
Jurnal Akuntansi Manajemen Madani   ISSN 2580-2631 

Vol. 1, No. 1, Juni 2017 

1 
 

PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK, HARGA, 

DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

PRODUK DI AMWAY BALIKPAPAN 

 

I Gusti Putu Darya 

Devi Wulansari 

STIE Madani Balikpapan 

 

ABSTRACT 

This research was conducted at Amway Balikpapan. The method used is a 

combination method of data collection conducted using primary data by 

distributing questionnaires to the respondents in the form of questions or 

statements using a Likert scale (qualitative method) in which the data obtained 

will be tested by quantitative methods to provide an overview of the proposed 

hypothesis. The number of samples in this study were 154 respondents. The 

purpose of this research is to know the influence of brand image, product quality, 

price, and promotion on product purchasing decisions at Amway Balikpapan and 

how large the partial effect of each of these variables and determine which 

variables are most influential. The results showed that the brand image, product 

quality, price, and promotion simultaneously significant effect on product 

purchasing decisions at Amway Balikpapan. From the results of the t test known 

that the brand image and product quality significantly influence purchasing 

decisions Amway products in Balikpapan, while the sale price and did not 

significantly influence the purchasing decisions of Amway products in 

Balikpapan. The variables that most influence on purchasing decisions in this 

study is the quality of the product. 

Keywords : brand image, product quality, price, promotion, and purchase 

decision 

 

PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi, persaingan bisnis menjadi semakin dinamis dan 

kompleks. Persaingan ini tidak hanya memberikan peluang tetapi juga 

menimbulkan tantangan. Tantangan yang dihadapi perusahaan dalam persaingan 

adalah bagaimana mempertahankan dan merebut pangsa pasar (market share). 

Dalam hal ini perusahaan harus dapat menetapkan strategi yang tepat untuk 

menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Kegiatan pemasaran menjadi tolak ukur bagi perusahaan dalam mencapai tujuan 

perusahaan yaitu penjualan produk yang optimal. 

Semakin banyaknya perusahaan sejenis yang bermunculan membuat 

konsumen harus lebih selektif dalam memilih produk yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Keputusan konsumen dalam menentukan atau memilih produk 

bukanlah hal yang terjadi begitu saja. Banyak pertimbangan yang dilakukan 
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konsumen sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk misalnya, citra 

merek perusahaan, kualitas produk, harga, dan promosi yang ada pada produk 

tersebut. 

Analisis strategi pemasaran merupakan pedoman bagi perusahaan untuk 

mengetahui dan menganalisa bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan dalam 

memasarkan produknya. Banyaknya perusahaan baru yang memasuki pasar 

terutama dalam bidang usaha perdagangan menjadi ancaman besar bagi 

perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan masuknya produsen baru akan menambah 

kapasitas produksi yang ada. Jika kondisi permintaan pasar sedang turun maka 

akan terjadi masalah dalam pasar. 

Perkembangan dalam bidang usaha perdagangan memberikan pengaruh yang 

besar dalam bidang perekonomian. Hal ini ditunjukkan semakin banyaknya 

perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut. Salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang usaha perdagangan produk dimana sistem pemasarannya 

dilakukan melalui penjualan langsung (Multi Level Marketing) di Balikpapan 

yaitu Amway. Amway adalah perusahaan yang dikelola oleh PT. Amindoway 

Jaya selaku pemegang lisensi sejak tahun 1992 telah memiliki sasaran pasar yang 

cukup luas. Produk – produk yang ditawarkan Amway merupakan produk yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti suplemen makanan dan minuman, 

perawatan dan kecantikan, kebutuhan rumah tangga, dan pertanian. Dalam 

pemasarannya, Amway harus menetapkan strategi yang tepat untuk 

mempertahankan dan menarik konsumen baru. 

Salah satu strategi pemasaran yang dapat dilakukan untuk mencapai hal 

tersebut adalah melalui penciptaan citra merek. Citra merek dibangun berdasarkan 

pemikiran atau pengalaman yang dialami seseorang terhadap suatu merek yang 

pada akhirnya akan membentuk sikap terhadap merek yang bersangkutan. 

Perusahaan harus dapat menciptakan merek yang menarik, mudah diingat, serta 

menggambarkan manfaat dari produk yang sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan konsumen. Persepsi pelanggan terhadap citra merek yang baik dapat 

menjadi pertimbangan konsumen dalam melakukan pembelian. Itulah sebabnya 

membangun citra merek yang baik menjadi tugas penting bagi perusahaan. 

Faktor lain yang harus diperhatikan perusahaan dalam menetapkan strategi 

perusahaan adalah kualitas produk. Penilaian akan bentuk kualitas produk menjadi 

hal yang dapat mempengaruhi konsumen dalam memutuskan pembelian. 

Perusahaan harus selalu berusaha mengembangkan inovasi – inovasinya dalam 

meningkatkan kualitas produknya. Kualitas yang dipenuhi harus dilihat dari sudut 

pandang pelanggan. Bahan baku organik yang berkualitas serta banyaknya pilihan 

produk yang ditawarkan menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen untuk 

melakukan pembelian produk tersebut. Produk – produk yang ditawarkan Amway 

sangat berkualitas. Amway juga memberikan jaminan atas setiap produk yang 

dibeli konsumen maksimal 90 hari dari tanggal pembelian tersebut. Peningkatan 

kualitas produk secara tidak langsung akan mempengaruhi kepuasan konsumen 

dan diharapkan konsumen dapat melakukan pembelian ulang produk tersebut. 

Selain itu, harga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan 

perusahaan dalam pemasaran. Penentuan harga sangat berpengaruh terhadap 
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keputusan pembelian konsumen. Perusahaan harus dapat menetapkan harga jual 

yang pantas yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas produk yang ditawarkan. 

Dalam penetapan harga bagi distributor, Amway memberikan potongan harga 

sebesar 30% dari harga eceran. Akan tetapi, peningkatan harga jual di tiap 

tahunnya yang berkisar antara 6% - 10% akan mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam melakukan pembelian dan berdampak pada penurunan 

penjualan. 

Dalam menetapkan strategi pemasaran, promosi merupakan faktor penting 

dalam peningkatan penjualan perusahaan. Dimana promosi memiliki tujuan yaitu 

mengenalkan dan mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang 

ditawarkan perusahaan. Sebagai daya tarik konsumen, Amway membuat variasi 

promosi yang berbeda di tiap bulannya seperti special price untuk produk 

premium dengan total pembelanjaan tertentu, poin berhadiah, dan voucher belanja 

untuk hari spesial. Kegiatan promosi yang dilakukan diharapkan dapat 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Penetapan 

Strategi yang tepat akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

akan permintaan produk dan omset penjualan perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti 

mengangkat judul “Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, Harga, dan Promosi 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk di Amway Balikpapan” 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas lebih lanjut adalah sebagai berikut : 

1. Apakah citra merek, kualitas produk, harga, dan promosi secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk di Amway 

Balikpapan? 

2. Apakah citra merek secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk di Amway Balikpapan? 

3. Apakah kualitas produk secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk di Amway Balikpapan? 

4. Apakah harga secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk di Amway Balikpapan? 

5. Apakah promosi secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk di Amway Balikpapan? 

6. Diantara variabel citra merek, kualitas produk, harga, dan promosi, manakah 

yang berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian produk di 

Amway Balikpapan? 

Dalam hal ini, peneliti akan menguraikan batasan-batasan masalah yang akan 

dibahas yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan di Amway Balikpapan yang berlokasi di komplek 

Balikpapan Baru Ruko Sentra Eropa 3 Blok AC5 No.3. 
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2. Objek penelitian ini dilakukan terhadap konsumen yang terdaftar sebagai 

anggota distributor Amway Balikpapan. 

3. Variabel yang diteliti adalah variabel bebas yang terdiri dari citra merek, 

kualitas produk, harga, dan promosi. 

 

KERANGKA TEORI 

 

Citra Merek 

Ismail (2013:62) mendefinisikan citra merek sebagai persepsi atau kesan 

tentang suatu merek yang direfleksikan oleh sekumpulan asosiasi yang 

menghubungkan pelanggan dengan merek dalam ingatannya. Citra merek yang 

positif dapat diciptakan melalui program pemasaran yang menghubungkan 

asosiasi merek yang kuat, disukai, dan unik di dalam memori konsumen. Susanto 

dan Wijarnako (2004:80) mengatakan bahwa dalam dinamika pasar yang penuh 

persaingan, citra merek mempunyai peran yang sangat penting karena 

membedakan suatu perusahaan atau produk dengan yang lain. Produk mudah 

sekali ditiru, tetapi merek, khususnya citra merek yang terekam dalam benak 

konsumen, tidak dapat ditiru. Tanpa citra yang kuat dan positif, sangatlah sulit 

bagi perusahaan untuk menarik pelanggan baru,mempertahankan pelanggan yang 

sudah ada, serta meminta merekamembayar dengan harga yang tinggi. Merek 

yang tangguh harus mampu mencapai ketiga sasaran ini.  

 

Kualitas Produk 

Simamora (2003:147) mengatakan kualitas produk adalah kemampuan suatu 

produk untuk memenuhi fungsi-fungsinya. Tingkat kualitas tidak selalu harus 

tinggi. Kualitas bisa saja rendah, sedang atau tinggi sesuai dengan positioning 

yang diinginkan. Kalau produk diposisikan sebagai produk murah dan sasarannya 

adalah masyarakat berkantong pas-pasan, maka akan berlebihan kalau kualitas 

produk dibuat istimewa. Apabila produk diposisikan sebagai produk spesial 

berharga premium, maka kualitas produk harus istimewa. Jadi, kualitas produk 

harus disesuaikan dengan posisi produk dalam pasar. 

 

Harga 

Penentuan tinggi rendahnya harga sangat berpengaruh apakah produk yang 

dijual laku atau tidak di pasar. Harga yang rendah atau harga yang terjangkau 

dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Harga juga dapat   

menjadi indikator kualitas dimana produk yang berkualitas akan berani dipatok 

dengan harga yang tinggi. Suharno dan Sutarso (2010:178) mendefinisikan harga 

adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk memperoleh produk yang 

diinginkan. Dalam pengertian yang lebih luas harga adalah sejumlah pengorbanan 

yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk. 
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Promosi 

Promosi  adalah sarana komunikasi berupa arus informasi yang dibuat untuk 

menyebar informasi, mempengaruhi konsumen dalam melakukan pengambilan 

keputusan pembelian, dan mengingatkan pasar sasaran agar produknya dapat 

diterima. Tujuan dari kegiatan promosi adalah untuk memperkenalkan produk 

yang ditawarkan agar konsumen mengetahui dan membeli produk tersebut. 

Simamora (2003:36) menjelaskan bagi produsen, promosi adalah kegiatan untuk 

menginformasikan produk, membujuk konsumen untuk membeli serta 

mengingatkan konsumen agar tidak melupakan produk. Sementara bagi 

konsumen, promosi adalah komunikasi antara produsen dengan konsumen. 

 

Keputusan Pembelian 

Hasan (2009:139) mengatakan bahwa proses pengambilan keputusan 

pembelian berakhir pada tahap perilaku purnabeli di mana konsumen merasakan 

tingkat kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan akan mempengaruhi perilaku 

berikutnya. Jika konsumen merasa puas, ia akan memperlihatkan peluang yang 

besar untuk melakukan pembelian ulang atau membeli produk lain pada 

perusahaan yang sama di masa mendatang, dan cenderung merekomendasikan 

kepada orang lain. Banyak orang berpendapat bahwa pembeli yang puas  

merupakan  iklan yang terbaik bagi produk. 

 

Perilaku Konsumen 

Kotler  (2009:166)  mendefinisikan  perilaku  konsumen  adalah studi tentang 

bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, 

dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan 

dan keinginan mereka. Dharmmesta dan Handoko (2000:10) mengatakan perilaku 

konsumen dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan 

jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan 

dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kombinasi (mixed method). Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran 

kuesioner kepada responden berupa pertanyaan atau pernyataan dengan 

menggunakan skala likert (kualitatif) dimana hasil data yang diperoleh akan diuji 

dengan metode kuantitatif untuk memberikan gambaran atas hipotesis yang 

diajukan. Jadi, penelitian yang diterapkan adalah penelitian kombinasi yang 

berupa penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Informasi  data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diberikan 

kepada konsumen yang tercatat sebagai distributor Amway Balikpapan. Umar 

(2013:49) mengemukakan teknik angket (kuesioner) merupakan suatu 

pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau 
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pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar 

pertanyaan tersebut. Penyebaran kuesioner bersifat tertutup dengan menggunakan 

skala likert. 

Dalam penelitian ini populasi yang dimaksudkan adalah konsumen yang 

tercatat sebagai anggota distributor aktif Amway Balikpapan pada tahun 2015 

sebanyak 250. Sugiyono (2015:120) mendefinisikan sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling yaitu 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sugiyono (2015:122) 

mengatakan dengan menggunakan metode simple random sampling yaitu 

pengambilan anggota populasi sampel dilakukan acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu. Setiap elemen dalam populasi diberikan kesempatan 

yang sama untuk menjadi sampel, maka teknik ini dianggap memenuhi syarat dan 

sampel yang terpilih dapat mewakili keseluruhan anggota populasi. Menentukan 

ukuran sampel dapat menggunakan rumus Slovin yang dikutip oleh Umar 

(2013:78). Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah anggota 

distributor Amway Balikpapan pada tahun 2015 sebanyak 250. Berdasarkan 

rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% maka diperoleh jumlah sampel sebesar 

154 responden yang akan diteliti lebih lanjut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 1 

Hasil Uji Validitas 

No Variabel Item r hitung r table Ket. 

1 Citra Merek 

(X1) 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

0,540 

0,558 

0,598 

0,447 

0,327 

0,1582 

0,1582 

0,1582 

0,1582 

0,1582 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

2 Kualitas 

Produk (X2) 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

0,760 

0,720 

0,760 

0,692 

0,741 

0,1582 

0,1582 

0,1582 

0,1582 

0,1582 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

3 Harga (X3) X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

X3.5 

0,612 

0,702 

0,639 

0,620 

0,625 

0,1582 

0,1582 

0,1582 

0,1582 

0,1582 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

4 Promosi (X4) X4.1 

X4.2 

X4.3 

X4.4 

X4.5 

0,594 

0,572 

0,583 

0,620 

0,546 

0,1582 

0,1582 

0,1582 

0,1582 

0,1582 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0. 

 

Dari tabel uji validitas di atas, diketahui bahwa nilai r hitung dari 25 

pernyataan yang diuji lebih besar dari nilai r tabel. Maka seluruh penyataan dari 

variabel citra merek, kualitas produk, harga, promosi, dan keputusan pembelian 

dinyatakan valid dan layak digunakan untuk dianalisis. 

 

Tabel 2 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

No. Variabel Alpha Keterangan 

1. Citra Merek 0,725 Reliabel 

2. Kualitas Produk 0,891 Reliabel 

3. Harga 0,838 Reliabel 

4. Promosi 0,799 Reliabel 

5. Keputusan Pembelian 0,874 Reliabel 

Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0. 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel dependen maupun independen 

dalam penelitian ini menunjukkan koefisien Cronbach’s Alpha > 0,60 dan dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dikatakan  reliabel dan 

dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.  

 

Tabel 3 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0. 

5 Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Y.1 

Y.2 

Y.3 

Y.4 

Y.5 

0,730 

0,713 

0,772 

0,624 

0,678 

0,1582 

0,1582 

0,1582 

0,1582 

0,1582 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 
Sig. 

B 
Std. 

Error 

(Constant) 2.456 1.331 .067 

X1 -.061 .042 .148 

X2 -.052 .030 .088 

X3 .046 .041 .269 

X4 .037 .038 .331 
a. Dependent Variable: RES2 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan ke dalam persamaan regresi 

berganda sebagai berikut : 

Y = 1,625 + 0,219 X1 + 0,719 X2 - 0,036 X3 – 0,025 X4 

Interprestasi dari persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Nilai konstanta sebesar 1,625, artinya jika variabel citra merek (X1), kualitas 

produk (X2), harga (X3), dan promosi (X4) dianggap konstan atau tidak ada 

perubahan maka besarnya efektivitas keputusan pembelian (Y) bernilai 

sebesar 1,625. 

2. Variabel  citra  merek  (X1)  mempunyai  nilai  koefisien  sebesar 0,219 yang 

artinya setiap peningkatan 1 satuan variabel citra merek (X1) mengakibatkan 

efektifitas keputusan pembelian (Y) naik sebesar 0,219 tidak ada perubahan 

atau konstan. 

3. Variabel kualitas produk (X2) mempunyai nilai koefisien sebesar 0,719 yang 

artinya setiap peningkatan 1 satuan variabel kualitas produk (X2) 

mengakibatkan efektifitas keputusan pembelian (Y) naik sebesar 0,719 tidak 

ada perubahan atau konstan. 

4. Variabel harga (X3) mempunyai nilai koefisien sebesar -0,036 yang artinya 

setiap penurunan 1 satuan variabel harga (X3) mengakibatkan efektifitas 

keputusan pembelian (Y) turun sebesar -0,036 tidak ada perubahan atau 

konstan. 

5. Variabel promosi (X4) mempunyai nilai koefisien sebesar -0,025 yang artinya 

setiap penurunan 1 satuan variabel promosi (X4) mengakibatkan efektifitas 

keputusan pembelian (Y) akan turun sebesar -0,036 tidak ada perubahan atau 

konstan. 

 

Tabel 4 

Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

 .789
a
 .622 .612 

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1 

Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0. 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai R atau koefisien korelasi sebesar 

0,789 yang menunjukkan bahwa variabel independen pada penelitian ini memiliki 

korelasi yang kuat terhadap variabel dependen. Sedangkan nilai Adjusted R 

Square atau koefisien determinasi sebesar 0,612 yang artinya bahwa variabel citra 
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merek, kualitas produk, harga, dan promosi memiliki pengaruh kontribusi sebesar 

61,2% terhadap variabel keputusan pembelian dan sisanya sebesar 38,8% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel. 

 

Tabel 5 

Hasil Uji Simultan / Uji F 

                    ANOVA
a
 

Model F Sig. 

Regression 61.246 .000
b
 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1 

Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0. 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 61,246. 

Selanjutnya untuk mengetahui nilai F tabel digunakan tabel statistik dengan nilai 

signifikan 5% atau 0,05. Dengan memasukkan rumus df1 dan df2, berikut 

perhitungan untuk F tabel : 

F tabel = α ; (k-1) ; (n-k-1) 

 = 0,05 ; (5-1) ; (154-4-1) 

 = 0,05 ; 4 ; 149 = 2,430 

Dari hasil perhitungan dan analisa data uji F di atas, apabila dilihat pada tabel 

distribusi F diketahui bahwa nilai F tabel sebesar 2,430. Jika dibandingkan dengan 

nilai F hitung yaitu sebesar 61,246 maka nilai F hitung lebih besar dari nilai F 

tabel dan nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti 

terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas yang terdiri dari variabel 

citra merek, kualitas produk, harga, dan promosi terhadap variabel keputusan 

pembelian produk di Amway Balikpapan. 
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Tabel 10 

Hasil Uji t 

                   Coefficients
a
 

Model T Sig. 

1 

(Constant) .798 .426 

X1 3.407 .001 

X2 15.461 .000 

X3 -.581 .562 

X4 -.421 .675 

a. Dependent Variable: Y 

          Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0. 

 

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% atau tingkat signifikansi 5% 

(0,05) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1, maka : 

t tabel = {α / 2 ; (n-k-1)} 

 = {0,05 / 2 ; (154-4-1)} 

 = 0,025 ; 149 = 1,97601 

Setelah dilihat pada tabel distribusi t dengan hasil perhitungan di atas, 

diketahui nilai t tabel sebesar 1,97601. Selanjutnya nilai tersebut dibandingkan 

dengan nilai t hitung yang diperoleh sebelumnya. Berikut penjelasan uji t untuk 

setiap variabel : 

a.  Pada variabel citra merek (X1), diperoleh nilai t hitung sebesar 3,407 yang 

lebih besar dari 1,97601 dan nilai signifikan 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. 

Maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel citra merek terhadap keputusan pembelian produk 

Amway Balikpapan. 

b.  Pada variabel kualitas produk (X2), diperoleh nilai t hitung sebesar 15,461 

yang lebih besar dari 1,97601 dan nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 

0,05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

produk Amway Balikpapan. 

c.  Pada variabel harga (X3), diperoleh nilai t hitung sebesar -0,581 yang lebih 

kecil dari 1,97601 dan nilai signifikan 0,562 yang lebih besar dari 0,05. Maka 

Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh yang 
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signifikan antara variabel harga terhadap keputusan pembelian produk Amway 

Balikpapan. 

d.   Pada variabel promosi (X4), diperoleh nilai t hitung sebesar -0,421 yang lebih 

kecil dari 1,97601 dan nilai signifikan 0,65 yang lebih besar dari 0,05. Maka 

Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel promosi terhadap keputusan pembelian produk 

Amway Balikpapan. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini diperoleh hasil pengujian hipotesis 

yaitu citra merek, kualitas produk, harga, dan promosi secara simultan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk di 

Amway Balikpapan. Berdasarkan hasil uji simultan diperoleh nilai Fhitung > 

Ftabel  yaitu 61,246 > 2,430 dengan nilai signifikan 0,000. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa secara simultan citra merek, kualitas produk, harga, dan 

promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk di 

Amway Balikpapan. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,612 atau 61,2% yang 

artinya variabel citra merek, kualitas produk, harga, dan promosi mempunyai 

pengaruh sebesar 61,2% dan sisanya 38,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

penelitian. 

Berdasarkan uji signifikansi atau uji t diketahui bahwa secara parsial citra 

merek, kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian produk 

di Amway Balikpapan dengan pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut : 

A. Pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk di Amway 

Balikpapan 

 Hasil  uji  parsial  variabel  citra   merek  (X1)  yang   menunjukkan bahwa t 

hitung > t tabel yaitu 3,407 > 1,97601 dengan nilai signifikan 0,001 < 0,05. 

Sehingga  dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang menyatakan bahwa 

variabel citra merek secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk di Amway Balikpapan. Hal ini 

menunjukkan bahwa penilaian yang baik mengenai citra merek yang sesuai 

dengan tingkat keinginan konsumen akan mendorong konsumen untuk 

melakukan pembelian produk tersebut. Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi 

responden bahwa Amway merupakan merek terpercaya dengan produk yang 

dihasilkan adalah produk yang berkualitas. Semakin baik citra merek yang ada 

dibenak konsumen akan semakin meningkat keputusan pembelian. 

B. Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk di Amway 

Balikpapan 

 Hasil uji parsial variabel kualitas produk (X2) yang menunjukkan bahwa t 

hitung > t tabel yaitu 15,461 > 1,97601 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang menyatakan bahwa 

variabel kualitas produk secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 
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terhadap keputusan pembelian produk di Amway Balikpapan. Pada penelitian 

ini kualitas produk dinyatakan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

karena responden memberikan respon yang positif terhadap produk yang 

ditawarkan. Amway selalu mengedepankan kualitas produknya sehingga 

tercipta kepuasan dalam diri konsumen. Produk yang beragam, bahan baku 

organik yang digunakan dan adanya jaminan kepuasan produk menjadi 

penunjang dalam mendukung penilaian kualitas produk tersebut. Berdasarkan 

hasil kuesioner responden merasa puas terhadap produk yang dihasilkan 

Amway. Semakin baik kualitas produk tersebut, akan berdampak pada 

peningkatan keputusan pembelian. 

C. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk di Amway Balikpapan 

 Hasil  uji  parsial variabel  harga (X3)  yang  menunjukkan bahwa t hitung < t 

tabel yaitu -0,581 < 1,97601 dengan nilai signifikansi 0,562 > 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang menyatakan bahwa variabel harga 

secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk di Amway. Hal ini disebabkan karena harga yang 

ditawarkan masih belum terjangkau bagi konsumen. Alasannya, selama ini 

Amway mengemas produknya dengan satu ukuran saja dengan harga yang 

ditawarkan relatif mahal. Meskipun harga yang ditawarkan sesuai dengan 

kuantitas dan jangka waktu pemakaian produk, konsumen masih merasa 

keberatan karena harus membeli dengan ukuran yang besar. Konsumen 

berharap bahwa pengemasan produk dapat dilakukan dengan beberapa ukuran 

yaitu ukuran kecil, sedang, dan besar dengan harga yang bervariatif. Sehingga 

bagi konsumen yang baru ingin mencoba produknya dapat membeli produk 

dengan ukuran yang lebih kecil dengan harga yang lebih terjangkau. Selain 

itu, selisih harga sebesar 30% untuk anggota distributor Amway dan kenaikan 

harga setiap tahunnya sekitar 6% – 10% yang berlaku di Amway juga 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan penurunan penjualan. 

Berdasarkan hasil kuesioner responden masih merasa keberatan mengenai 

harga yang selalu naik di tiap tahunnya. 

D. Pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian produk di Amway 

Balikpapan 

 Hasil uji parsial variabel promosi (X4) yang menunjukkan bahwa t hitung < t 

tabel yaitu -0,421 < 1,97601 dengan nilai signifikansi 0,675 > 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang menyatakan bahwa variabel 

promosi secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk di Amway Balikpapan. Hal ini disebabkan 

karena promosi yang ditawarkan oleh Amway masih belum menarik dan 

kurang beragam bagi konsumen. Penetapan promosi selama ini didasarkan 

pada penentuan pembelanjaan dengan jumlah yang besar akan mendapatkan 

promosi. Selama ini promosi yang diberikan kepada konsumen berupa 

potongan harga khusus untuk produk premium. Konsumen masih harus 

menebus produk tersebut dengan jumlah tertentu dan terkadang produk 

premium yang dipromosikan adalah produk yang tidak terlalu dibutuhkan 

konsumen seperti kalung, jam tangan, dan blender. Promosi yang dilakukan 
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tidak dapat memberikan pengaruh atau penunjang terhadap keputusan 

pembelian produk sehingga perusahaan harus lebih memperhatikan hal ini 

dengan merubah sistem promosi yang diberlakukan dan membuat beberapa 

variasi promosi yang menarik bagi konsumen. Selain itu, promosi yang 

dilakukan perusahaan hanya berlaku bagi anggota distributornya dan bagi para 

pelanggan yang non member tidak mendapatkan promosi. 

E. Variabel kualitas produk yang berpengaruh paling dominan terhadap 

keputusan pembelian produk di Amway Balikpapan 

 Dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh paling dominan adalah 

variabel kualitas produk. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansi yang 

paling kecil yaitu kualitas produk dengan nilai signifikansi 0,000 dan memiliki 

hasil nilai uji t yang paling besar diantara variabel lainnya. Dalam hal ini 

menunjukkan bahwa kosnsumen lebih mengutamakan pertimbangan terhadap 

kualitas produk dalam memutuskan pembeliannya. Bahan baku yang 

digunakan, keberagaman jenis produk, dan adanya jaminan kepuasan 

mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk Amway. Kemampuan 

konsumen dalam melakukan pembelian sangat mempengaruhi jumlah produk 

yang diminta dan perusahaan dapat melakukan inovasi serta peningkatan 

produksi sesusai dengan permintaan akan produk yang dihasilkan oleh 

Amway. 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

dapat disajikan beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu : 

a. Secara simultan variabel citra merek, kualitas produk, harga, dan promosi 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk di Amway 

Balikpapan. 

b. Variabel citra merek secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk di Amway Balikpapan. 

c. Variabel kualitas produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk di Amway Balikpapan. 

d. Variabel harga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk di Amway Balikpapan. 

e. Variabel promosi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk di Amway Balikpapan. 

f. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian 

produk di Amway Balikpapan adalah kualitas produk. 
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Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, adapun saran-saran yang 

diberikan penulis untuk pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu : 

1. Bagi pihak perusahaan, faktor-faktor yang tidak berpengaruh hendakya 

menjadi perhatian  dalam menetapkan strategi yang tepat dan sesuai dengan 

apa yang diharapkan konsumen.  

2. Bagi pihak akademik dan pihak lain, disarankan untuk menambah variabel-

variabel baru yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

untuk membeli produk di Amway Balikpapan seperti kualitas pelayanan, 

sehingga mampu memberikan nilai indeks yang tinggi serta dapat 

memberikan gambaran yang lebih luas tentang masalah penelitian yang 

sedang diteliti. 
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