian konsumen pada rokok merek Dunhill dengan 

mengangkat judul penelitian: Pengaruh Brand Image Rokok Dunhill 

Terhadap Keputusan Pembelian Di Kota Pontianak. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: “Apakah Brand Image Rokok Dunhill Mempunyai 

Pengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Di Kota Pontianak”. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian yang dimaksud, maka penulis membatasi masalah penelitian hanya 

pada: 

1. Penelitian dilakukan terhadap konsumen yang mengkonsumsi rokok 

Dunhill dengan berbagai  bentuk kemasan, baik kemasan 16 batang  

maupun 20 batang dengan berbagai jenis produk rokok  Dunhill di Kota 

Pontianak. 

2. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: 

a. Citra merek ( brand Image) terdiri dari warna kemasan, jenis produk, 

bentuk kemasan, harga jual, layanan informasi tentang produk, 

ketersediaan produk di pasar, dapat memberikan kepuasan 



9 

mengkonsumsi, perasaan terhadap merek, kompetensi merek, dan 

kepercayaan terhadap perusahaan (Arnould, et al 2005:120). 

b. Keputusan pembelian terhadap merek terdiri dari lima tahap, yaitu: 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. 

D. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan masalah yang diangkat, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Brand Image 

Rokok Dunhill Terhadap Keputusan Pembelian di Kota Pontianak. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Memberikan tambahan informasi untuk dapat dipergunakan sebagai 

tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pemasaran. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan 

informasi dan masukan bagi perusahaan dalam rangka menentukan 

berbagai kebijakan pemasaran, khususnya dengan upaya peningkatan citra 

merek (brand image) pada salah satu produknya, yaitu rokok merek 

Dunhill. 
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3. Bagi Almamater 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa 

dalam menambah wawasan dan ini juga bisa dijadikan sebagai sumber 

informasi bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti lebih jauh dan 

mendalam tentang masalah yang sama.  

F. Kerangka Pemikiran 

Pemasaran merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan dalam 

mempertahankan kegiatan usahanya secara berkesenambungan. Untuk 

beberapa organisasi masalah utama dalam strategi produknya adalah 

membangun merek. Perusahaan harus menangani merek mereka dengan hati-

hati untuk membuat keputusan penetapan merek.  

Penggunaan merek sedemikian penting karena pada dasarnya suatu 

merek juga merupakan janji penjual secara konsisten menyampaikan ciri-ciri, 

manfaat, dan jasa-jasa tertentu kepada para pembeli. Merek merupakan  

elemen kunci dalam hubungan perusahaan dengan konsumen. Merek adalah 

sebuah nama, istilah, tanda, lambang/ desain atau kombinasi yang 

menunjukkan identitas pembuat/ penjual produk atau jasa. 

Keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling 

disukai, tetapi ada dua faktor bisa berada antara niat dan keputusan pembelian. 

Faktor pertama adalah faktor situasional yang tidak diharapkan. Konsumen 

mungkin membentuk niat pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti 
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pendapatan, harga dan manfaat produk yang diharapkan. Namun, kejadian tak 

terduga bisa mengubah niat pembelian. 

Proses keputusan pembelian ada lima tahap, yaitu: Pengenalan 

kebutuhan, mencari informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan 

perilaku pasca pembelian. 

Melihat Brand image (citra merek) dapat berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen, maka kerangka pemikiran dalam penelitian 

ini penulis tuangkan dalam gambar 1.1 sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

    Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Variabel bebas adalah X = Citra Merek (Brand Image),  yaitu variabel 

yang mempengaruhi variabel terikat (Y).  

2. Variabel terikat adalah Y = Keputusan Pembelian Konsumen.  

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Bentuk Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

korelasi. Menurut Sunyoto (2013:33) “Penelitian korelasi adalah penelitian 

X Y 
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yang dirancang untuk  menentukan hubungan variabel-variabel dalam suatu 

populasi”. Penelitian korelasi digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan hubungan atau pengaruh citra merek rokok Dunhill terhadap 

keputusan pembelian di Kota Pontianak.  

2. Teknik  Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dalam bentuk: 

a. Data primer 

1) Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 

objek yang diteliti, yaitu konsumen yang membeli rokok Dunhill di 

Kota Pontianak. Selanjutnya data-data tersebut akan diproses, 

dianalisis dan kemudian akan ditarik kesimpulan. 

2) Wawancara, yaitu dengan melakukan pembicaraan langsung dengan 

pihak perusahaan, baik pada pimpinan maupun pada karyawan 

mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan topik yang 

dibahas dalam skripsi ini.   

3) Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab agar dapat informasi untuk memperoleh data 

yang diperlukan. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 

menggunakan teknik studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data 

dengan mempelajari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang 

diperoleh dari PT. Bentoel Distribusi Utama seperti data penjualan 

produk dan daftar harga jual produk. Data sekunder juga dikumpulkan 

dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang 

ada kaitannya dengan penelitian ini. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Menurut Sukmadinata (2011:250): Populasi adalah 

“sekelompok besar  dan wilayah yang menjadi lingkup penelitian 

kita”. Populasi dari penelitian ini adalah semua orang yang 

mengkonsumsi rokok Dunhill di  Kota Pontianak.  

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:121): “Sampel adalah sebagai bagian 

dari populasi”. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu suatu teknik 

pengambilan sampel dengan kriteria atau pertimbangan tertentu. 

Kriteria sampel yang digunakan adalah konsumen yang memilki sikap 

positif terhadap merek rokok Dunhill, berusia 18 – 58 tahun dan 

pengkonsumsi rokok Dunhill. Di dalam penelitian ini jumlah populasi 
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tidak diketahui secara pasti. Dikarenakan populasinya yang tidak 

diketahui secara pasti, maka penghitungan sampel didasarkan pada 

rumus formula statistik dengan rumus yang digunakan adalah Rao 

Purba (dalam Yunarto, 2010:29) yang menyatakan bahwa dalam 

menentukan besarnya sampel, maka digunakan rumus sebagai berikut: 

𝑛 =
Z2

4 ( 𝑀𝑜𝑒 )2
 

Dimana: Z : Tingkat keyakinan yang dibutuhkan dalam penelitian 

sampel. 

Moe              : Margin of error, atau tingkat kesalahan maksimum yang  

dapat ditolerir. 

n          : Besarnya sampel. 

 Alasan memakai rumus tersebut karena populasinya tidak 

diketahui secara pasti. Tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% 

atau Z = 1,96 dan Moe = 10% (0,1), maka perhitungan adalah: 

𝑛 =
(1,96)²

4 ( 0,1 )²
 

   n = 96,04 

Berdasarkan perhitungan, maka jumlah sampel yang diteliti 

adalah sebanyak 96,04 responden. Untuk memudahkan penelitian, 

maka peneliti mengambil sampel sebanyak 100 responden. 
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4. Operasionalisasi Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari  variabel bebas dan variabel 

terikat. Menurut sugiyono (2009:4) variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah variabel 

yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel bebas dalam 

penelitian ini yaitu brand image rokok Dunhill dan diberi simbol X dan 

variabel terikatnya yaitu keputusan pembelian dan diberi simbol Y.  

Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel berikut ini: 

Tabel 1.4 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Variabel Subvariabel Skor ukur 

1 Citra merek 

(Brand Image) 

(X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Warna kemasan Skala Likert 

b. Jenis produk Skala Likert 

c. Bentuk kemasan Skala Likert 

d. Harga jual produk Skala Likert 

e. Layanan informasi tentang 

produk 

Skala Likert 

f. Ketersediaan produk di pasar Skala Likert 

g. Dapat memberikan kepuasan 

mengkonsumsi 

Skala Likert 

h. Perasaan terhadap merek Skala Likert 

i. Kompetensi merek Skala Likert 

j. Kepercayaan terhadap 

perusahaan 

Skala Likert 

2 Keputusan 

pembelian  

(Y) 

 

a. Pengenalan kebutuhan Skala Likert 

b. Pencarian informasi Skala Likert 

c. Evaluasi alternatif Skala Likert 

d. Keputusan pembelian Skala Likert 

e. Perilaku pasca pembelian Skala Likert 
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5. Skala Pengukuran Variabel Penelitian 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

Likert, yaitu berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang 

terhadap sesuatu, misalnya setuju-tidak setuju, dan baik-tidak baik. 

Responden diminta mengisi pernyataan dalam 5 (lima) kategori jawaban 

kuesioner sebagai berikut: 

 

        Tabel 1.5 

         Skala Pengukuran Variabel Penelitian 

 

 

 

 

 

6. Teknik Analisis Data 

a. Uji Instrumen  

1) Uji Validitas 

Uji validitas yaitu pengujian validitas terhadap pertanyaan. 

Menurut Sugiyono (2011:267) validitas merupakan derajat ketepatan 

antara data yang terjadi pada  objek penelitian dengan data yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti. Untuk menguji validitas konstruk dilakukan 

dengan cara mengkorelasikan antara skor butir  pernyataan dengan 

skor total. 

Rumus yang digunakan untuk menguji validitas instrumen ini 

adalah product moment dari Karl pearson sebagai berikut: 

No Alternatif jawaban Skor 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

2 Tidak Setuju (TS) 2 

3 Kurang Setuju (KS) 3 

4 Setuju (S) 4 

5 Sangat Setuju (SS) 5 
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𝑟 =
n(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋 ∑ 𝑌)

√(n ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋²)) (n ∑ 𝑌² − (∑ 𝑌²))
 

Keterangan : 

X : Skor Pernyataan 

Y : Skor total 

n : Jumlah responden 

Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang 

digunakan, maka digunakan uji signifikan koefisien korelasi pada taraf 

signifikan 5% dengan kriteria keputusan, yaitu jika r hitung > r tabel, 

maka pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Sebaliknya, jika r 

hitung ≤ r tabel, maka pernyataan dalam kuesioner dinyatakan tidak 

valid. 

2) Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas adalah pengujian terhadap masalah adanya 

kepercayaan terhadap instrumen. Suatu instrumen dapat memiliki 

tingkat kepercayaan yang tinggi jika hasil dari pengujian tes / 

instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tetap. Dengan demikian, 

masalah realibilitas tes / instrumen berhubungan dengan masalah 

ketepatan hasil. Metode yang digunakan untuk pengujian reliabilitas 

adalah metode Alpha Cronbach yaitu suatu metode yang digunakan 
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untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang mengukur sikap atau 

perilaku, yang rumusnya sebagai berikut (Syofian Siregar, 2013:90): 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ]  

Keterangan :  𝑟11      = Re liabelitas instrumen 

k      = Jumlah butir pertanyaan 

∑𝜎𝑏
2                      = Jumlah varian butir 

𝜎𝑡
2                        = Varian total  

3) Uji Normalitas  

  Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual 

model regresi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Metode 

yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi dari 

hasil uji Kolmogorov-Smirnov > 0,05, atau 0,01 maka asumsi 

normalitas terpenuhi. Dimana untuk mengetahui apakah model regresi 

normal atau tidak menggunakan bantuan SPSS 21. 

b. Alat Analisis 

1) Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana adalah suatu teknik analisa 

statistika yang melibatkan hubungan antara satu variabel bebas 

dengan satu variabel terikat. Metode yang digunakan adalah 
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metode kuadrat terkecil ( Least Square Method ). Adapun 

persamaan regresi linier sederhana yang dapat digunakan menurut 

Riduwan (2010 :77), yaitu:   

Y = a+bX 

  Keterangan: 

   Y = Keputusan Pembelian 

   X = Citra merek ( brand image ) 

   a  = Konstanta regresi 

   b = Koefisien korelasi 

  Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil didapat: 

𝑏 =
n. ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋. ∑ 𝑌

𝑛. ∑𝑋2 − (∑𝑋)²
 

𝑎 =
∑ 𝑌 − b. ∑ 𝑋

𝑛
 

2) Analisis Koefisien Korelasi 

Analisis korelasi (r) berguna untuk menentukan suatu besaran 

yang menyatakan bagaimana kekuatan hubungan suatu variabel 

dengan variabel yang lain. Jadi, analisis dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kekuatan hubungan antara brand image 

rokok Dunhill terhadap keputusan pembelian di Kota Pontianak. 

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung nilai koefisien 
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korelasi menurut Natawiria dan Riduwan (2010:60) adalah sebagai 

berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
n(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√(n ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋²)) (n ∑ 𝑌² − (∑ 𝑌²))
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 : Koefisien korelasi 

X: Brand Image 

Y: keputusan Pembelian 

n: Jumlah responden 

Adapun pedoman untuk menginterpretasikan nilai koefisien 

korelasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.6 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi 

Terhadap Koefisien Korelasi (r) 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

0,60 – 0,79 Kuat 

0,40 – 0,59 Cukup kuat 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat Rendah 

Sumber : Natawiria dan Riduwan (2010) 

3) Analisis koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besar 

kecilnya sumbangan variabel bebas citra merek rokok Dunhill  

terhadap variasi naik turunnya variabel terikat keputusan 
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pembelian terhadap merek tersebut. Rumus yang dapat digunakan 

untuk mencari nilai determinasi menurut Riduwan (2010:61) yaitu: 

KD = r² × 100% 

 Dimana: 

 KD = Nilai Koefisien Determinasi 

 r   =  Nilai Koefisien Korelasi 

4) Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

linier sederhana dapat digunakan untuk melakukan prediksi 

keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh brand image. Dimana 

jika F hitung > F tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak atau 

model regresi linier sederhana tersebut dapat digunakan untuk 

memprediksi keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh brand 

image. Dan jika F hitung < F tabel, maka Ha ditolak dan Ho 

diterima artinya model regresi linier sederhanan tersebut tidak 

dapat digunakan untuk memprediksi keputusan pembelian yang 

dipengaruhi oleh brand image.  

Jika Sig > a (0,05), Ho diterima Ha ditolak  

Jika Sig < a (0,05), Ho ditolak Ha diterima  

 


