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PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK DAN HARGA 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN AIR MINERAL MEREK AQUA 

( Studi pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta ) 
 

ABSTRAK 

 

Dalam proses keputusan pembelian para pemasar harus mendalami berbagai 

pengaruh terhadap pembeli dan mengembangkan pemahaman mengenai 

bagaimana sebenarnya para konsumen membuat keputusan pembelian mereka. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk 

dan Harga terhadap Keputusan Pembelian.  

Populasi dalam penelitian ini adalah para mahasiswa dan mahasiswi 

konsumen air mineral merek Aqua di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif maka metode pengumpulan data 

yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan cara menggunakan kuisioner 

atau angket yang akan diisi langsung oleh responden yaitu para konsumen air 

mineral merek Aqua. 

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 16 dalam analisis  

regresi linear berganda diketahui bahwa variabel Citra Merek, Kualitas Produk 

dan Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 

Hasil uji t dari Citra Merek, Kualitas Produk dan Harga diperoleh sig. < 0,05, 

secara parsial variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen 

diterima. Hasil uji F menujukkan bahwa variabel indenpenden secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap variabel dependen diterima. Koefisien 

Determinasi (R
2
) menunjukkan bahwa Citra Merek, Kualitas Produk dan Harga 

mampu mempengaruhi Keputusan Pembelian air mineral Aqua sebesar 70,6%, 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar penelitian ini. 

 

Kata kunci : Citra merek, Kualitas produk, Harga dan Keputusan pembelian 

ABSTRACT 
 

 In the process of purchasing decisions marketers should be explore the 

various impact on buyers and developing the understanding of how consumers 

make their purchasing decisions. This research aims to determine the effect of 

brand image, product quality and price of the purchase decision. 

 The population in this study were students that consume Aqua mineral water 

brand at Muhammadiyah University of Surakarta. This Research uses a 

quantitative research, the data collection methods using a questionnaire that filled 

directly by the respondents, the consumer of Aqua mineral water brand. 

 The test in this study using SPSS version 16. In a linear multiple regression 

analysis, known that the variable Brand image, Product Quality and Price has 

positive significant effect on the purchase decision. T test results of the Brand, 

Product Quality and Price obtained sig. < 0.05, partially independent variables 

positive effect on the dependent variable is received. F test showed that all 
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variables independently has positive effect on the dependent variable was 

received. Determination of coefficient (R2) shows that Brand, Product Quality 

and Price were able to influence the purchase decision Aqua mineral water by 

70,6%, while the other was explained by variables outside of this research. 

 

Key: Brand Image, Product Quality, Price and Purchase Decision 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Di era globalisasi saat ini persaingan bisnis berkambang menjadi 

sangat kompetitif. Perkembangan persaingan bisnis akan menjadi pemicu 

para pelaku bisnis untuk tetap bertahan dalam pasar. Perusahaan akan 

lebih keras mencari titik kelemahan para pesaingnya dalam pasar bisnis. 

Di dalam keadaan ini para pelaku bisnis selalu dituntut harus lebih kreatif 

dan inovatif dari para pesaing dalam membuat suatu produk agar dapat 

bertahan dari persaingan pasar bisnis yang semakin gencar. Konsep 

penjualan berkeyakinan bahwa para konsumen dan perusahaan bisnis jika 

dibiarkan, tidak akan secara teratur membeli cukup banyak produk yang 

ditawarkan (Kotler, 2005:19).  

Air minum adalah salah satu kebutuhan utama manusia sebagai 

pelepas dahaga dan kebutuhan ini cenderung berulang. Kebutuhan yang 

berulang inilah yang mendorong para pelaku bisnis untuk mengambil 

peluang tersebut. Di zaman yang semakin modern saat ini segala sesuatu 

diciptakan menjadi lebih praktis, salah satunya adalah air minum dalam 

kemasan (AMDK). Pemilihan air mineral Aqua adalah merek yang 

paling familiar dalam pasar. Aqua adalah merek air minum dalam 

kemasan  (AMDK) yang diproduksi oleh PT. Aqua Golden Mississipi 

Tbk di Indonesia yang diolah dari sumber mata air murni dari 

pegunungan dengan kandungan mineral yang sangat terpelihara dengan 

teknologi filtrasi canggih dengan kehigienisan yang sangat terjaga 

kemurnian alaminya. Dengan kemurnian yang terjaga alaminya akan 

memberikan kesegaran untuk melepaskan dahaga konsumen. Aqua 
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menjalankan praktik perusahaan yang ramah lingkungan. Aqua dikemas 

dalam berberapa macam ukuran botol plastik 330 ml ,600 ml, 750 ml, 

1500 ml  dan dalam kemasan gelas plastik 240 ml, serta dalam ukuran 

galon 19 liter. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

penulis tertarik untuk melakukan  pengujian teori dengan judul 

“Pengaruh citra merek, kualitas produk  dan harga terhadap 

keputusan pembelian air mineral merek Aqua (Studi pada 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)” 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek, 

kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian air mineral 

merek Aqua, baik secara parsial maupun secara simultan. 

1.3 Keputusan Pembelian 

Dalam proses keputusan pembelian para pemasar harus mendalami 

berbagai pengaruh terhadap pembeli dan mengembangkan pemahaman 

mengenai bagaimana sebenarnya para konsumen membuat keputusan 

pembelian mereka. Para pemasar harus mengidentifikasi siapa yang 

membuat keputusan pembelian, jenis keputusan pembelian, dan langkah-

langkah dalam proses pembelian (Abdullah & Tantri, 2012:123). 

Menurut (Abdullah & Tantri, 2012:124) ada lima peran yang dimainkan 

seseorang dalam keputusan pembelian yaitu: 

a. Pencetus ide (Iniciator) : orang yang pertama kali mengusulkan 

untuk membeli produk atau jasa tertentu. 

b. Pemberi pengaruh (influence) : orang yang pandangan atau 

pendapatnya mempengaruhi pembeli lain. 

c. Pengambil keputusan (decider) : orang yang memutuskan setiap 

komponen dalam keputusan pembelian. 

d. Pembeli (buyer) : orang yang melakukan pembelian aktual. 

e. Pemakai : orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk 

atau jasa yang dibeli. 
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1.4 Citra Merek 

Brand image merupakan deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan 

konsumen tentang merek tertentu. Sedangkan asosiasi merupakan atribut 

yang ada didalam merek itu dan memiliki suatu tingkat kekuatan 

(Tjiptono, 2007:27).  

1.5 Kualitas Produk 

Menurut Slam Nasution (2005:15) kualitas produk adalah 

kecocokan penggunaan produk ( fitness for use ) untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kualitas merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sehingga definisi 

kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam 

mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2007:42).  

1.6 Harga 

Harga membantu perusahaan menghasilkan pendapatan yang cukup 

untuk menutupi biaya produksi dan dukungan pembangunan masa depan. 

Perusahaan harus memnentukan harga dengan mempertimbangkan faktor 

dalam kebijakan menetapkan harga. Adapun enam langkah prosedur 

menetapkan harga menurut ( Abdullah &  Tantri, 2012:171) :  

a. Memilih sasaran harga  

b. Menentukan permintaan 

c. Memperkirakan biaya 

d. Menganalisis penawaran dan harga para pesaing 

e. Memilih suatu metode harga 

f.     Memilih harga akhir 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan peneltian kuantitatif maka metode 

pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan menggunakan survey 

yaitu dengan menyebar kuesioner secara langsung kepada responden. 
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Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberikan beberapa pertanyaan yang tertulis kepada responden yaitu para 

konsumen air mineral merek Aqua di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Kuesioner ini menggunkan skala likert. Skala Likert dipergunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. Skala Likert adalah suatu 

skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan 

skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei (Djaali, 

2008:28). 

 

3. HASIL PENELITIAN 

3.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Independen 
Unstandardized Coefficients 

B Standar eror 

Konstanta -8.196 1.993 

Citra Merek (X1) 0.381 0.129 

Kualitas Produk (X2) 0.281 0.116 

Harga (X3) 0.707 0.108 

Sumber: hasil olahan data SPSS, 16.0  for windows, 2017 

Persamaan Regresi disusun sebagai berikut: 

Y= -8.196+ 0.381 X1+ 0.281 X2+0.707 X3+e 

Dari hasil uji analisis regresi linear beraganda dapat dijelaskan bahwa 

konstanta sebesar -8.196 dengan parameter negatif. Hal ini menunjukkan 

bahwa apabila tidak terdapat variabel citra merek, kualitas produk, dan 

harga maka variabel keputusan pembelian (Y) akan mengalami penurunan 

sebesar 8.196. Namun karena variabel keputusan pembelian tidak mungkin 

negatif maka variabel independen tidak boleh bernilai nol. 
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3.2 Uji t 

Uji Parsial (Uji t) 

Variabel thitung ttabel Sig. Keterangan 

Citra Merek 2.963 0.198 0.004 Signifikan 

Kualitas produk 2.432 0.198 0.017 Signifikan 

Harga  6.549 0.198 0.000 Signifikan 

Sumber: hasil olahan data SPSS, 16.0  for windows, 2017 

Penjelasan untuk masing-masing variabel independen berdasarkan tabel   

adalah sebagai berikut: 

a. Pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian  

Hasil pengujian statistik uji t untuk citra merek diperoleh thitung sebesar 

2.963 > ttabel sebesar 0.198 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 < 

p-value sebesar 0,05, maka hipotesis diterima. Hal tersebut berarti 

indikator citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

b. Pengujian Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

Hasil pengujian statistik uji t untuk kualitas produk diperoleh thitung 

sebesar 2.432 > ttabel sebesar 0.198 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,017 < p-value sebesar 0,05, maka hipotesis diterima. Hal tersebut 

berarti indikator kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

c. Pengujian Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

 Hasil pengujian statistik uji t untuk citra merek diperoleh thitung sebesar 

6.549 > ttabel sebesar 0.198 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 

p-value sebesar 0,05, maka hipotesis diterima. Hal tersebut berarti 

indikator harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 
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3.3 Uji f 

Uji Simultan (Uji F) 

Variabel Dependen Fhitung Ftabel Simpulan 

Keputusan Pembelian 

(Y) 

76,888 2,70 Signifikan 

       Sumber: hasil olahan data SPSS, 16.0  for windows, 2017 

Hasil pengujian hipotesis secara bersama-sama yang terlihat pada 

tabel 4.13 diperoleh nilai Fhitung 
sebesar 76.888> Ftabel sebesar 2,70 

dengan probabilitas sebesar 0,000 (pvalue < 0,05 ). Ini berarti Ho 

ditolak dan H4 berpengaruh secara simultan dan signifikan antara 

variabel cittra merek, kualitas produk dan harga terhadap keputusan 

pembelian. 

3.4 Uji Koefisien Determinasi 

Uji Koefisien Determinasi 

R R Square Adjusted R Square 

0,840 0,706 0,697 

Sumber: hasil olahan data SPSS, 16.0  for windows, 2017 

Hasil pengujian koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan Nilai R-

Square dari hasil analisis diketahui sebesar 0.706 variasi perubahan 

variabel keputusan pembelian mampu dipengaruhi oleh variabel citra 

merek, kualitas produk dan harga sebesar 70,6%, sedangkan sisanya 

sebesar 29,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian  

ini. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil dari perhitungan koefisien determinasi (R
2
) 

menunjukkan bahwa Nilai Adjusted-R
2
 dari hasil analisis diketahui 

sebesar 0.706 variasi perubahan variabel keputusan pembelian mampu 
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dipengaruhi oleh variabel citra merek, kualitas produk dan harga sebesar 

70,6%, sedangkan sisanya sebesar 29,4% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model penelitian  ini.  

4.2 Keterbatasan Penelitian 

a. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan menggunakan 

kuesioner dalam pengambilan data dari jawaban responden yang 

kemungkinan jawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

diluar pengawasan peneliti. 

b. Penelitian ini hanya mengambil data dari responden mahasiswa UMS 

saja. 

4.3 Saran 

a. Hasil analisis yang menunjukkan adanya signifikan positif dari 

variabel citra merek, kualitas produk dan harga perlu dipertahankan 

dan ditingkatkan oleh perusahaan air mineral Aqua agar semakin 

mendapatkan kepercayaan konsumen. 

b. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain 

di luar variabel bebas dalam penelitian ini. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan survey yang tidak 

hanya menggunakan kuesioner tetapi juga dengan wawancara secara 

langsung agar dapat mengawasi mendapatkan jawaban pasti dari 

responden. 

d. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup 

penelitian dan memperbanyak responden dari berbagai kalangan. 
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