
 

 

 

 

VI.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum FISIP Universitas Lampung Dan Objek Penelitian 

 

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila mulai melaksanakan kegiatan 

Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas 

Lampung Nomor 90/KPTS/R/1983 tanggal 28 Desember 1983 tentang Panitia 

Pendirian Persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

Disusul kemudian tanggal 21 Agustus 1984 terbit Keputusan Dirjen Dikti 

Depdikbud RI Nomor: 103/DIKTI/Kep/1984 tentang jenis dan jumlah Program 

Studi pada setiap Jurusan di lingkungan Universitas Lampung. SK Dirjen Dikti 

inilah yang mengukuhkan keberadaan Program Studi Sosiologi dan Program Studi 

Ilmu Pemerintahan yang berada dalam lingkungan Fakultas Hukum sebagai induk 

persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

Oleh karena itu mulai tahun akademik 1985/1986, Persiapan FISIP Unila 

menerima mahasiswa baru melalui jalur penelusuran minat dan kemampuan 

(PMDK) dan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru (SIPENMARU). 

Kepanitiaan pendirian FISIP ini disempurnakan dengan SK Rektor Unila Nomor: 

85/KPTS/R/1986 tanggal 22 Oktober 1986 tentang Panitia Pembukaan Persiapan 

FISIP Unila. 
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A. Visi, Misi dan Tujuan FISIP Universitas Lampung  

 

1. Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  

Universitas Lampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 

telah menetapkan visi yakni “Pada tahun 2025 Unila menjadi Perguruan Tinggi 

Sepuluh Terbaik di Indonesia”. Berdasarkan pada visi Unila tersebut, maka FISIP 

Universitas Lampung menetapkan visi sebagai berikut:  

“Pada Tahun 2025, FISIP Unila menjadi Pusat Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial 

Sepuluh Terbaik di Indonesia”. 

2. Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  

Untuk mencapai visi tersebut, FISIP Unila memiliki misi:  

a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.  

b. Mengembangkan kajian-kajian ilmu sosial spesifik dan menjadi rujukan pada 

tingkat nasional dan internasional.  

c. Mengembangkan organisasi dan tata kelola yang baik berbasis penguatan 

jurusan/program studi.  

d. Mewujudkan budaya akademik yang berorientasi pada pengembangan ilmu.  

e. Mengembangkan kesadaran berdemokrasi yang berkeadaban dan meningkatkan 

keberdayaan masyarakat. 
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3. Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  

a. Dihasilkannya lulusan yang berkualitas dan memiliki kepekaan terhadap 

masalah-masalah sosial,  

b. Dihasilkannya temuan ipteks berkualitas yang dapat diterapkan untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

c. Dihasilkannya kajian-kajian ilmu sosial yang spesifik dan menjadi rujukan pada 

tingkat nasional dan internasional.  

d. Terwujudnya penguatan jurusan/program studi.  

e. Terwujudnya budaya akademik yang berorientasi pada pengembangan ilmu.  

f. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis dan sejahtera.  

 

4.1.2 Sejarah Singkat Perusahaan Samsung  

Samsung adalah salah satu penyedia terbesar di dunia teknologi, dimulai sebagai 

perusahaan perdagangan ekspor berbagai produk dari korea selatan ke beijing, 

cina, didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938, samsung secara bertahap 

berkembang menjadi korporasi multinasional yang sekarang ini, kata samsung 

berarti "tiga bintang" di korea. Hal ini menjadi nama yang terkait dengan berbagai 

jenis dunia usaha di korea selatan dan di berbagai bagian dunia, secara 

internasional, orang mengasosiasikan nama dengan elektronik, teknologi 

informasi dan pengembangan. 

Sejarah Samsung bermula pada tahun 1938 dimana Lee Byung-Chull (1910-1987) 

berasal dari keluarga pemilik tanah yang luas di daerah Uiryeong datang ke kota 

Daegu dan mendirikan Samsung Sanghoe, sebuah perusahaan perdagangan kecil 
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dengan empat puluh karyawan yang berlokasi di Su-dong (sekarang Ingyo-dong). 

Perusahaan yang di bangun Lee mengalami kemajuan dan ia memindahkan kantor 

pusatnya ke Seoul pada tahun 1947. Ketika pecah Perang Korea, Lee terpaksa 

meninggalkan Seoul dan memulai penyulingan gula di Busan sebagai nama Cheil 

Jedang. Setelah perang, pada tahun 1954, Leemendirikan Cheil Mojik dan 

membangun pabrik di Chimsan-dong, Daegu sebagai pabrik wol. 

Lee berusaha mendirikan Samsung sebagai pemimpin industri dalam berbagai 

bidang, seperti asuransi, sekuritas, dan ritel, pada akhir 1960an, samsung group 

mulai berkembang menjadi industri elektronik dan membentuk divisi elektronik, 

seperti Samsung Electronics Co Devices, Samsung Electro-Mechanics Co, 

Samsung Corning Co, dan Samsung Semiconductor&Telecommunications Co, 

dan membuat fasilitas di suwon, produk pertama adalah satu set televisi hitam 

putih, pada tahun 1980, perusahaan samsung membeli Hanguk Jeonja Tongsin di 

Gumi, dan mulai membangun perangkat telekomunikasi, produk awalnya adalah 

Switchboards, fasilitas ini telah berkembang menjadi sistem manufaktur telepon 

dan faks dan menjadi pusat manufaktur ponsel samsung, mereka telah 

menghasilkan lebih dari 800 juta ponsel, perusahaan mereka dikelompokkan 

bersama di bawah Samsung Electronics Co, Ltd pada 1980an. 

Samsung menjadi produsen terbesar memory chips di dunia pada tahun 1992, dan 

pembuat chip dunia terbesar kedua setelah Intel, sepuluh tahun kemudian, 

samsung tumbuh menjadi produsen terbesar di dunia membuat panel layar liquid 

crystal. Pada tahun 2006, S-LCD didirikan sebagai perusahaan patungan antara 

Samsung dan Sony dalam rangka menyediakan pasokan yang stabil dari panel 
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LCD untuk mereka dan mengoperasikan pabrik-pabrik serta membangun fasilitas 

di Tangjung, Korea Selatan. 

Keberhasilan Samsung sebagai sebuah penyedia teknologi terus berkembang 

melalui delapan puluhan seperti Samsung Electronics telah bergabung dengan 

Samsung Semikonduktor dan Telekomunikasi. Dengan cara ini diaspal menuju 

terus kuat di pasar internasional dengan produk teknologi tinggi yang akan 

menjadi pokok di setiap rumah. Perkembangan ini berlanjut saat dekade 

berikutnya sebagai Samsung terus melampaui batas dan restrukturisasi rencana 

bisnis untuk mengakomodasi adegan global, mengadopsi bentuk baru manajemen 

terbukti menjadi perpindahan yang bijaksana bagi perusahaan sebagai produk 

berjalan mereka pada daftar harus top-have dalam berbagai bidang mereka. TV-

LCD, tabung gambar, printer Samsung dan produk teknologi tinggi lainnya 

akuisisi menjadi terkenal karena mereka berkualitas tinggi.Ketika Samsung 

berkelana ke industri LCD pada tahun 1993, menjadi yang terbaik di dunia. 

Metode yang sangat baik perusahaan pengendalian kualitas inilah yang 

membuatnya berhasil dalam menyediakan hanya produk terbaik untuk seluruh 62 

dunia, ini berlaku sebuah "Berhenti Line" sistem dimana setiap orang bisa 

menghentikan proses produksi dalam hal bahwa produk ditemukan kurang lancar. 

Untuk saat ini, terus Samsung mempertahankan statusnya sebagai operator terbaik 

di dunia teknologi.Itu tenaga kerja berkualifikasi tinggi masih mengupayakan 

yang terbaik dalam bidangnya masing-masing membuat keseluruhan perusahaan 

sukses besar dalam pembuatan. 
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4.1.3Visi Dan Misi Perusahaan 

Visi PT. Samsung Electronics Indonesia adalah menjadi pemimpin pergerakan 

konvergensi digital, samsung meyakini bahwa melalui inovasi teknologi saat ini, 

mereka akan menemukan solusi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hari 

esok, teknologi membuka kesempatan bagi bisnis untuk tumbuh, bagi warga negara 

di pasar yang sedang berkembang untuk hidup sejahtera dengan memasuki tahap 

ekonomi digital, dan agar masyarakat dapat menemukan peluang baru. 

Misi dari PT. Samsung Electronics Indonesia adalah menjadi “digital-εCompany” 

yang terbaik, digital-εCompany mempunya arti sebagai berikut:  

a. Digital : Menciptakan produk dan layanan teknologi yang memimpin 

industri.  

b. ε : Menempatkan manajemen dan proses produksi yang paling efisien.  

c. Company : Mempertahankan fokus yang mantap untuk memperkuat 

organisasi demi terus menjadi pemimpin teknologi global dan perusahaan 

yang terpercaya dan bertanggung jawab.  
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4.1.4 Stuktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi PT. Samsung Electronics Indonesia 
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4.2 Hasil Analisis Deskriptif 

 

4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif 

 

A. Karakteristik Responden 

 

 

Responden pada penelitian ini adalah mahasiswa yang menggunakan smartphone 

merek SAMSUNG di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sampel yang dipilih 

sebagai partisipan dengan menggunakan metode explanatory research. Proses 

kegiatan penyebaran kuisioner dimulai sejak tanggal 9 Februari sampai 12 Maret 

2015. 

1. Gambaran Umum Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berikut ini adalah deskripsi profil responden berdasarkan jenis kelamin: 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Pressentase (%) 

Laki-Laki 17 17,6 

Perempuan 80 82,4 

Total 97 100 

Sumber: Data diolah, 2015. 

 

2. Gambaran Umum Berdasarkan Usia 

Berikut ini adalah deskripsi profil responden berdasarkan usia: 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Usia (Tahun) Jumlah Persentase (%) 

17-20  26 26,8 

21-24 69 71,1 

25-28 2 2,1 

Total 97 100 

Sumber: Data diolah, 2015. 
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B. Analisis Jawaban Responden 

 

Data yang diambil pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil 

penyebaran kuisioner pada mahasiswa yang menggunakan smartphone merek 

SAMSUNG di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Data tersebut dikelompokan 

menjadi sembilan variabel yaitu kinerja produk, fitur produk, kehandalan produk, 

kesesuaian produk, kemudahan perbaikan produk, daya tahan produk, keindahan 

produk, kualitas yang dirasakan, citra merek. Untuk menganalisis jawaban 

responden, data tersebut kemudian dikelompokan dan diukur menggunakan skala 

ordinal dengan ukuran likert pada kuisioner.Teknik skoring yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah minimum 1 dan maksimum 5 pada setiap jumlah jawaban 

dari responden akan dihitung persentasenya. Adapun interprestasi nilai r yang 

akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 4.3Kategori Nilai Rata-rata 

Tingkat Hubungan Nilai Rata-rata 

Sangat Buruk 1 – 1,7 

Buruk 1,8 – 2,5 

Cukup Baik 2,6 – 3.3 

Baik 3,4 – 4,1 

Sangat Baik 4,2 – 5,0 

Sumber: Darmadi Durianto, Sugiarto, Tony Sitinjak (2001) 

 

Berikut hasil jawaban responden dalam penelitian ini: 
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Variabel Kualitas Produk (X) 

Dari hasil penelitian ini didapatkan nilai pada kualitasproduk (X) sebesar 3,30 

yang dikategorikan “Cukup Baik”.Hal tersebut dapat diketahui bahwa kualitas 

produk smartphone merek SAMSUNG yang dirasakan pengguna adalah cukup 

baik. Menurut Griffin (2001:107), kualitas suatu produk adalah salah satu faktor 

yang paling penting diandalkan oleh seorang pemasar dalam memasarkan suatu 

produk. Kecocokan penggunaan suatu produk adalah apabila daya tahan 

penggunaannya lama, produk yang digunakan akan meningkatkan citra atau status 

konsumen yang memakainya, produknya tidak mudah rusak adanya jaminan 

kualitas dan sesuai etika bila digunakan.  Kualitas produk pada penelitian ini 

dibentuk dalam delapan dimensi, yakni kinerja produk (X1), fitur produk (X2), 

kehandalan produk (X3), kesesuaian produk (X4), kemudahan perbaikan (X3), 

daya tahan produk (X4), keindahan (X5), dan kualitas yang dirasakan (X8). Dari 

kedelapan dimensi tersebut maka dapat diperoleh hasil jawaban yang sudah diolah 

seperti berikut: 

1. Variabel Kinerja Produk (X1) 

Analisis deskriptif  jawaban responden tentang variabel kinerja produk didasarkan 

atas pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat dalam kuisioner yang disebarkan 

pada responden. Menurut Griffin (2001:107), kinerja produk merupakan 

karakteristik operasional dasar dari produk yang mengkombinasikan elemen mutu 

dari sudut pandang produk dan penggunaannya. Dari hasil penelitian ini 

didapatkan nilai pada kinerja produk (X1) sebesar 3,57 yang dikategorikan “Baik” 

dengan menggunakan skala 1-5. Hal tersebut dapat diketahui bahwa kinerja 
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produk smartphone merek SAMSUNG yang dirasakan pengguna adalah 

baik.Dimana responden merasa produk SAMSUNG smartphone memiliki kinerja 

produk yang baik. 

 

Pada item pernyataan pertama dalam variabel kinerja produk (X1) yaitu mengenai 

ketajaman warna memiliki rata-rata sebesar 3,41 dengan kategori “Baik” dari 

skala 1-5, yang berarti responden merasa produk smartphone merek SAMSUNG 

memiliki ketajaman warna yang baik, yakni warna layar tidak buram, jelas, dan 

juga layar ponsel yang dilengkapi dengan almoled super yang memiliki ketajaman 

warna sebesar 16M untuk membantu pengguna untuk membaca dengan lebih baik 

di luar ruangan. Selanjutnya kategori yang dihasilkan pada item pernyataan kedua 

adalah “Baik” dalam variabel kinerja produk (X1) yaitu mengenai kecerahan layar 

yang sesuai harapan konsumen memiliki rata-rata sebesar 3,65dengan 

menggunakan skala 1-5, yang berarti produk smartphone merek SAMSUNG 

memiliki kecerahan layar yang sesuai harapan konsumen, yakni layar smartphone 

merek SAMSUNG tidak gelap dan memiliki tingkat kecerahan yang bisa 

disesuaikan sehingga pengguna dapat melihat layar dengan jelas. Kemudian pada 

item pernyataan ketiga dalam variabel kinerja produk (X1) yaitu mengenai 

kapasitas ruang penyimpanan data yang besar memiliki rata-rata sebesar 3,65 dari 

skala 1-5 dengan kategori “Baik”, yang berarti produk smartphone merek 

SAMSUNG memiliki kapasitas ruang penyimpanan data yang besar, yakni 

pengguna dapat menyimpan file-file, dokumen-dokumen, musik, foto dan lain-

lain dengan ukuran data yang besar. 
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2. Variabel Fitur Produk (X2) 

Analisis deskriptif  jawaban responden tentang variabel fitur produk didasarkan 

atas pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat dalam kuisioner yang disebarkan 

pada responden. Menurut Griffin (2001:107), fitur produk yang dimaksud berupa 

aspek pelengkap kinerja kriteria produk yang terdiri dari fungsi atau manfaat 

tambahan produk. Dari hasil penelitian ini didapatkan nilai pada fitur produk (X2) 

sebesar 3,65yang dikategorikan “Baik”dengan menggunakan skala 1-5. Hal 

tersebut dapat diketahui bahwa fitur produk smartphone merek SAMSUNG yang 

dirasakan oleh pengguna adalah baik. 

 

Pada item pernyataan pertama dalam variabel fitur produk (X2) yaitu mengenai 

banyak pilihan aplikasi produk memiliki rata-rata sebesar 3,65 dengan 

menggunakan skala 1-5 dan nilai rata-rata tersebut masuk dalam kategori “Baik”, 

yang berarti responden merasa produk smartphone merek SAMSUNG banyak 

pilihan aplikasi seperti line, whatsapp dan lain-lain. Kemudian pada item 

pernyataan kedua dalam variabel fitur produk (X2) yaitu mengenai pembaharuan 

aplikasi secara berkala memiliki rata-rata sebesar 3,65 yakni masuk dalam 

kategori “Baik” dengan menggunakan skala 1-5,yang berarti responden merasa 

produk smartphone merek SAMSUNG memiliki pembaharuan aplikasi secara 

berkala, yakni pengguna akan selalu mendapatkan aplikasi terbaru untuk setiap 

aplikasi yang sudah terinstal di dalam ponselnya, karena sistem secara otomatis 

akan memperbaharui aplikasi yang ada bila sudah ada aplikasi dengan versi tebaru 

yang di input di google play. 
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3. Variabel Kehandalan Produk (X3) 

Analisis deskriptif  jawaban responden tentang variabel kehandalan produk 

didasarkan atas pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat dalam kuisioner yang 

disebarkan pada responden. Menurut Griffin (2001:107), kehandalan produk yang 

dimaksud adalah kemampuan produk untuk dapat menjalankan fungsinya dalam 

periode tertentu. Dari hasil penelitian ini didapatkan nilai pada kehandalan produk 

(X3) masuk dalam kategori “Baik” yang memiliki nilai rata-rata sebesar 

3,53dengan menggunakan skala 1-5. Hal tersebut dapat diketahui bahwa 

kehandalan produk smartphone merek SAMSUNG yang dirasakan pengguna 

adalah baik. 

Pada item pernyataan pertama dalam variabel kehandalan produk (X3) yaitu 

mengenai kecanggihan dalam penggunaan produk yang masuk dalam kategori 

“Baik” yakni memiliki rata-rata sebesar 3,65 dengan menggunakan skala 1-5, 

bahwa responden merasa produk smartphone merek SAMSUNG memiliki 

kecanggihan dalam penggunaannya, yakni smartphone merek SAMSUNG 

memiliki aplikasi-aplikasi terbaru yang diinginkan dan dapat digunakan sesuai 

dengan keinginan pengguna. Pada item pernyataan kedua dalam variabel 

kehandalan produk (X3) yaitu mengenai kemampuan pengoperasian dengan baik 

memiliki rata-rata sebesar 3,41 dengan kategori “Baik” dari skala 1-5, yang berarti 

responden merasa produk smartphone merek SAMSUNG memiliki kemampuan 

pengoperasian dengan baik, yakni smartphone merek SAMSUNG mudah 

digunakan oleh pengguna karena smartphone merek SAMSUNG mempunyai 

buku petunjuk pengoperasian.  
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4. Variabel Kesesuaian Produk (X4) 

Analisis deskriptif  jawaban responden tentang variabel kesesuaian produk 

didasarkan atas pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat dalam kuisioner yang 

disebarkan pada responden. Menurut Griffin (2001:107), kesesuaian produk 

adalah kemampuan produk memenuhi desain dan karakteristik operasionalnya 

yang ditentutkan oleh standar produksi. Dari hasil penelitian ini didapatkan nilai 

pada kesesuaian produk (X4) sebesar 2,91masuk dalam kategori “Cukup Baik” 

dengan menggunakan skala 1-5. Hal tersebut dapat diketahui bahwa kesesuaian 

produk smartphone merek SAMSUNG yang dirasakan pengguna adalah cukup 

baik. 

Pada item pernyataan pertama dalam variabel kesesuaian produk (X4) yaitu 

mengenai aplikasi produk memenuhi kebutuhan pengguna memiliki rata-rata 

sebesar 2,16 dari 1-5 dan masuk dalam kategori “Buruk”, yang berarti responden 

merasa produk smartphone merek SAMSUNG memiliki aplikasi yang belum bisa 

memenuhi kebutuhan bagi penggunanya, yakni aplikasi-aplikasi tersebut bisa 

diunduh pada smartphone merek SAMSUNG tetapi sesuai dengan kuota yang 

tersedia, apabila kuota yang tersedia tidak mencukupi maka aplikasi-aplikasi 

tersebut tidak bisa diunduh. Kemudian pada item pernyataan kedua masuk dalam 

kategori “Baik” dari variabel kesesuaian produk (X4) yaitu mengenai standar 

mutu memiliki rata-rata sebesar 3,65 dari skala 1-5, bahwa responden merasa 

produk smartphone merek SAMSUNG memiliki standar mutu yang baik, yakni 

perusahaan smartphone merek SAMSUNG telah memperkerjakan para ahli 

teknologi agar dapat menciptakan inovasi yang berstandar dunia. 
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5. Variabel Kemudahan Perbaikan Produk (X5) 

Analisis deskriptif  jawaban responden tentang variabel kemudahan perbaikan 

produk didasarkan atas pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat dalam 

kuisioner yang disebarkan pada responden. Menurut Griffin, kemudahan 

perbaikan yang dimaksud terdiri dari kecepatan perbaikan, keramahan serta 

kemudahan untuk perbaikan produk. Dari hasil penelitian ini didapatkan nilai 

pada kemudahan perbaikan produk (X5) sebesar 2,98yang dikategorikan “Cukup 

Baik”dengan menggunakan skala 1-5.Hal tersebut dapat diketahui bahwa 

kemudahan perbaikan produk smartphone merek SAMSUNG yang dirasakan 

pengguna adalah cukup baik. 

Pada item pernyataan pertama dalam variabel kemudahan perbaikan produk (X5) 

masuk dalam kategori “Cukup Baik” yaitu mengenai kemudahan dalam perbaikan 

produk memiliki rata-rata sebesar 3,05 dengan menggunakan skala 1-5, yang 

berarti responden merasa produk smartphone merek SAMSUNG memiliki 

kemudahan dalam perbaikan yang baik, yakni service storesmartphone merek 

SAMSUNG mudah dijumpai seperti: di mall-mall. Selanjutnya pada item 

pernyataan kedua dalam variabel kemudahan perbaikan produk (X5) yaitu 

mengenai kecepatan perbaikan produk memiliki rata-rata sebesar 2,9 dari skala 1-

5 yang masuk dalam kategori “Cukup Baik”, bahwa responden merasa produk 

smartphone merek SAMSUNG memiliki kecepatan dalam perbaikan, yakni 

customer servicesmartphone merek SAMSUNG dengan sigap melayani keluhan 

dari pelanggan dan cepat dalam merperbaiki kerusakan. 
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6. Variabel Daya Tahan Produk (X6) 

Analisis deskriptif  jawaban responden tentang variabel daya tahan produk 

didasarkan atas pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat dalam kuisioner yang 

disebarkan pada responden.Menurut Griffin (2001:107),daya tahan produk diukur 

dari umur produk tersebut. Dari hasil penelitian ini didapatkan nilai pada daya 

tahan produk (X6) masuk dalam kategori “Cukup Baik”sebesar 3,18 atau dengan 

menggunakan skala 1-5. Hal tersebut dapat diketahui bahwa daya tahan produk 

smartphone merek SAMSUNG yang dirasakan pengguna adalah cukup baik. 

 

Pada item pernyataan pertama dalam variabel daya tahan produk (X6) yaitu 

mengenai umur pakai produk yang sesuai harapan konsumen memiliki rata-rata 

sebesar 3,65 masuk dalam kategori “Cukup Baik” dengan menggunakan skala 1-

5, yang berarti responden merasa produk smartphone merek SAMSUNG memiliki 

umur pakai yang sesuai harapan konsumen, yakni smartphone merek SAMSUNG 

mempunyai umur pakai yang relatif lama, dan tidak mudah rusak. Selanjutnya 

pada item pernyataan kedua dalam variabel daya tahan produk (X6) yang 

dikategorikan “Cukup Baik” yaitu mengenai baterai produk tahan lama memiliki 

rata-rata sebesar 2,97dengan menggunakan skala 1-5, yang berarti responden 

merasa produk smartphone merek SAMSUNG memiliki baterai yang cukup tahan 

lama bisa bertahan sampai 1 hari untuk pemakaian normal, tidak mudah lowbat 

dan tidak mudah panas apabila digunakan dalam rentang waktu yang cukup lama 

(1jam). Kemudian pada item pernyataan ketiga dalam variabel daya tahan produk 

(X6) yaitu mengenai tahan banting produk jika terjatuh memiliki rata-rata sebesar 

2,9 dengan menggunakan skala 1-5 dan masuk dalam kategori “Cukup Baik”, 
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yang berarti responden merasa produk smartphone merek SAMSUNG memiliki 

ketahanan, yakni tidak mudah rusak dan tidak mudah pecah apabila smartphone 

merek SAMSUNG terjatuh. 

 

7. Variabel Keindahan Produk (X7) 

Analisis deskriptif  jawaban responden tentang variabel keindahan produk 

didasarkan atas pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat dalam kuisioner yang 

disebarkan pada responden.Menurut Griffin (2001:107), keindahan produk yang 

dimaksud seperti tampilan produk dan suara yang menjadi penilaian pribadi 

konsumen. Dari hasil penelitian ini didapatkan nilai pada keindahan produk (X7) 

masuk dalam kategori “Cukup Baik” sebesar 3,65dengan menggunakan skala 1-

5.Hal tersebut dapat diketahui bahwa daya tahan produk smartphone merek 

SAMSUNG yang dirasakan pengguna adalah cukup baik. 

 

Pada item pernyataan pertama dalam variabel keindahan produk (X7) yaitu 

mengenai desain produk yang menarik masuk dalam kategori “Baik” yang 

memiliki rata-rata sebesar 3,65dar skala 1-5, yang berarti responden merasa 

produk smartphone merek SAMSUNG memiliki desain yang menarik, yakni 

smartphone merek SAMSUNG memiliki desain-desain yang berbeda tiap tipe-

tipenya, memiliki bentuk yang menarik dari yang kecil hingga yang besar dan 

memiliki desain warna yang beragam. Selanjutnya pada item pernyataan kedua 

dalam variabel keindahan produk (X7) yaitu mengenai kejernihan suara memiliki 

rata-rata sebesar 2,41 dari skala 1-5 yang masuk dalam kategori “Buruk”, bahwa  
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responden merasa produk smartphone merek SAMSUNG memiliki kejernihan 

suara yang kurang baik, yakni suara kurang jelas pada smartphone merek 

SAMSUNG. 

 

8. Variabel Kualitas Yang Dirasakan (X8) 

Analisis deskriptif  jawaban responden tentang variabel kualitas yang dirasakan 

didasarkan atas pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat dalam kuisioner yang 

disebarkan pada responden. Menurut Griffin (2001:107), kualitas yang dirasakan 

dimaksud dapat berupa merek dan reputasi perusahaan yang penting bagi 

konsumen untuk menangkap informasi lengkap mengenai atribut produk. Dari 

hasil penelitian ini didapatkan nilai pada kualitas yang dirasakan (X8) sebesar 

2,98dengan menggunakan skala 1-5 dan masuk dalam kategori “Cukup Baik”. Hal 

tersebut dapat diketahui bahwa kualitas yang dirasakan pada smartphone merek 

SAMSUNG adalah cukup baik bagi pengguna. 

 

Pada item pernyataan pertama dalam variabel kualitas yang dirasakan (X8) masuk 

dalam kategori “Cukup Baik” yaitu mengenai produsen memberikan produk yang 

terbaik  memiliki rata-rata sebesar 3,05 dengan menggunakan skala 1-5, yang 

berarti responden merasa produsen smartphone merek SAMSUNG memberikan 

produk yang terbaik bagi pengguna, yakni produsen menawarkan smartphone 

yang memenuhi kebutuhan pengguna, dan memberikan standar mutu yang baik 

bagi pengguna. Selanjutnya pada item pernyataan kedua dalam variabel kualitas 

yang dirasakan (X7) yaitu mengenai keseluruhan produk berkualitas memiliki 

rata-rata sebesar 2,9 dengan menggunakan skala 1-5 dan masuk dalam kategori 
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“Cukup Baik”, bahwa responden merasa produsen smartphone merek SAMSUNG 

menawarkan produk yang berkualitas, yakni produk yang kegunaan dan fungsinya 

dapat digunakan pada konsumen dengan baik. 

 

9. Variabel Citra Merek (Y) 

Analisis deskriptif  jawaban responden tentang variabel citra merek didasarkan 

atas pernyataan-pernyataan seperti yang terdapat dalam kuisioner yang disebarkan 

pada responden.Dari hasil penelitian ini didapatkan nilai pada citra merek (Y) 

masuk dalam kategori “Baik” yang memiliki rata-rata sebesar 3,19dengan 

menggunakan skala 1-5. Hal tersebut dapat diketahui bahwa citra merek pada 

smartphone merek SAMSUNG adalah baik. 

 

Pengukuran citra merek dapat dilakukan berdasarkan pada kekuatan asosiasi 

merek, yakni faktor yang mempengaruhi konsumen adalah program komunikasi 

pemasaran yang diciptakan dapat menumbuhkan citra merek dalam benak 

khalayak (Keller, 2003:71).Pada item pernyataan pertama dalam variabel citra 

merek (Y) yaitu mengenai kekuatan informasi yang diberikan konsumen memiliki 

rata-rata sebesar 2,65 yang masuk dalam kategori “Cukup Baik” dari skala 1-5, 

yang berarti produsen smartphone merek SAMSUNG memberikan informasi 

kepada konsumen cukup kuat, yakni produsen smartphone merek SAMSUNG 

menampilkan iklan di media cetak maupun elektronik.  

 

Selanjutnya, pengukuran citra merek dapat dilakukan berdasarkan pada 

keunggulan asosiasi merek, yakni asosiasi yang diinginkian untuk konsumen 
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seperti bentuk kenyamanan, produk yang handal, pesan dapat disampaikan oleh 

produk yang mendukung (Keller, 2003:71). Pada item pernyataan kedua dalam 

variabel citra merek (Y) masuk dalam kategori “Baik” yaitu mengenai keunggulan 

produk memiliki rata-rata sebesar 3,65dengan menggunakan skala 1-5, yang 

berarti produsen smartphone merek SAMSUNG memberikan keunggulan produk 

yang baik, yakni responden merasa produsen smartphone merek SAMSUNG 

menawarkan produk-produk yang berkualitas dan standar mutu yang baik, ini 

terbukti bahwa smartphone merek SAMSUNG menempati Top Brand Indeks 

pada urutan ketiga.  

 

Kemudian pengukuran citra merek dapat dilakukan berdasarkan pada keunikan 

asosiasi merek, yakni merek harus memiliki keunggulan yang berkelanjutan atau 

memiliki proposisi penjualan yang unik untuk memberikan alasan mengapa 

konsumen harus membelinya (Keller, 2003:71). Pada item pernyataan ketiga 

dalam variabel citra merek (Y) yaitu mengenai keunikkan dalam penjualan 

memiliki rata-rata sebesar 2,65 dengan menggunakan skala 1-5 dan masuk dalam 

kategori “Cukup Baik”, yang berarti produsen smartphone merek SAMSUNG 

memiliki keunikkan dalam penjualannya, yakni pada iklan smartphone merek 

SAMSUNG pernah mengambil lokasi yang berada di Kota Lampung dan 

modelnya memakai bahasa daerah Lampung. 
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4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Gujarati, 

2003:102).Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan 

melihatnormal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal. Sedangkan dasar 

pengambilan keputusan untuk uji normalitas data adalah: 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garisdiagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi 

normal,maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arahgaris 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusinormal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa titik-titik (data) menyebar disekitar 

garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa model regresi dalam penelitian ini telah 

memenuhi asumsi normalitas. 
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Berikut gambar grafik hasil uji normalitas: 

 
 

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas 

 

 

B. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan 

varians dari residual satu ke pengamatan yang lain (Santoso, 2000:210). Model 

regresi yang memenuhi persyaratan adalah terdapat kesamaan varians dari residul 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. 

Suatu model regresi dapat diketahui apakah terjadi heterokedastisitas atau tidak 

yaitu dengan melihat grafik scatterplot.Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

1. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu 

pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka telah terjadi 

heterokedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedatisitas. 
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Berikut gambar grafik hasil uji heterokedatisitas: 

 
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Berdasarkan gambar 4.3 terlihat bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas. Hal 

ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi sehingga model 

layak dipakai. 

 

C. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi 

antara variabel-variabel bebas dalam satu model regresi linear berganda.Jika ada 

kolerasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya maka hubungan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi terganggu. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi 

adalah dengan melihat Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF): 

1. Mempunyai angka Tolerance diatas (>) 0,1 

2. Mempunyai nilai VIF di bawah (<) 10. 
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Berikut tabel hasil uji multikolinearitas: 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

Kinerja Produk X1 ,710 1,408 

Fitur Produk X2 ,645 1,551 

Kehandalan Produk X3 ,685 1,459 

Kesesuaian Produk X4 ,604 1,656 

Kemudahan Perbaikan Produk X5 ,702 1,425 

Daya Tahan Produk X6 ,581 1,722 

Keindahan Produk X7 ,743 1,347 

Kualitas Yang Dirasakan X8 ,605 1,653 

a. Dependent Variable: Total Y 

Sumber: Data Diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk X1 (kinerja produk) 

sebesar 1,408, X2 (fitur produk) sebesar 1,551, X3 (kehandalan produk) sebesar 

1,459, X4 (kesesuaian produk) sebesar1,656,  X5 (kemudahan perbaikan produk) 

sebesar 1,425, X6 (daya tahan produk) sebesar 1,722,  X7 (keindahan produk) 

sebesar 1,347, X8 (kualitas yang dirasakan) sebesar 1,653. Nilai tersebut 

menunjukan bahwa VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak adanya masalah multikolinearitas. 
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4.2.3Pengujian Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

Kinerja Produk(X1), Fitur Produk(X2), Kehandalan Produk (X3), Kesesuaian 

Produk (X4), Kemudahan Perbaiakan Produk (X5), Daya Tahan Produk (X6), 

Keindahan Produk (X7), Kualitas Yang Dirasakan (X8)  terhadap Citra Merek. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS 20 hasil output dapat 

diketahui sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Analisis Regresi Linear Berganda 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) ,558 ,379  1,472 ,144 

Kinerja Produk X1 -,090 ,086 -,093 -1,046 ,298 

Fitur Produk X2 ,053 ,079 ,064 ,680 ,498 

Kehandalan Produk X3 ,182 ,078 ,212 2,331 ,022 

Kesesuaian Produk X4 ,103 ,086 ,115 1,192 ,236 

Kemudahan Perbaikanproduk X5 ,067 ,075 ,080 ,889 ,376 

Daya Tahan Produk X6 ,222 ,087 ,252 2,552 ,012 

Keindahan Produk X7 ,051 ,077 ,057 ,658 ,512 

Kualitas Yang Dirasakan X8 ,254 ,081 ,304 3,142 ,002 

a. Dependent Variable: Rata-rata Y 

Sumber: Data Diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta atau coefficient 

constantsebesar 0,558, nilai X1 (kinerja produk) sebesar  -0,090, nilai X2 (fitur 

produk) sebesar 0,053, nilai X3 (kehandalan produk) sebesar 0,182, dan nilai X4 

(kesesuian produk) sebesar 0,103, nilai X5 (kemudahan perbaikan produk) sebesar 

0,0,67, nilai X6 (daya tahan produk) sebesar 0,222, nilai X7 (keindahan produk) 
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sebesar 0,051, nilai X8 (kualitas yang dirasakan) sebesar 0,254. (Berdasarkan 

nilai-nilai tersebut maka persamaan regresinya sebagai berikut: 

Y(citra merek)=0,558 + (-0,090)X1+ 0,053(X2)+0,182(X3)+0,103(X4)+ 0,067(X5) 

+ 0,222(X6) + 0,051(X7) + 0,254(X8) 

 

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dari persamaan regresi linear berganda dapat dijelaskan bahwa persamaan 

regresi mempunyai nilai konstanta sebesar 0,558 yang berarti jika kinerja 

produk(X1), fitur produk (X2), kehandalan produk (X3), kesesuaian produk 

(X4), kemudahan perbaikan produk (X5), daya tahan produk (X6), keindahan 

produk (X7), kualitas yang dirasakan (X8) nilainya adalah 0 atau tidak ada 

maka besarnya nilai keputusan pembelian (Y) akan bernilai konstanta yaitu 

0,558. 

2. Koefisien linear berganda kinerja produk (X1) sebesar -0,090. Berarti setiap 

terjadi penurunan nilai 1 dari variabel kinerja produk, maka citra merek akan 

mengalami penurunan sebesar -0,090. Koefisien bernilainegatifartinya terjadi 

pengaruh negatif antara kinerja produk dengan citra merek, semakin tinggi 

nilai variabel kinerja produk maka semakin menurun pula nilai citra merek. 

3. Koefisien linear berganda fitur produk (X2) sebesar 0,053. Berarti setiap 

terjadi kenaikan nilai 1 dari variabel fitur produk, maka citra merek akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,053. Koefisien bernilai positif artinya terjadi 

pengaruhpositif antara fitur produk dengan citra merek, semakin nilainilai 

variabel fitur produk maka semakin meningkat pula nilai citra merek. 
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4. Koefisien linear berganda kehandalan produk (X3) sebesar 0,182. Berarti 

setiap terjadi kenaikan nilai 1 dari variabel kehandalan produk, maka citra 

merek akan mengalami kenaikan sebesar 0,182. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi pengaruh positif antara kehandalan produk dengan citra merek, 

semakin nail nilai variabel kehandalan produk maka semakin meningkat pula 

nilai citra merek. 

5. Koefisien linear berganda kesesuaian produk (X4) sebesar 0,103. Berarti 

setiap terjadi kenaikan nilai 1 dari variabel kesesuaian produk, maka citra 

merek akan mengalami kenaikan sebesar 0,103. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi pengaruh positif antara kesesuaian produk dengan citra merek, 

semakin nail nilai variabel kesesuaian produk maka semakin meningkat pula 

nilai citra merek. 

6. Koefisien linear berganda kemudahan perbaikan produk (X5) sebesar 0,067. 

Berarti setiap terjadi kenaikan nilai 1 dari variabel kemudahan perbaikan 

produk, maka citra merek akan mengalami kenaikan sebesar 0,067. Koefisien 

bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara kemudahan perbaiakan 

produk dengan citra merek, semakin nilai nilai variabel kemudahan perbaikan 

produk maka semakin meningkat pula nilai citra merek. 

7. Koefisien linear berganda daya tahan produk (X6) sebesar 0,222. Berarti 

setiap terjadi kenaikan nilai 1 dari variabel daya tahan produk, maka citra 

merek akan mengalami kenaikan sebesar 0,222. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi pengaruh positif antara daya tahan produk dengan citra merek, 

semakin nilai nilai variabel daya tahan produk maka semakin meningkat pula 

nilai citra merek. 
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8. Koefisien linear berganda keindahan produk (X7) sebesar 0,051. Berarti setiap 

terjadi kenaikan nilai 1 dari variabel keindahan produk, maka citra merek 

akan mengalami kenaikan sebesar 0,051. Koefisien bernilai positif artinya 

terjadi pengaruh positif antara keindahan produk dengan citra merek, semakin 

nilai nilai variabel keindahan produk maka semakin meningkat pula nilai citra 

merek. 

9. Koefisien linear berganda kualitas yang dirasakan (X8) sebesar 0,254. Berarti 

setiap terjadi kenaikan nilai 1 dari variabel kualitas yang dirasakan, maka 

citra merek akan mengalami kenaikan sebesar 0,254. Koefisien bernilai 

positif artinya terjadi pengaruh positif antara kualitas yang dirasakan dengan 

citra merek, semakin nilai nilai variabel kualitas yang dirasakan maka 

semakin meningkat pula nilai citra merek. 

4.2.4 Uji Hipotesis 

 

A. Uji F
 

 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-

sama antar variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh tersebut 

memiliki tingkat signifikan pada alpha 5%. Adapun metode untuk menentukan 

apabila nilai signifikan <0,05 dan Fhitung>Ftabel. 
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Berikut hasil uji F: 

Tabel 4.6 Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 22,067 8 2,758 10,952 ,000
b
 

Residual 22,414 89 ,252   

Total 44,481 97    

a. Dependent Variable: Rata-rata Y 

b. Predictors: (Constant), Rata-rata X8, Rata-rata X5, Rata-rata X3, Rata-rata X7, Rata-rata X1, 

Rata-rata X2, Rata-rata X4, Rata-rata X6 

Sumber: Data Diolah, 2015 

 

Pengujian hipotesis menggunakan uji F dengan memasukan nilai hasil 

perhitungan regresi linear berganda ke dalam uji f. Berdasarkan tabel 4.13 

menunjukan bahwa nilai Fhitungsebesar 10,952 dengan tingkat signifikansi 0,000. 

Pada tabel tersebut terlihat df1= k-1 = 9-1 = 8 dengan df2= n-k = 97-9 = 88 dengan 

derajat kebebasan 0,05 diperoleh Ftabel 2,05. Berdasarkan data tersebut 

menunjukan bahwa, Fhitung>Ftabel (10,952> 2,05) probabilitas 0,000 < 0,05 maka 

Ho9ditolak dan Ha9 diterima, yaitu kinerja produk, fitur produk, kehandalan 

produk, kesesuaian produk, kemudahan perbaikan produk, daya tahan produk, 

keindahan produk, kualitas yang dirasakan secara bersamaan berpengaruh 

signifikan terhadap citra  merek. 

B. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t statistik untuk 

menguji antara variabel independen (kinerja produk, fitur produk, kehandalan 

produk, kesesuaian produk, kemudahan perbaikan produk, daya tahan produk, 
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keindahan produk, kualitas yang dirasakan) terhadap variabel dependen (citra 

merek) secara parsial dengan mengasumsikan bahwa variabel lain dianggap 

konstanta. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dengan memasukan 

nilai hasil perhitungan regresi linear berganda ke dalam uji t. 

 

Pengujian dengan uji t dapat dilakukan dengan membandingkan antara ttabel pada 

penelitian ini dengan df= n-k-1 (97-9-1=87) dengan tingkat signifikansi pada α = 

0,05 dan nilai ttabel 1,662. 

Berikut adalah hasil uji t: 

Tabel 4.7 Hasil Uji t 

Variabel thitung ttabel Sig α Keterangan 

Kinerja Produk (X1) -1,046 1,662 0,298 H0 Diterima 

Fitur Produk (X2) 0,680 1,662 0,498 H0 Diterima 

Kehandalan Produk (X3) 2,331 1,662 0,022 H0 Ditolak 

Kesesuaian Produk (X4) 1,192 1,662 0,236 H0 Diterima 

Kemudahan Perbaikan Produk (X5) 0,889 1,662 0,376 H0 Diterima 

Daya Tahan Produk (X6) 2,552 1,662 0,012 H0 Ditolak 

Keindahan Produk (X7) 0,658 1,662 0,512 H0 Diterima 

Kualitas Yang Dirasakan (X8) 3,142 1,662 0,002 H0 Ditolak 

Sumber: Data diolah, 2015. 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai thitung variabel kinerja produk 

sebesar -1,046 dengan signifikansi probabilitas sebesar 0,298, variabel fitur 

produk memiliki nilai thitung sebesar 0,680 dengan signifikansi probabilitas sebesar 

0,498 , variabel kehandalan produk memiliki nilai thitung sebesar 2,331 dengan 

signifikansi probabilitas sebesar 0,022, dan variabel kesesuaian produk memiliki 

nilai thitung sebesar 1,192 dengan signifikansi probabilitas sebesar 0,236, variabel 

kemudahan perbaikan produk memiliki nilai thitung sebesar 0,889 dengan 

signifikansi probabilitas sebesar 0,376, variabel daya tahan produk memiliki nilai 



90 

 

 

thitung sebesar 2,552 dengan signifikansi probabilitas sebesar 0,012,variabel 

keindahan produk memiliki nilai thitung sebesar 0,658 dengan signifikansi 

probabilitas sebesar 0,512,variabel kualitas yang dirasakan memiliki nilai thitung 

sebesar 3,142 dengan signifikansi probabilitas sebesar 0,002. 

 

Berdasarkan nilai-nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil pengujian X1 

H0: Tidak ada pengaruh dimensi kinerja terhadap citra merek 

Ha:  Ada pengaruh dimensi kinerja terhadap citra merek 

Hasil perhitungan uji t pada variabel kinerja produk menunjukan bahwa thitung 

<ttabel yaitu -1,046 < 1,662 serta nilai signifikansi berada diatas 0,05 yaitu 0,298 

maka Ho diterima artinya secara parsial variabel kinerja produk (X1) berpengaruh 

tidak signifikan terhadap citra merek. 

2. Hasil pengujian X2 

H0: Tidak ada pengaruh dimensi fitur produk terhadap citra merek 

Ha:  Ada pengaruh dimensi fitur produk terhadap citra merek. 

 

Hasil perhitungan uji t pada variabel fitur produk menunjukan bahwa thitung <ttabel 

yaitu 0,680< 1,662 serta nilai signifikansi berada diatas 0,05 yaitu 0,498 maka Ho 

diterima artinya secara parsial variabel fitur produk (X2) berpengaruh tidak 

signifikan terhadap citra merek. 
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3. Hasil pengujian X3 

H0: Tidak ada pengaruh dimensi kehadalan produk terhadap citra merek 

Ha:  Ada pengaruh dimensi kehandalan produk terhadap citra merek. 

 

Hasil perhitungan uji t pada variabel kehandalan produk menunjukan bahwa thitung 

>ttabel yaitu 2,331> 1,662 serta nilai signifikansi berada dibawah 0,022 yaitu 0,000 

maka Ho ditolak artinya secara parsial variabel kehandalan produk (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap citra merek. 

4. Hasil pengujian X4 

H0: Tidak ada pengaruh dimensi kesesuaian produk terhadap citra merek 

Ha:  Ada pengaruh dimensi kesesuaian produk terhadap citra merek. 

 

Hasil perhitungan uji t pada variabel kesesuaian produk menunjukan bahwa 

thitung<ttabel yaitu 1,192 < 1,662 serta nilai signifikansi berada diatas 0,05 yaitu 

0,000 maka Ho diterima artinya secara parsial variabel kesesuaian produk (X3) 

berpengaruh tidak signifikan terhadap citra merek. 

 

5. Hasil pengujian X5 

H0: Tidak ada pengaruh dimensi kemudahan perbaikan produk terhadap citra 

merek 

Ha:  Ada pengaruh dimensi kemudahan perbaikan produk terhadap citra merek. 

 



92 

 

 

Hasil perhitungan uji t pada variabel kemudahan perbaikan produk menunjukan 

bahwa thitung <ttabel yaitu 0,889 < 1,662 serta nilai signifikansi berada diatas 0,05 

yaitu 0,236 maka Ho diterima artinya secara parsial variabel kemudahan 

perbaiakan produk (X5) berpengaruh tidak signifikan terhadap citra merek. 

6. Hasil pengujian X6 

H0: Tidak ada pengaruh dimensi daya tahan produk terhadap citra merek 

Ha:  Ada pengaruh dimensi daya tahan produk terhadap citra merek. 

 

Hasil perhitungan uji t pada variabel kemudahan perbaikan produk menunjukan 

bahwa thitung>ttabel yaitu 2,552 > 1,662 serta nilai signifikansi berada dibawah 0,05 

yaitu 0,012 maka Ho ditolak artinya secara parsial variabel daya tahan produk (X6) 

berpengaruh signifikan terhadap citra merek. 

7. Hasil pengujian X7 

H0: Tidak ada pengaruh dimensi keindahan produk terhadap citra merek 

Ha:  Ada pengaruh dimensi keindahan produk terhadap citra merek. 

 

Hasil perhitungan uji t pada variabel kemudahan perbaikan produk menunjukan 

bahwa thitung<ttabel yaitu 0,658 > 1,662 serta nilai signifikansi berada dibawah 0,05 

yaitu 0,512 maka Ho diterima artinya secara parsial variabel keindahan produk 

(X7) berpengaruh tidak signifikan terhadap citra merek. 
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8. Hasil pengujian X8 

H0: Tidak ada pengaruh dimensi kualitas yang dirasakan terhadap citra merek. 

Ha:  Ada pengaruh dimensi kualitas yang dirasakan terhadap citra merek. 

 

Hasil perhitungan uji t pada variabel kualitas yang dirasakan menunjukan bahwa 

thitung >ttabel yaitu 3,142 <1,662 serta nilai signifikansi berada dibawah 0,05 yaitu 

0,002 maka Ho ditolak artinya secara parsial variabel kualitas yang dirasakan (X8) 

berpengaruh signifikan terhadap citra merek. 

C. Uji R
2 

Uji koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap 

variabel dependen. Jika R
2
 semakin besar (mendekati satu) maka pengaruh 

variabel bebas adalahbesar terhadap variabel terikat.Sedangkan, jika R
2
 kecil 

maka pengaruhvariabel bebas terhadap variabel terikat sangat kecil. 

Tabel 4.8 Hasil Uji R
2
 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,704
a
 ,496 ,451 ,502 2,181 

a. Predictors: (Constant), Rata-rata X8, Rata-rata X5, Rata-rata X3, Rata-rata X7, Rata-rata X1, 

Rata-rata X2, Rata-rata X4, Rata-rata X6 

b. Dependent Variable: Rata-rata Y 

Sumber: Data diolah, 2015. 
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Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukan bahwa terdapat pada angka R sebesar 0,704 

pada pedoman interprestasi angka ini menunjukan bahwa korelasi atau hubungan 

antara citra merek dengan kedelapan variabel independen (kinerja produk, fitur 

produk, kehandalan produk, kesesuaian produk, kemudahan perbaikan produk, 

daya tahan produk, keindahan produk, kualitas yang dirasakan) adalah sedang. 

Pada penelitian ini nilai koefisien R
2 

dengan melihat nilai R Square sebesar 0,496 

atau 49,6%. Hal ini menunjukan bahwa adanya kontribusi variabel independen 

(kinerja produk, fitur produk, kehandalan produk, kesesuaian produk, kemudahan 

perbaikan produk, daya tahan produk, keindahan produk, kualitas yang dirasakan) 

yakni sebesar 49%. Hal tersebut menggambarkan persentase pengaruh variabel 

kinerja produk, fitur produk, kehandalan produk, kesesuaian produk, kemudahan 

perbaikan produk, daya tahan produk, keindahan produk, kualitas yang dirasakan 

terhadap citra merek adalah kuat, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

4.3 Pembahasan 

 

4.3.1 Pengaruh Kinerja Produk Terhadap Citra Merek 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa “kinerja 

produkberpengaruh tidak signifikan terhadap citra merek”.Hasil penelitian ini 

menunjukan koefisien regresi yang bernilai negatif untuk variabel kinerja produk, 

yaitu -0,090. Hal ini berarti adanya hubungan yang negatif antar variabel kinerja 

produk terhadap citra merek smartphone merek SAMSUNG di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Jadi, apabila kinerja produk akan 
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mengalami kenaikkan 1, maka citra merek akan mengalami penurunan sebesar -

0,090 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Semakin naik kinerja produk, 

maka semakin turuncitra merek smartphone merek SAMSUNG di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

 

Menurut hasil perhitungan hipotesis melalui uji t diperoleh t hitung untuk variabel 

kinerja produk sebesar -1,046 dimana t hitung lebih kecil dari t tabel (-1,046< 

1,662) dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,298. 

Oleh karena itu kinerja produk secara parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap citra merek. 

Ada beberapa alasan yang menjadikan variabel ini berpengaruh tidak signifikan 

diantaranya dapat disebabkan karena perbedaan pandangan kinerja mutu yang 

dipersepsikan dari sudut pandang produk dan pengguna, sehingga citra merek 

yang ditangkap oleh konsumen tidak sesuai dengan harapan smartphone merek 

SAMSUNG. Pada item pertama mengenai ketajaman warna yang baik memiliki 

rata-rata lebih kecil dari item yang lainnya yakni sebesar 3,4 dari skala 1-5 hal ini 

menunjukkan bahwa pada variabel kinerja produk berpengaruh tidak signifikan 

terhadap citra merek. Dan pada kapasitas ruang penyimpanan data yang besar 

hanya terdapat pada tipe-tipe smartphone merek SAMSUNG tertentu, biasanya 

dengan harga produk yang relatif mahal maka kapasitas ruang penyimpanan data 

yang didapatkan besar sedangkan dengan harga produk yang relatif murah maka 

kapasitas ruang penyimpanan data yang didapatkan kecil.Pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa kinerja produk berpengaruh tidak signifikan terhadap citra 
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merek. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna tidak menjadikan kinerja produk 

sebagai suatu hal yang mempengaruhi citra merek, karena pada dasarnya 

pengguna smartphone merek SAMSUNG ini melihat dari kehandalan produk, 

daya tahan produk, dan kualitas yang dirasakan yang mendukung, sehingga 

kinerja produk pada smartphone merek SAMSUNG tidak menjadi hal yang 

berpengaruh pada citra merek. 

Hasil penelitian ini memiliki hubungan yang negatif antara kinerja produk 

terhadap citra merek, yang berarti bahwa semakin tinggi kinerja produk akan 

menyebabkan menurunnya citra merek. Hal ini disebabkan karena kinerja produk 

dilihat berdasarkan perpsepsi konsumen dan produsen yang akan menggambarkan 

citra dari produk tersebut. Ketika kinerja produk tinggi dalam hal ini kapasitas 

ruang data yang besar menandakan tingginya kinerja produk namun sebagian 

konsumen akan beranggapan bahwa besarnya ruang data  akan menimbulkan lag. 

 

4.3.2 Pengaruh Fitur Produk Terhadap Citra Merek 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa “fitur produkberpengaruh 

tidak signifikan terhadap citra merek”. Hasil penelitian ini menunjukan koefisien 

regresi yang bernilai positif untuk variabel fitur produk, yaitu 0,053. Hal ini 

berarti adanya hubungan yang positif antar variabel fitur produk terhadap citra 

merek smartphone merek SAMSUNG di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung. Jadi, apabila fitur produk akan mengalami kenaikkan 1, 

maka citra merek akan mengalami kenaikkan sebesar 0,053 dengan asumsi 

variabel lain dianggap tetap. Semakin naik fitur produk, maka semakin naik juga 
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citra merek smartphone merek SAMSUNG di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. 

 

Menurut hasil perhitungan hipotesis melalui uji t diperoleh t hitung untukvariabel 

fitur produk sebesar 0,680 dimana t hitung lebih kecil dari t tabel (0,680 < 1,662) 

dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,498.Oleh 

karena itu fitur produk secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap citra 

merek. 

Variabel ini berpengaruh tidak signifikan karena ada beberapa alasan diantaranya 

bisa dilihat dari item-item pernyataan, yaitu mengenai terdapat banyak pilihan 

aplikasi produk dan pembaharuan aplikasi secara berkala, ini menjadi tidak 

signifikan dikarenakan item-item tersebut mayoritas dimiliki oleh smartphone-

smartphone merek lain. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa fitur produk 

berpengaruh tidak signifikan terhadap citra merek. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengguna tidak menjadikan fitur produk sebagai suatu hal yang mempengaruhi 

citra merek, karena pada dasarnya pengguna smartphone merek SAMSUNG ini 

melihat dari kehandalan produk, daya tahan produk, dan kualitas yang dirasakan 

yang mendukung, sehingga kinerja produk pada smartphone merek SAMSUNG 

tidak menjadi hal yang berpengaruh pada citra merek. Penelitian ini tidak 

mendukung pendapat (Dewi, 2003:20) yang menyatakan bahwa citra dapat 

bernilai tinggi dengan menambahkan fitur produk yang bisa menjadi pembangkit 

citra dengan cara membangkitkan dan menjalin ikatan emosional dengan 

konsumen, konsumen tidak hanya menerima informasi produk yang diterima dari 

luar mengenai suatu produk. 
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4.3.3 Pengaruh Kehandalan Produk Terhadap Citra Merek 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa “terdapat pengaruh yang 

signifikan antara dimensi kehandalan produk terhadap citra merek”. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kehandalan produk memiliki pengaruh pada citra merek 

smartphone merek SAMSUNG.Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa 

ketika konsumen mengingat citra merek pada produk smartphone merek 

SAMSUNG, konsumen akan memperhatikan kehandalan produk yang dimiliki 

produk smartphone merek SAMSUNG tersebut. Responden merasa bahwa 

smartphone merek SAMSUNG memiliki aplikasi-aplikasi terbaru yang 

diinginkan dan dapat digunakan sesuai dengan keinginan konsumen.Konsumen 

juga dapat mengoperasikan smartphone merek SAMSUNG dengan mudah karena 

smartphone merek SAMSUNG mempunyai buku petunjuk pengoperasian.Hal ini 

dapat dibuktikan dari hasil rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan-

pernyataan yang ada pada kuisioner penelitian. Hasil jawaban responden pada 

kehandalan produk memiliki nilai rata-rata sebesar 3,53 yang masuk dalam 

kategori “Baik” dari skala 1-5.  

Hasil penelitian ini menunjukan koefisien regresi yang bernilai positif untuk 

variabel kehandalan produk, yaitu 0,182. Hal ini berarti adanya hubungan yang 

positif antar variabel kehandalan produk terhadap citra merek smartphone merek 

SAMSUNG di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Jadi, 

apabila kehandalan produk akan mengalami kenaikkan 1, maka citra merek akan 

mengalami kenaikkan sebesar 0,182 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. 

Semakin naik kehandalan produk, maka semakin naik juga citra merek 
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smartphone merek SAMSUNG di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung. 

Menurut hasil perhitungan hipotesis melalui uji t diperoleh t hitung untuk variabel 

kinerja produk sebesar 2,331 dimana t hitung lebih besar dari t tabel (2,331> 

1,662) dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,022. 

Oleh karena itu kehandalan produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

citra merek. 

4.3.4 Pengaruh Kesesuaian Produk Terhadap Citra Merek 

 

Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa “kesesuaian produkberpengaruh 

tidak signifikan terhadap citra merek”. Hasil penelitian ini menunjukan koefisien 

regresi yang bernilai positif untuk variabel kesesuaian produk, yaitu 0,103. Hal ini 

berarti adanya hubungan yang positif antar variabel kesesuaian produk terhadap 

citra merek smartphone merek SAMSUNG di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. Jadi, apabila kesesuaian produk akan mengalami 

kenaikkan 1, maka citra merek akan mengalami kenaikkan sebesar 0,103 dengan 

asumsi variabel lain dianggap tetap. Semakin naik kesesuaian produk, maka 

semakin naik juga citra merek smartphone merek SAMSUNG di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

 

Menurut hasil perhitungan hipotesis melalui uji t diperoleh t hitung untuk variabel 

keseuaian produk sebesar 1,192 dimana t hitung lebih kecil dari t tabel (1,192 < 

1,662) dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,236. 
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Oleh karena itu kesesuaian produk secara parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap citra merek. 

Ada beberapa alasan yang menjadikan variabel ini berpengaruh tidak signifikan 

diantaranya bisa dilihat dari item-item pernyataan yang mayoritas dimiliki oleh 

smartphone-smartphone merek lain, seperti item pernyataan mengenai produk 

smartphone merek SAMSUNG memenuhi kebutuhan pengguna, dan produk 

smartphone merek SAMSUNG memiliki standar mutu yang baik. Dan item 

mengenai produk smartphonemerek  SAMSUNG memenuhi kebutuhan pengguna 

hanya memiliki rata-rata nilai sebesar 2,61 yang masuk dalam kategori “Buruk” 

dari skala 1-5. Dimana produk smartphone merek SAMSUNG memiliki aplikasi 

belum bisa memenuhi kebutuhan bagi penggunanya, yakni aplikasi-aplikasi 

tersebut bisa diunduh pada smartphone merek SAMSUNG tetapi sesuai dengan 

kuota internet mencukupi, apabila kuota internet tidak mencukupi maka aplikasi-

aplikasi tersebut tidak bisa diunduh. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

kinerja produk berpengaruh tidak signifikan terhadap citra merek. Pada dasarnya 

pengguna smartphone merek SAMSUNG ini melihat dari kehandalan produk, 

daya tahan produk, dan kualitas yang dirasakan yang mendukung, Hal ini 

menunjukkan bahwa pengguna tidak menjadikan kesesuaian produk sebagai suatu 

hal yang mempengaruhi citra merek, sehingga kesesuaian produk pada 

smartphone merek SAMSUNG tidak menjadi hal yang berpengaruh pada citra 

merek. 
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4.3.5 Pengaruh Kemudahan Perbaikan Produk Terhadap Citra Merek 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa “kemudahan perbaikan  

produkberpengaruh tidak signifikan terhadap citra merek”.Hasil penelitian ini 

menunjukan koefisien regresi yang bernilai positif untuk variabel kemudahan 

perbaikan produk, yaitu 0,067. Hal ini berarti adanya hubungan yang positif 

antarvariabel kemudahan perbaikan produk terhadap citra merek smartphone 

merek SAMSUNG di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

Jadi, apabila kemudahan perbaikan produk akan mengalami kenaikkan 1, maka 

citra merek akan mengalami kenaikkan sebesar 0,067 dengan asumsi variabel lain 

dianggap tetap. Semakin naik kemudahan perbaikan produk, maka semakin naik 

juga citra merek smartphone merek SAMSUNG di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. 

 

Menurut hasil perhitungan hipotesis melalui uji t diperoleh t hitung untuk variabel 

kemudahan perbaikan produk sebesar 0,889 dimana t hitung lebih kecil dari t tabel 

(0,889 < 1,662) dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,376. Oleh karena itu kemudahan perbaikan produk secara parsial 

berpengaruh tidak signifikan terhadap citra merek. 

Ada alasan yang menjadikan variabel ini berpengaruh tidak signifikan diantaranya 

bisa dilihat dari item-item pernyataan, yaitu mengenai kemudahan dalam 

perbaikan yang baik dan kecepatan dalam perbaikan ini menjadi tidak signifikan 

dikarenakan item-item tersebut mayoritas dimiliki oleh smartphone-smartphone 

merek lain. Dan pada item kedua mengenai kecepatan perbaikan produk memiliki 
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rata-rata lebih kecil dari item yang pertama yakni sebesar 2,9 yang masuk dalam 

kategori “Cukup Baik” dari skala 1-5. Konsumen merasa bahwa customer service 

padasmartphone merek SAMSUNG kurang sigap untuk melayani keluhan 

konsumen dan kurang cepat dalam memperbaiki kerusakan produk.Sehingga pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan perbaikan produk berpengaruh 

tidak signifikan terhadap citra merek. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna tidak 

menjadikan kemudahan perbaikan produk sebagai suatu hal yang mempengaruhi 

citra merek, karena pada dasarnya pengguna smartphone merek SAMSUNG ini 

melihat dari kehandalan produk, daya tahan produk, dan kualitas yang dirasakan 

yang mendukung, sehingga kesesuaian produk pada smartphone merek 

SAMSUNG tidak menjadi hal yang berpengaruh pada citra merek. 

4.3.6 Pengaruh Daya Tahan Produk Terhadap Citra Merek 

 

Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa “terdapat pengaruh yang signifikan 

antara dimensi daya tahan produk terhadap citra merek”. Hal tersebut 

membuktikan bahwa daya produk memiliki pengaruh pada citra merek 

smartphone merek SAMSUNG. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa 

ketika konsumen mengingat citra merek pada produk smartphone merek 

SAMSUNG, konsumen akan memperhatikan daya tahan produk yang dimiliki 

produk smartphone merek SAMSUNG tersebut. Responden merasa bahwa 

smartphone merek SAMSUNG mempunyai umur pakai yang lama, tidak mudah 

rusak, dan tidak mudah panas apabila digunakan dalam rentang waktu yang cukup 

lama (1 jam).Hal ini dapat dibuktikan dari hasil rata-rata jawaban responden 

terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada kuisioner penelitian. Hasil 



103 

 

 

jawaban responden pada daya tahan produk memiliki nilai rata-rata sebesar 3,18 

yang masuk dalam kategori “Cukup Baik” dari skala 1-5.  

 

Hasil penelitian ini menunjukan koefisien regresi yang bernilai positif untuk 

variabel daya tahan produk, yaitu 0,222. Hal ini berarti adanya hubungan yang 

positif antar variabel daya tahan produk terhadap citra merek smartphone merek 

SAMSUNG di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Jadi, 

apabila keindahan produk akan mengalami kenaikkan 1, maka citra merek akan 

mengalami kenaikkan sebesar 0,222 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. 

Semakin naik daya tahan produk, maka semakin naik juga citra merek smartphone 

merek SAMSUNG di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

 

Menurut hasil perhitungan hipotesis melalui uji t diperoleh t hitung untuk variabel 

daya tahan produk sebesar 2,552 dimana t hitung lebih besar dari t tabel (2,552 > 

1,662) dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,012. 

Oleh karena itu daya tahan produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

citra merek. 

4.3.7 Pengaruh Keindahan Produk Terhadap Citra Merek 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa “keindahan  

produkberpengaruh tidak signifikan terhadap citra merek”.Hasil penelitian ini 

menunjukan koefisien regresi yang bernilai positif untuk variabel keindahan 

produk, yaitu 0,051. Hal ini berarti adanya hubungan yang positif antar variabel 

keindahan produk terhadap citra merek smartphone merek SAMSUNG di 
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Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Jadi, apabila 

keindahan produk akan mengalami kenaikkan 1, maka citra merek akan 

mengalami kenaikkan sebesar 0,051 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. 

Semakin naik keindahan produk, maka semakin naik juga citra merek smartphone 

merek SAMSUNG di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

 

Menurut hasil perhitungan hipotesis melalui uji t diperoleh t hitung untuk variabel 

keindahan produk sebesar 0,658 dimana t hitung lebih kecil dari t tabel (0,658 < 

1,662) dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,512. 

Oleh karena itu keindahan produk secara parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap citra merek. 

Ada beberapa alasan yang menjadikan variabel ini berpengaruh tidak signifikan 

dikarenakan item-itempernyataan tersebut mayoritas dimiliki oleh smartphone-

smartphone merek lain, yaitu mengenai desain produk yang menarik dan memiliki 

kejernihan suara yang baik. Dan pada item kejernihan suara yang baik memiliki 

nilai rata-rata sebesar 2,41 yang masuk dalam kategori “Buruk” dari skala 1-5. 

Hal ini memperlihatkan bahwa kejernihan suara yang dimiliki produk smartphone 

merek SAMSUNG memiliki kejernihan suara yang tidak bagus, yakni pengguna 

merasa suara yang dirasakan kurang jelas saat digunakan untuk menelpon atau 

mendengarkan musik.Pada penelitian ini menunjukkan bahwa keindahan produk 

berpengaruh tidak signifikan terhadap citra merek. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengguna tidak menjadikan keindahan produk sebagai suatu hal yang 

mempengaruhi citra merek, karena pada dasarnya pengguna smartphone merek 

SAMSUNG ini melihat dari kehandalan produk, daya tahan produk, dan kualitas 
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yang dirasakan yang mendukung, sehingga keindahan produk pada smartphone 

merek SAMSUNG tidak menjadi hal yang berpengaruh pada citra merek. 

4.3.8 Pengaruh Kualitas Yang Dirasakan Terhadap Citra Merek 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa “terdapat pengaruh yang 

signifikan antara dimensi kualitas yang dirasakan produk terhadap citra merek”. 

Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas yang dirasakan  memiliki pengaruh 

pada citra merek smartphone merek SAMSUNG.Responden merasa bahwa 

produsen smartphone merek SAMSUNG menawarkan produk yang berkualitas, 

yakni produk yang kegunaan dan fungsinya dapat digunakan pada konsumen 

dengan baik, dan memberikan standar mutu yang baik yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna.Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa ketika 

konsumen mengingat citra merek pada produk smartphone merek SAMSUNG, 

konsumen akan memperhatikan kualitas yang dirasakan yang dimiliki produk 

smartphone merek SAMSUNG tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil rata-

rata jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada kuisioner 

penelitian. Hasil jawaban responden pada kesesuaian produk memiliki nilai rata-

rata sebesar 2,98 yang masuk dalam kategori “Cukup Baik” dari skala 1-5.  

 

Hasil penelitian ini menunjukan koefisien regresi yang bernilai positif untuk 

variabel kualitas yang dirasakan, yaitu 0,254. Hal ini berarti adanya hubungan 

yang positif antar variabel kualitas yang dirasakan terhadap citra merek 

smartphone merek SAMSUNG di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung. Jadi, apabila kualitas yang dirasakan akan mengalami 
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kenaikkan 1, maka citra merek akan mengalami kenaikkan sebesar 0,254 dengan 

asumsi variabel lain dianggap tetap. Semakin naik kualitas yang dirasakan, maka 

semakin naik juga citra merek smartphone merek SAMSUNG di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

 

Menurut hasil perhitungan hipotesis melalui uji t diperoleh t hitung untuk variabel 

kualitas yang dirasakan sebesar 3,142 dimana t hitung lebih besar dari t tabel 

(3,142 < 1,662) dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,002. Oleh karena itu kualitas yang dirasakan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap citra merek. 

 

4.3.9Pengaruh Kualitas ProdukTerhadap Citra Merek. 

Dalam menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

simultan, peneliti menggunakan uji F.Uji tersebut menghasilkanFhitung>Ftabel 

(10,952> 2,05) probabilitas 0,000 < 0,05 maka Ho9ditolak dan Ha9 diterima, 

Artinya terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama antarakinerja 

produk, fitur produk, kehandalan produk, kesesuaian produk, kemudahan 

perbaikan produk, daya tahan produk, keindahan produk, kualitas yang dirasakan 

berpengaruh signifikan terhadap citra  merek.Hal ini juga diperkuat dengan hasil 

perhitungan diatas, dikarenakan semua variabel X berpengaruh secara positif 

terhadap citra merek.Sehingga citra merek smartphone merek SAMSUNG 

semakin meningkat. 
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Sedangkan nilai R
2
atau koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,496, 

artinya persentase sumbangan pengaruh variabel antarakinerja produk, fitur 

produk, kehandalan produk, kesesuaian produk, kemudahan perbaikan produk, 

daya tahan produk, keindahan produk, kualitas yang dirasakan terhadap citra 

merek sebesar 49,6% atau sedang. Selebihnya 50,4% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap citra merek. Hal ini dapat dilihat dari jawaban rata-rata nilai 

sebesar 3,30 yang dikatagorikan memiliki nilai yang cukup tinggi dengan 

menggunakan skala 1-5. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kualitas produk 

berperan dalam membentuk citra merek, jika konsumen sudah merasakan kualitas 

dari suatu produk maka citra atau brand dari suatu produk tersebut akan selalu 

melekat dibenak konsumen, sehingga konsumen mengingat dengan baik citra 

merek smartphone merek SAMSUNG. Kualitas produk merupakan modal untuk 

menentukan keunggulan kompetitif terutama bagi perusahaan perangkat 

komunikasi.Kualitas produk pada penelitian ini dibentuk dalam delapan dimensi 

yaitu kinerja produk, fitur produk, kehandalan produk, kesesuaian produk, 

kemudahan perbaikan produk, daya tahan produk, keindahan produk dan kualitas 

yang dirasakan.Dan dari hasil yang telah diuji terdapat tiga dimensi yang 

berpengaruh terhadap citra merek yakni, kehandalahan produk, daya tahan produk 

dan kualitas yang dirasakan.Berbeda dengan pendapat Menurut Griffin 

(2001:107), yang menyatakan bahwa kualitas produk dibentuk dengan delapan 

dimensi, yaitu kinerja (performance), fitur (features), kehandalan (realibility), 
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kesesuaian (conformance), kemudahan perbaikan (serviceability), daya tahan 

(durability), keindahan (aesthetic), kualitas yang dirasakan (perceived quality). 

Kualitas produk dapat berperan dalam membentuk citra merek, juga merupakan 

alat untuk bersaing untuk mempertahankan konsumen lama dan menarik 

konsumen baru tanpa harus mengeluarkan baiya yang lebih besar. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erwin dan 

Aldino Oktora (2010) yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh 

terhadap brand image.Dan pada penelitian berikutnya yang dilakukan oleh 

Noerchoidah (2013) yang menyatakan bahwa variabel harga, kualitas produk dan 

iklan masing-masing mempengaruhi secara signifikan terhadap brand image. 

Karena kualitas produk memiliki konsep yang menyatakan bahwa kualitas produk 

ditentukan oleh konsumen, oleh karena itu perusahaan harus dapat mengerti 

persepsi konsumen yang menyangkut kualitas produk tersebut, dalam penelitian 

(Ardiyanti Wibowo, 2001:13).Sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi 

konsumen pada kualitas produk yang dimiliki smartphone merek SAMSUNG 

adalah bagus maka dari itu citra merek smartphone merek SAMSUNG memiliki 

citra yang positif, yang berarti konsumen dapat mengingat dengan baik citra 

merek produk smartphone merek SAMSUNG.Dalam penelitian ini kualitas 

produk menjadi faktor pendorong konsumen dalam membentuk citra merek.Jadi 

dapat disimpulkan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap citra 

merek smartphone merek SAMSUNG di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung. 

 


