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MOTTO 

Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku 

hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. 

(Qs. Al-An’am: 162) 

 

 

.. AND REMEMBER 

JANNAH FULL 
OF SINNER 

  
who Repent 

Source: AmmarChannel 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Persaingan dunia industri pada masa kini memperlihatkan perkembangan 

yang signifikan. Terlebih lagi dengan hadirnya produsen-produsen baru baik dalam 

negeri maupun luar negeri yang menginvestasikan bisnisnya di Indonesia. Berkat 

kejelian para produsen yang melihat budaya konsumerisme yang cukup tinggi dari 

penduduk Indonesia maka mereka beramai-ramai berinvestasi di Indonesia. Para 

produsen pun kemudian mencari celah-celah industri apa yang paling banyak 

diminati oleh masyarakat. Barang yang dimaksud disini adalah barang konsumtif.  

Barang-barang konsumtif ini antara lain adalah produk pakaian. Bermacam 

produk saling berlomba dalam melakukan penetrasi ruang bawah sadar konsumen 

dengan beragam trik persuasi komunikasi. Meruahnya ruang informasi yang 

menyerbu benak konsumen menyebabkan kondisi over communicated, suatu keadaan 

dimana konsumen tidak mampu lagi bahkan untuk mengingat produk-produk yang 

ditawarkan. Hanya produk istimewa saja kiranya yang mampu mendapat perhatian 

pemirsa sebagian besar. Namun itu saja kadang tidak cukup, akhir-akhir ini muncul 

fenomena baru.  

Saat ini konsumen telah dibanjiri oleh bermacam iklan produk yang hadir 

melalui televisi, radio maupun media lainnya. Hal ini didukung banyaknya 



penggunaan selebritis sebagai brand ambassador menjadi salah satu strategi 

pemasaran, sangat efektif untuk membentuk stoping power bagi audience. 

Sentuhan iklan pada suatu produk pakaian diharapkan dapat menimbulkan 

rasa perhatian pada diri khalayak dan kemudian dapat menimbulkan rasa tertarik 

melalui produk yang disajikan melalui iklan. Iklan melekatkan makna-makna pada 

produk atau komoditi, melalui asosiasi pencitraan yang diulang-ulang. Pengemasan 

iklan yang menarik bertujuan untuk mempengaruhi konsumen, dengan 

memperlihatkan kelebihan-kelebihan melalui desain menarik & kualitas produk yang 

dikemas secara apik dalam sebuah tayangan iklan yang mampu menarik perhatian 

publik. Penayangan iklan yang berulang-ulang juga merupakan strategi ampuh yang 

dapat menanamkan kesan yang mendalam bagi publik yang bisa memunculkan 

keinginan untuk membeli produk pakaian tersebut.  

Strategi perusahaan yang mulai menggandeng brand ambassador 

dimaksudkan untuk mengkomunikasikan suatu produk dan membentuk identitas 

serta menentukan image produk yang di iklankan. Pemakaian brand ambassador 

sebagai daya tarik iklan dinilai dapat mempengaruhi preferensi konsumen karena 

brand ambassador dapat menjadi referensi yang mempengaruhi perilaku konsumen. 

Brand ambassador biasanya adalah orang-orang yang telah banyak dikenal 

publik, misalnya penyanyi, aktor/aktris, atlet dan lain sebagainya. Brand ambassador 

juga memiliki fungsi yang sama dengan periklanan yaitu sebagai unsur persuasi 

dalam mempengaruhi emosi konsumen, pada akhirnya menjadi pilihan utama dan 

menjadi sangat menonjol perannya tatkala menjaga keunggulan suatu produk 



sekaligus sebagai “pengingat”, ia terus-menerus mengingatkan para konsumen 

tentang sebuah produk sehingga mereka akan tetap membeli produk yang diiklankan 

tanpa memperdulikan merek pesaingnya. Brand ambassador menurut Lea 

Greenwood (2012:88), merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk 

berkomunikasi dan terhubung dengan publik, mengenai bagaimana cara mereka 

meningkatkan penjualan. 

Brand image yang positif berkaitan dengan kepercayaan konsumen mengenai 

nilai merek yang positif dan kesediaan untuk mencari merek tersebut. Persepsi yang 

positif dan kepercayaan konsumen akan menciptakan brand image dan pada akhirnya 

merupakan salah satu faktor yang akan menimbulkan minat beli pada konsumen. 

Kotler dan Keller (2009) mengartikan minat beli konsumen adalah sebuah perilaku 

konsumen dimana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih 

suatu produk berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan 

mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. 

Berbagai upaya dilakukan perusahaan dalam rangka mempertahankan brand 

image yang mereka miliki diantaranya inovasi teknologi keunggulan yang dimiliki 

produk tersebut, penetapan harga yang bersaing, dan promosi yang tepat sasaran. 

Semakin baik Brand Image produk yang dijual, maka semakin tinggi minat beli 

konsumen. 

Image dapat dibangun melalui komunikasi yang baik dari suatu perusahaan 

bermula dari penggunaan ciri khas yang tidak mudah berubah atau konsisten karena 

sesuatu yang tetap itu mudah diingat oleh seseorang. Kehadiran brand ambassador 



seperti Ramon Y Tungka, Darius Sinathrya, David John Schaap & Fiersa Besari 

yang mana dia dipilih sebagai ikon dalam mewakili produk atau perusahaan Eiger 

Adventure. Biasanya perusahaan selalu memilih tokoh-tokoh yang sedang digemari 

atau yang menjadi idola masyarakat karena prestasi maupun karena perilaku idola 

pada masing-masing bidang keahliannya.  

Konsumen saat ini juga sangat kritis dalam memilih suatu produk, sampai 

pada keputusan untuk membeli produk tersebut. Seperti diketahui bersama bahwa 

tawaran produk saat ini sangatlah beragam dan banyak, tidak terkecuali untuk iklan 

produk sepatu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Alternatif pilihan yang 

semakin banyak memudahkan konsumen untuk menentukan pilihan sesuai dengan 

selera dan kemampuan ekonominya. Karenanya, dengan menjaga mutu dan model, 

produsen dapat memikat dan membuat konsumen tersebut membeli dan loyal 

terhadap produk tersebut. Keputusan konsumen untuk membeli suatu produk sangat 

dipengaruhi oleh penilaian akan bentuk, kualitas dan harga produk tersebut. 

Permintaan akan sebuah produk yang berkualitas membuat perusahaan yang berada 

dibidang fashion dan style berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas produk 

mereka demi mempertahankan brand image produk yang mereka miliki. 

Selain mempertimbangkan harga dan kualitas dari produk itu sendiri maka 

menjadi pertimbangan seorang konsumen. Kualitas juga merupakan hal yang 

mendasar dalam kepuasan konsumen dan kesuksesan dalam persaingan. Suatu 

produk dapat memuaskan konsumen jika bisa memenuhi serta melebihi keinginan 

konsumen tersebut.  



Faktor kualitas adalah hal yang paling utama dibenak konsumen ketika 

memilih suatu produk karena kualitas sebagai faktor penentu minat beli konsumen 

terhadap suatu produk. Kualitas merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik 

yang menentukan sejauh mana dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan. 

Semakin baik image sebuah perusahaan maka akan mempertahankan kualitas produk 

yang dijual agar konsumen percaya bahwa brand tersebut memiliki kualitas yang 

baik. Kotler dan Armstrong (2012) menganggap bahwa kualitas produk adalah 

karakteristik produk atau layanan yang sesuai dengan kemampuannya untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau tersirat. Kualitas produk 

merupakan kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi 

keandalan, daya tahan, ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan produk, serta 

atribut bernilai lainnya. 

Keputusan untuk membeli suatu produk sangat dipengaruhi oleh penilaian 

akan kualitas produk tersebut. Tuntutan permintaan akan sebuah produk barang yang 

semakin berkualitas membuat perusahaan yang bergerak diberbagai bidang usaha 

berlomba-lomba meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki demi 

mempertahankan brand image (citra merek) produk yang mereka miliki. Merek 

mempunyai sifat khas, dan sifat khas inilah yang membedakan produk yang satu 

berbeda dengan produk yang lainnya.   

Di kota Makassar saat ini banyak tersedia pilihan merek baik lokal maupun 

impor bagi konsumen yang ingin membeli produk peralatan outdoor, merek-merek 

tersebut berasal dari perusahaan yang berbeda dan tersedia di toko-toko dan outlet. 



Hal ini memunculkan persaingan antar perusahaan, perusahaan bersaing 

mendapatkan minat konsumen akan produknya. Keunggulan kompetitif merupakan 

syarat sukses bagi suatu perusahaan. Konsumen saat ini begitu dimanjakan dengan 

begitu banyak pilihan produk dengan berbagai merek untuk memutuskan mana yang 

akan dibeli. Sementara perusahaan dihadapkan pada persoalan yang sulit yaitu 

persaingan. Pilihan perusahaan untuk tetap eksis, yaitu hanya dengan meningkatkan 

kualititas produk atau pelayanan. 

Produk peralatan outdoor sangat kompetitif dalam bentuk, warna, ketahanan, 

fungsi, kapasitas, kecanggihan teknologi dan merek. Peralatan outdoor memenuhi 

seluruh kebutuhan fisik konsumen saat berada di alam bebas, seperti tenda, kompor, 

matras, carrier, daypack, headlamp, senter, pisau, tali, carbiner, sepatu, baju dan 

celana lapangan, dan masih banyak lagi. Merek-merek perlatan outdoor yang ada 

dipasaran Indonesia sekarang ini berasal dari dalam negeri seperti Eiger, Consina, 

dan  Avtech, dari luar negeri seperti Deuter, The North Face, Lafuma, Karrimor, dan 

Berghaus yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. setiap merek produk 

menawarkan keunggulan dan pelayanan tersendiri untuk pelanggannya, serta 

penetapan harga yang cukup bersaing sesuai dengan jenis dan segmen pasarnya. 

Salah satu produsen penyedia peralatan olahraga alam bebas  yang memiliki 

daya saing tinggi terhadap pesaing sejenis adalah Eiger. Eiger adalah produk 

peralatan olahraga alam bebas yang diproduksi oleh PT. Eigerindo Multi Produk 

Industri dan didirikan pada tahun 1993. Eiger mampu mendobrak pasar dari industri 

peralatan olahraga alam bebas di Indonesia dengan terobosan yang belum dilakukan 



oleh produsen produk serupa sebelumnya. Ketika produk Eiger belum muncul, pasar 

peralatan olahraga alam bebas seolah tidak berkembang akibat kurangnya inovasi 

pada produk yang beredar di pasar saat itu. Produk Eiger kerap dikaitkan dengan 

produk alat mendaki karena sebagian besar produk dari Eiger yaitu peralatan 

mendaki. Eiger berusaha berinovasi untuk mengubah image dengan membuat produk 

untuk Riding yang diproduksi bagi pengendara motor agar masyarakat tidak menilai 

bahwa semua produk dari Eiger tidak selamanya alat pendakian. Terobosan ini 

mampu membuka pasar menjadi lebih luas dengan menjangkau seluruh komunitas 

olahraga alam bebas dan menjadi pakaian yang modern, menjadikan Eiger merek 

yang sangat dikenal dan hadir sesuai kebutuhan konsumen. Eiger yang awalnya 

hanya digunakan di kegiatan alam bebas, tetapi inovasi yang dilakukan Eiger dapat 

mengubah pandangan tersebut. 

Kesuksesan Eiger dilatar belakangi oleh strategi pemasaran PT. Eigerindo 

Multi Produk Industri untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan posisi 

yakni diantaranya adalah pemilihan brand ambassador yang tepat. Brand 

ambassador biasanya adalah orang-orang yang telah banyak dikenal publik, 

misalnya penyanyi, aktor, atlet, dan lain sebagainya. Menurut Lea Greenwood 

(2012), Brand ambassador merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk 

berkomunikasi dan terhubung dengan publik, mengenai bagaimana cara mereka 

meningkatkan penjualan. Ramon Y Tungka, Darius Sinathrya, David John Schaap & 

Fiersa Besari beberapa brand ambassador dari Eiger ini memiliki basis penggemar 



yang besar bagi seorang pemuda dan juga memiliki jumlah pengikut yang tinggi di 

media sosial seperti Instagram yang sebagian besar adalah anak muda.  

PT. Eigerindo Multi Produk Industri juga menanamkan brand image kepada 

masyarakat dalam setiap iklan yang ditampilkan. Eiger hadir dengan menawarkan 

produk pakaian dengan konsep modern baik dari sisi produk yang menawarkan 

banyak manfaat, kualitas dan teknologi modern, marketing, hingga program promosi 

yang dilakukan. Penggunaan Ramon Y Tungka, Darius Sinathrya, David John 

Schaap & Fiersa Besari sebagai brand ambassador dinilai menciptakan image 

produk Eiger yang menggeser anggapan masyarakat selama ini bahwa produk dari 

Eiger tidak hanya digunakan oleh para penggiat alam bebas saja tetapi bisa juga 

dipakai untuk bepergian kemana saja karena sudah banyak produk dari Eiger yang 

mengikuti style modern seperti saat ini sehingga membuat pasar Eiger tidak hanya 

tertuju pada kalangan penggiat alam bebas saja. Oleh karena itu, dengan adanya 

anggapan-anggapan tersebut diharapkan Eiger mampu diterima pasar secara luas dan 

diingat oleh masyarakat sebagai produk pakaian yang modern.  

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Brand Ambassador, Brand Image, 

Kualitas Produk dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Produk Eiger 

Adventure di Kota Makassar”. 

  



1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latar belakang  masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Apakah brand ambassador, brand image, kualitas produk dan harga 

berpengaruh secara simultan terhadap minat beli konsumen produk Eiger 

Adventure? 

2. Apakah brand ambassador, brand image, kualitas produk dan harga 

berpengaruh secara parsial terhadap minat beli konsumen produk Eiger 

Adventure? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh brand ambassador, brand image, kualitas 

produk dan harga berpengaruh secara simultan terhadap minat beli konsumen 

produk Eiger Adventure. 

2. Untuk mengetahui pengaruh brand ambassador, brand image, kualitas 

produk dan harga berpengaruh secara parsial terhadap minat beli konsumen 

produk Eiger Adventure. 

  



1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan kajian dan ilmu 

pengetahuan mengenai masalah yang terkait dengan brand ambassador, 

brand image, kualitas produk dan harga serta memberikan kesempatan bagi 

peneliti untuk menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama proses 

perkuliahan dan dapat memperdalamnya lebih luas lagi. 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, saran, 

maupun masukan bagi pengusaha apakah strategi pemasaran yang dilakukan 

seperti brand ambassador, brand image, kualitas produk dan harga 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen. 

3. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan juga tambahan 

referensi bagi kalangan akademik dalam melakukan penelitian sejenis dan 

mengembangkannya di masa yang akan datang. 

  



1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka yang berisi tentang landasan teori yang terdiri atas 

variabel bebas (brand ambassador, brand image, kualitas produk dan 

harga), sedangkan variabel terikat (minat beli konsumen), sedangkan 

sub bab selanjutnya adalah penelitian terdahulu, kerangka pikir dan 

hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi Penelitian ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, 

metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis dan 

definisi operasional. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Berisi gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah singkat 

berdirinya perusahaan, uraian pembahasan atau analisis hasil-hasil 

penelitian dalam penulisan skripsi. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini inti hasil dalam penelitian dari semua kegiatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini di jelaskan secara ringkas. 

  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Menurut Kotler dan Armstrong (2014) secara luas pemasaran adalah proses 

sosial dan manajerial dimana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai denga yang lain. 

Dalam konteks bisnis yang lebih sempit, pemasaran mencakup menciptakan 

hubungan pertukaran muatan nilai dengan pelanggan yang menguntungkan. 

Sedangkan menurut Stanton W (2008) pemasaran adalah sistem keseluruhan dari 

kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Sedangkan menurut Daryanto 

(2011:64) pemasaran adalah suatu social dan manajerial dimana individu dan 

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, 

menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Pengertian 

pemasaran diatas menerangkan bahwa kegiatan pemasaran mencakup ruang lingkup 

kegiatan yang sangat luas yang dimulai dari menentukan kebutuhan konsumen dan 

diakhiri dengan kepuasan konsumen. Atau menarik konsumen dengan menjanjikan 

keunggulan nilai serta menjaga dan menumbuhkan kepuasan konsumen. 



Menurut Kotler dan Amstrong (2012:29), “Marketing is the process by 

companie create value for costumers and build strong costumers and build strong 

costumer relationship in order to capture value from costumers in return”. Definisi 

tersebut mengartikan bahwa, Pemasaran adalah proses dimana perusahaan 

menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat 

untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. 

Menurut American marketing Association (AMA), “Pemasaran adalah suatu 

fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, 

dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan 

dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan.” 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:30-32), pemasaran bersandar pada 

konsep inti berikut: 

1. Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan (Needs, Wants, and Demands) 

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dan harus ada 

sehingga dapat menggerakkan manusia sebagai dasar (alasan) berusaha. 

Keinginan adalah hasrat untuk memperoleh pemuas kebutuhan yang spesifik 

akan kebutuhan. Permintaan adalah keinginan akan produk tertentu yang 

didukung kemampuan dan kesediaan untuk membayar dan membeli.  

2. Penawaran Pasar – Produk, Pelayanan, dan Pengalaman (Market Offerings – 

Products, Services, and Experiences) 



Penawaran pasar merupakan beberapa kombinasi dari produk, pelayanan, 

informasi, atau pengalaman yang ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi 

kebutuhan atau keinginan mereka. 

3. Nilai Pelanggan dan Kepuasan (Customer Value and Satisfaction) 

Nilai pelanggan dilihat sebagai kombinasi antara mutu, jasa, dan harga 

(quality, service, price) yang mencerminkan manfaat dan biaya berwujud dan 

tak berwujud bagi konsumen. Kepuasan merupakan penilaian seseorang dari 

kinerja yang dirasakan dari produk dalam hubungan dengan harapannya. 

4. Pertukaran dan Hubungan (Exchanges and Relationships) 

Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh sebuah objek yang diinginkan 

dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Pemasaran 

terdiri dari tindakan yang diambil untuk membangun dan memelihara 

hubungan melalui transaksi dengan target pembeli, pemasok, dan penyalur 

yang melibatkan produk, pelayanan, ide, atau benda lainnya. 

5. Pasar (Markets) 

Pasar merupakan kumpulan semua pembeli sebenarnya dan potensial yang 

memiliki kebutuhan atau keinginan akan produk atau jasa tertentu yang sama, 

yang bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan itu. 

  



2.1.2 Konsep Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan 

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, 

menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Tantri (dalam 

Husnawati, 2017). Definisi ini berdasarkan pada konsep inti: kebutuhan, keinginan 

dan permintaan, produk nilai, biaya, dan kepuasan; petukaran, transaksi, dan 

hubungan; pasar dan pemasaran serta pemasar. 

1. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan 

Ada perbedaan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan 

manusia adalah keadaan merasa tidak memiliki kepuasaan dasar. Manusia 

membutuhkan makanan, pakaian, perlindungan, keamanan, hak milik, harga 

diri dan beberapa hal lain untuk bisa hidup. Keinginan adalah hasrat akan 

pemuas tertentu dari kebutuhan tersebut. Permintaan adalah keinginan akan 

sesuatu yang didukung dengan kemampuan serta kesediaan membelinya. 

Keinginan menjadi permintaan bila didukung oleh daya beli. 

2. Produk 

Orang memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan barang dan jasa. Kita akan 

menggunakan istilah produk sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan untuk 

memenuhi kebutuhan atau keinginan. Pentingnya suatu produk fisik bukan 

terletak pada kepemilikannya, tetapi pada jasa yang dapat diberikannya. 

 

 



3. Nilai, Biaya, dan kepuasaan 

Bagaimana konsumen memilih di antara banyak produk yang dapat 

memenuhi kebutuhan? Misalnya A perlu menempuh 3 Km sehari untuk pergi 

bekerja. Ada beberapa produk yang dapat memenuhi kebutuhan ini: sepeda, 

sepeda motor, mobil, taksi, dan bus. Pilihan-pilhan ini adalah kelompok 

pilihan produknya. Misalnya A ingin memenuhi kebutuhan perjalanannya 

yang lain yaitu kecepatan, keamanan, kemudahan, dan hemat biaya. Kita 

menyebutnya kelompok kebutuhannya. Setiap produk memiliki kemampuan 

berbedauntuk memenuhi kebutuhan tersebut. jadi sepeda akan lebih lambat, 

kurang aman dan lebih memeras tenaga dari pada mobil, namun lebih hemat 

biaya. A harus memilih produk mana yang akan membeikan kepuasan total 

paling tinggi. 

Konsep dasarnya adalah nilai pelanggan. A akan membentuk suatu prakiraan 

kemampuan setiap produk memenuhi kelompok kebutuhannya. Ia akan 

menentukan peringkat produk, dari yang paling memenuhi sampai yang 

paling tidak memenuhi kebutuhannya. Nilai adalah perkiraan konsumen 

tentang kemampuan total suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. 

Nilai setiap produk sebenarnya tergantung dari seberapa jauh produk tersebut 

dapat mendekati produk ideal. Seandainya A ditawari semua produk itu tanpa 

biaya, kita bayangkan dia akan memilih mobil. Namun ada hambatannya. 

Karena masing-masing produk ada bianyanya, belum tentu dia memilih 

mobil. Mobil jauh lebih mahal daripada sepeda. A harus menyerahkan banyak 



hal (berupa biaya) untuk mendapatkan mobil. Jadi dia akan 

mempertimbangkan nilai dan harga suatu produk sebelum menentukan 

pilihan. Dia akan memilih produk yang memberikan nilai tertinggi untuk 

harganya.  

4. Pertukaran, Transaksi, dan Hubungan 

Pertukaran merupakan proses, bukan kejadian sesaat. Masing-masing pihak 

tersebut berada dalam suatu pertukaran bila mereka berunding dan mengarah 

ke suatu persetujuan. Jika persetujuan dapat dicapai, kita sebut “terjadi 

transaksi”. Transaksi merupakan unit pertukaran terkecil. 

Ada beberapa aspek dalam transaksi; sedikitnya ada dua barang yang memilih 

nilai, syarat-syarat yang disetujui, waktu persetujuan dan tempat persetujuan. 

Biasanya ada suatu system hokum yang menjamin bahwa pihak yang 

melakukan transaksi memenuhi kewajibannya. 

Pemasaran berdasarkan hubungan. Pemasaran yang baik akan mencoba 

membangun suatu hubungan jangka panjng, saling percaya, sama-sama 

menang dengan para pelanggan, distributor, penyalur dan pemasoknya yang 

dia hargai.hal ini dicapai dengan menjanjikan serta menyerahkan mutu dan 

pelayanan yang baik dengan harga yang wajar kepada mitranya secara 

berkesinambungan. 

 

 

 



5. Pasar 

Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau 

keinginan tertentu serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk 

memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. 

Jadi, besarnya pasar tergantung dari jumlah orang yang memiliki kebutuhan, 

punya sumber daya yang diminati orang lain, dan mau menawarkan sumber 

daya itu untuk ditukar supaya dapat memenuhi keinginan mereka. 

 

2.2 Brand Ambassador  

2.2.1 Pengertian Brand Ambassador  

Duta merek dalam bahasa Inggris yaitu Brand Ambassador adalah istilah 

pemasaran seseorang atau group yang dipekerjakan dengan dikontrak oleh sebuah 

organisasi atau perusahaan untuk mempromosikan suatu merek dalam bentuk produk 

atau jasa. Brand Ambassador dimaksudkan untuk mewujudkan identitas perusahaan 

dalam penampilan, sikap, nilai-nilai dan etika. Elemen kunci dari brand ambassador 

terletak pada kemampuan mereka untuk menggunakan strategi promosi yang akan 

memperkuat pelanggan untuk membeli suatu produk lebih banyak lagi. Penunjukkan 

brand ambassador biasanya dilatarbelakangi oleh citra positif yang dibawanya 

sehingga dapat mewakili citra produk secara keseluruhan. 

Membangun kepercayaan kepada konsumen terhadap produk dapat dilakukan 

perusahaan dengan menciptakan strategi pemasaran langsung yang dapat 



mempengaruhi konsumen akan suatu produk. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

perusahaan dalam meningkatkan minat beli konsumen adalah dengan menggunakan 

brand ambassador. Brand ambassador adalah seseorang yang dapat mewakili produk 

atau perusahaan dan dapat berbicara banyak tentang produk yang diwakilkan 

sehingga memberikan dampak yang besar pada penjualan produk. 

Brand ambassador biasanya adalah orang-orang yang telah banyak dikenal 

publik, misalnya penyanyi, aktor/aktris, atlet dan lain sebagainya. Brand ambassador 

ini kemudian dapat menjadi penyangga antara konsumen dan suara perusahaan, 

karena konsumen tentunya lebih percaya pada suara konsumen lainnya dibandingkan 

dengan suara perusahaan.  

Brand ambassador menurut Lea Greenwood (2012:88), merupakan alat yang 

digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dan terhubung dengan publik, 

mengenai bagaimana cara mereka meningkatkan penjualan. 

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa brand ambassador 

merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi atau 

mengajak konsumen dengan menggunakan selebriti sebagai ikon untuk 

mempresentasikan citra terbaik dari suatu produk, agar konsumen tertarik untuk 

menggunakan produk tersebut. 

2.2.2  Karakteristik Brand Ambassador 

Agar dapat menjadi brand ambassador yang bermanfaat bagi produk yang 

diiklankan, ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Brand ambassador 



sebaiknya diseleksi dalam arti karakteristik pribadi haruslah diluruskan dengan efek 

komunikasi yang ingin ditimbulkan atau dimunculkan dalam kampanye. Model yang 

dapat dipergunakan untuk meluruskan karakteristik brand ambassador dengan 

komunikasi yang objektif. 

Menurut Lea Greenwood (2012:77) Brand Ambassador memiliki karakteristik 

antara lain : 

1. Transparansi 

adalah ketika seorang selebriti mendukung sebuah merek yang terkait dengan 

profesi mereka. 

2. Kesesuaian 

adalah konsep kunci pada brand ambassador yakni memastikan bahwa ada 

kecocokan antara merek dan selebrity. 

3. Kredibilitas 

adalah tingkatan dimana konsumen melihat bahwa sumber (ambassador) 

memiliki pengetahuan keahlian atau pengalaman yang relevan dan sumber 

(ambassador) tersebut dapat dipercaya untuk memberikan informasi yang 

objektif dan tidak biasa. 

4. Daya tarik 

adalah tampilan non fisik yang menarik yang dapat menunjang suatu produk 

maupun iklan. 

 



5. Power 

adalah kharisma yang dipancarkan oleh narasumber untuk mempengaruhi 

konsumen sehingga konsumen terpengaruh untuk membeli maupun 

menggunakan produk. 

Sedangkan menurut Royan dalam Yogie Prawira (2012) mengemukakan 

bahwa terdapat beberapa karakteristik terhadap brand ambassador yang dikenal 

dengan VisCAP, yaitu:  

1. Visibility (Kepopuleran)  

adalah seberapa jauh popularitas dan citra diri yang melekat pada ambassador 

yang mewakili produk tersebut.  

2. Credibility (Kredibilitas)  

adalah keyakinan, kepercayaan dan objektivitas yang diberikan oleh 

ambassador tersebut. 

3. Attraction (Daya Tarik)  

yakni meliputi daya tarik fisik, serta sekumpulan nilai seperti kemampuan 

intelektual, karakter gaya hidup yang dapat diterima khalayak dari seorang 

ambassador. 

4. Power (Kekuatan)  

tingkat kekuatan selebriti tersebut untuk membujuk konsumen dalam membeli 

produk yang diiklankan. 

 



2.2.3  Peran Brand Ambassador 

Kelompok selebriti yang digunakan sebagai bintang iklan adalah orang-orang 

yang terkenal yang bergerak dan memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-

masing. Menurut Royan (2005:168) peran serta brand ambassador dalam 

mempromosikan produk yaitu sebagai berikut: 

1. Memberikan kesaksian (testimonial)  

Jika secara personal selebritis menggunakan produk tersebut maka ia dapat 

memberikan kesaksian tentang kualitas maupun benefit dari produk atau 

merek yang diiklankan tersebut.  

2. Memberikan dorongan dan penguatan (endorsement)  

Ada kalanya selebriti diminta untuk membintangi iklan produk dimana ia 

secara pribadi tidak ahli dalam bidang tersebut. 

3. Bertindak sebagai aktor dalam topik (iklan) yang diwakilinya  

Selebriti diminta untuk mempromosikan suatu produk atau merek tertentu 

terkait dengan peran yang sedang ia bintangi dalam suatu program tayangan 

tertentu. 

4. Bertindak sebagai juru pembicara perusahaan  

Selebritis yang mempromosikan produk, mereka atau perusahaan dalam kurun 

waktu tertentu masuk kedalam kelompok peran spokeperson. Penampilan 

mereka akan diasosiasikan dengan merek atau produk yang ia wakili. 

 



2.2.4  Manfaat Brand Ambassador 

Menurut Lea Greenwood (2012:87) Manfaat utama dari dukungan selebriti 

adalah sebagai berikut:  

1. Press coverage (Liputan media) 

2. Changing perceptions of the brand (Mengubah persepsi tentang merek) 

3. Attracting new customers (Menarik pelanggan baru) 

4. Freshening up an existing campaign (Menyegarkan kampanye yang ada) 

2.2.5  Indikator Brand Ambassador 

Indikator yang terdapat pada Brand Ambassador diambil dari beberapa 

karakteristik yang terdapat di poin sebelumnya, maka peneliti menggunakan 

karakteristik tersebut sebagai indikator yang relevan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Visibility (Kepopuleran) 

2. Credibility (Kredibilitas) 

3. Attraction (Daya Tarik) 

4. Power (Kekuatan) 

  



2.3  Brand Image  

2.3.1 Pengertian Brand Image 

Merek merupakan simbol dan indikator dari kualitas sebuah produk. Oleh 

karena itu, merek-merek yang sudah lama akan menjadi sebuah citra, bahkan simbol 

status dari produk tersebut yang mampu meningkatkan citra pemakainya. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa citra merek (brand image) adalah sekumpulan 

asosiasi merek yang terjadi dalam ingatan konsumen yang menimbulkan kesan 

positif.  

Brand Image (Citra merek) merupakan representasi dari keseluruhan persepsi 

terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap 

merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan 

dan preferensi terhadap suatu merek. 

Menurut Kotler dan Keller (2016:330) menggunakan definisi citra merek 

sebagai berikut: “brand image describes the extrinsic properties of the product or 

service, including the ways in which the brand attempts to meet customers 

psychological or social needs”. Yang memiliki arti citra merek menggambarkan sifat 

ekstrinsik produk atau jasa, termasuk cara dimana merek berusaha memenuhi 

kebutuhan psikologis atau sosial pelanggan. Sedangkan Ferrinadewi (2011:165) 

mendefinisikan citra merek merupakan refleksi memori konsumen akan asosiasinya 

pada merek tersebut. 



“Brand image is how customers and other perceive the brand”. yang artinya 

citra merek adalah bagaimana pelanggan dan orang lain memandang suatu merek, 

Aaker dalam Aris Ananda (2013:69). Terdapat empat dimensi dari citra merek yaitu: 

1. Recognition 

Mencerminkan dikenalnya sebuah merek oleh konsumen berdasarkan past 

exposure. Recognition berarti konsumen mengingat akan adanya atau 

mengingat keberadaan dari merek tersebut. Recognition ini sejajar dengan 

brand awareness. Brand awareness diukur dari sejauh mana konsumen dapat 

mengingat suatu merek, tingkatannya dimulai dari brand unaware, brand 

recognition, brand recall, top of mind, dan dominant brand. 

2. Reputation 

Reputation ini sejajar dengan perceived quality. Sehingga reputation 

merupakan status yang cukup tinggi bagi sebuah merek karena di mata 

konsumen merek atau brand memiliki suatu track record yang baik. 

3. Affinity 

Affinity adalah emotional relationship yang timbul antara sebuah merek 

dengan konsumennya. Affinity sejajar dengan asosiasi positif yang membuat 

seorang konsumen menyukai suatu produk atau jasa, pada umunya asosiasi 

positif merek (terutama yang membentuk brand image) menjadi pijakan 

konsumen dalam keputusan pembelian dan loyalitasnya pada merek tersebut. 

 



4. Domain 

Domain menyangkut seberapa besar scope dari suatu produk yang mau 

menggunakan merek yang bersangkutan. Domain ini mempunyai hubungan 

yang erat dengan scale of scope. 

Berdasarkan berbagai definisi di atas maka dapat di artikan bahwa citra merek 

merupakan gambaran dari produk atau jasa pada benak konsumen termasuk 

gambaran mengenai kemampuan suatu produk dalam memenuhi kebutuhan 

psikologis atau sosial. Berdasarkan dimensi-dimensi citra merek di atas maka penulis 

menarik beberapa faktor yang relevan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Recognition sejajar dengan brand awareness yaitu ukuran seberapa besar 

suatu merek dikenal atau diketahui oleh masing-masing konsumen. 

2. Reputation sejajar dengan perceived quality yaitu ukuran dari seberapa besar 

konsumen menilai suatu produk dan persepsi konsumen terhadap kualitas 

suatu produk. 

3. Affinity adalah faktor emosional yang membuat seorang konsumen memiliki 

asosiasi positif terhadap suatu merek. 

2.3.2  Faktor yang Mempengaruhi Brand Image 

Menurut Kotler dan Keller, dialihbahasakan oleh Bob Sabran (2012), 

mengemukakan faktor-faktor terbentuknya citra merek atara lain : 

1. Keunggulan produk merupakan salah satu faktor pembentuk Brand Image, 

dimana produk tersebut unggul dalam persaingan. Karena keunggulan kualitas 



(model dan kenyamanan) dan ciri khas itulah yang menyebabkan suatu 

produk mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumen. Favorability of 

brand association adalah asosiasi merek dimana konsumen percaya bahwa 

atribut dan manfaat yang diberikan oleh merek akan dapat memenuhi atau 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka sehingga mereka membentuk 

sikap positif terhadap merek.  

2. Kekuatan merek merupakan asosiasi merek tergantung pada bagaimana 

informasi masuk kedalam ingatan konsumen dan bagaimana proses bertahan 

sebagai bagian dari citra merek. Kekuatan asosiasi merek ini merupakan 

fungsi dari jumlah pengolahan informasi yang diterima pada proses ecoding. 

Ketika seorang konsumen secara aktif menguraikan arti informasi suatu 

produk atau jasa maka akan tercipta asosiasi yang semakin kuat pada ingatan 

konsumen. Pentingnya asosiasi merek pada ingatan konsumen tergantung 

pada bagaimana suatu merek tersebut dipertimbangkan.   

3. Keunikan merek adalah asosiasi terhadap suatu merek mau tidak mau harus 

terbagi dengan merek-merek lain. Oleh karena itu, harus diciptakan 

keunggulan bersaing yang dapat dijadikan alasan bagi konsumen untuk 

memilih suatu merek tertentu. Dengan memposisikan merek lebih mengarah 

kepada pengalaman atau keuntungan diri dari image produk tersebut. Dari 

perbedaan yang ada, baik dari produk, pelayanan, personil, dan saluran yang 

diharapkan memberikan perbedaan dari pesaingnya, yang dapat memberikan 

keuntungan bagi produsen dan konsumen. 



2.3.3  Tolak Ukur Brand Image 

Menurut Aaker yang dialihbahasakan oleh Aris Ananda (2010: 139) faktor -  

faktor yang menjadi tolak ukur suatu brand image, adalah:  

1. Product Attributes (Atribut Produk): yang merupakan hal-hal yang berkaitan 

dengan merek tersebut sendiri seperti, kemasan, isi produk, harga, rasa, dll. 

2. Consumer Benefits (Keuntungan Konsumen): yang merupakan kegunaan 

produk dari merek tersebut. 

3. Brand Personality (Kepribadian Merek): merupakan asosiasi (presepsi) yang 

membayangkan mengenai kepribadian sebuah merek apabila merek tersebut 

seorang manusia. 

2.3.4  Manfaat Brand Image 

Menurut  Tjiptono  (2011:43)  merek  juga  memiliki  manfaat bagi konsumen 

dan penjual, yaitu: 

1. Bagi Konsumen 

Merek bisa memberikan beraneka macam nilai melalui sejumlah fungsi dan 

manfaat potensial. 

2. Bagi Produsen 

Merek berperan penting sebagai berikut: 

a. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan 

produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sediaan dan 

pencatatan akuntansi. 



b. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. 

Merek bisa mendapatkan perlindungan properti intelektual. Nama merek 

bisa diproteksi melalui merek dagang terdaftar (registered trademarks) 

proses pemanufakturan bisa dilindungi melalui hak paten dan kemasan 

bisa diproteksi melalui hak cipta (copyright) dan desain. 

c. Sinyal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka 

bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. 

d. Sarana untuk menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan 

produk dari para pesaing. 

e. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, 

loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak 

konsumen. 

f. Sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa datang. 

Menurut Sunyoto (2012:103), menjelaskan bahwa pemberian nama merek 

atas suatu produk menjadi sangat penting dan mempunyai manfaat, antara lain: 

1. Bagi Konsumen 

Manfaat nama merek suatu produk bagi konsumen di antaranya: 

a. Mempermudah konsumen meneliti produk atau jasa. Untuk merek-merek 

produk yang sudah terkenal dan mapan, konsumen seolah sudah menjadi 

percaya, terutama dari segi kualitas produk. 



b. Membantu konsumen atau pembeli dalam memperoleh kualitas barang 

yang sama, jika mereka membeli ulang serta dalam harga. 

2. Bagi Penjual 

Manfaat nama merek suatu produk bagi penjual di antaranya: 

a. Nama merek memudahkan penjualan untuk mengolah pesanan-pesanan 

dan menekan permasalahan. 

b. Merek juga akan membantu penjual mengawasi pasar mereka karena 

pembeli tidak akan menjadi bingung. 

 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan, faktor yang 

mempengaruhi citra merek adalah:  

1. Bagi Konsumen merupakan simbol atau identitas yang mudah diingat dibenak 

konsumen dan dapat mempermudah untuk meneliti produk dan jasa. 

2. Bagi Penjual merek dapat membantu penjual untuk memudahkan produknya 

untuk dikenali oleh konsumen agar mudah mengingat dan tidak akan menjadi 

bingung. 

  



2.3.5  Indikator Brand Image 

Indikator yang terdapat pada Brand Image diambil dari beberapa karakteristik 

yang terdapat pada poin sebelumnya, maka peneliti menggunakan karakteristik 

tersebut sebagai indikator yang relevan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Keunggulan asosiasi merek merupakan salah satu faktor pembentuk brand 

image, dimana produk tersebut unggul dalam persaingan.  

2. Kekuatan asosiasi merek ialah bagaimana informasi masuk kedalam ingatan 

konsumen dan bagaimana proses bertahan sebagai bagian dari citra merek.  

3. Keunikan asosiasi merek terhadap suatu merek mau tidak mau harus terbagi 

dengan merek-merek lain. Oleh karena itu, harus diciptakan keunggulan 

bersaing yang dapat dijadikan alasan bagi konsumen untuk memilih suatu 

merek tertentu. 

 

2.4 Kualitas Produk 

2.4.1 Pengertian Kualitas 

Menurut Kotler (2009), kualitas didefinisikan sebagai keseluruhan ciri serta 

sifat barang dan jasa yang berpengaruh pada kemampuan memenuhi kebutuhan yang 

dinyatakan maupun yang tersirat. Menurut Tjiptono (2008), kualitas merupakan 

perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat 

memenuhi prasyarat kebutuhan pelanggan atau menilai sampai seberapa jauh sifat 

dan karakteristik itu memenuhi kebutuhannya. 



Menurut Thamrin dan Tantri (2013:44) Kualitas adalah keseluruhan ciri dan 

karakteristik suatu barang atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan maupun tersirat. Jelas ini adalah definisi 

kualitas yang berpusat pada pelanggan. Pelanggan memiliki kebutuhan dan 

pengharapan tertentu. Kita bisa menyatakan bahwa penjual tertentu berkualitas bila 

produk dan pelayanannya memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Perusahaan 

yang dapat memuaskan sebagian besar kebutuhan pelanggan hampir sepanjang waktu 

adalah perusahaan berkualitas. 

Dari definisi beberapa pakar tersebut tampak bahwa kualitas selalu berfokus 

pada pelanggan. Dengan demikian produk-produk di desain, diproduksi serta 

pelayanan diberikan untuk memenuhi keinginan pelanggan agar merasa puas terhadap 

produk tersebut. Karena kualitas mengacu kepada segala sesuatu yang menentukan 

kepuasan pelanggan, suatu produk yang dihasilkan baru dapat dikatakan berkualitas 

apabila sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan, dapat dimanfaatkan dalam 

waktu yang cukup lama. 

2.4.2 Pengertian Produk 

Produk memiliki peran penting bagi perusahaan karena sebelum perusahaan 

dibentuk, pemilik/pendiri perusahaan akan memikirkan terlebih dahulu produk apa 

yang akan ia pasarkan untuk konsumen. Konsumen cenderung memilih produk mulai 

dari segi kualitasnya, karena itu produk harus disesuaikan dengan keinginan atau 

kebutuhan konsumen agar pemasaran produk berhasil. 



Menurut Kotler dan Armstrong (2012) produk adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau 

dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan  atau kebutuhan. Selain itu produk 

dapat pula didefinisikan sebagai persepsi  konsumen yang dijabarkan oleh produsen 

melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan 

dasar pengambilan keputusan  pembelian. 

Thamrin dan Tantri (2013:14) mendefinisikan produk sebagai sesuatu yang 

dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan (need) dan keinginan (want). 

Pentingnya suatu produk fisik bukan terletak pada pemiliknya, tetapi pada jasa yang 

dapat diberikannya. 

Kebutuhan merupakan keadaan dasar manusia yang bila tidak terpenuhi akan 

terjadi kehilangan dalam diri seseorang. Kebutuhan manusia itu luas, kompleks, dan 

banyak. Semakin penting kebutuhannya maka semakin kuat pula perasaan tidak 

bahagia itu. Akhirmya timbul kebutuhan yang penting dan sangat spesifik yang 

disebut keinginan. Sedangkan keinginan adalah bentuk asal dari kebutuhan manusia 

yang dibentuk oleh budaya dan pribadi seseorang. 

2.4.3 Pengertian Kualitas Produk 

Kotler dan Armstrong (2012) menganggap bahwa kualitas produk adalah 

karakteristik produk atau layanan yang sesuai dengan kemampuannya untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau tersirat. Kualitas produk 

merupakan kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi 



keandalan, daya tahan, ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan produk, serta 

atribut bernilai lainnya. 

Menurut Tjiptono (2008), kualitas merupakan perpaduan antara sifat dan 

karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi prasyarat 

kebutuhan pelanggan atau menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik itu 

memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Kotler (2009) menyatakan bahwa 

persepsi konsumen terhadap kualitas produk merupakan hasil penambahan informasi, 

kompetisi dalam kategori produk dan perubahan pengharapan. Disebabkan oleh 

adanya perubahan produk dan persepsi konsumen. Pemasar mungkin dapat 

mempelajari konsumen di segala aspek untuk mengevaluasi kualitas produk, 

periklanan, penyediaan informasi dalam kemasan serta penggabungan isyarat 

tampilan produk dapat diatur untuk membangkitkan keinginan tentang persepsi 

kualitas produk. 

Dari definisi beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

produk merupakan kunci keberhasilan dari suatu perusahaan. Oleh karena itu setiap 

perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas produknya. Kualitas produk 

tersebut harus mencerminkan kemampuan produk untuk memberikan manfaat yang 

diharapkan oleh pengguna atau pelanggan melalui fisik dari produk tersebut. 

2.4.4 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Produk 

Pada hakikatnya, seseorang membeli suatu produk bukan hanya sekedar ingin 

memiliki produk tersebut. Para pembeli membeli barang atau jasa, karena barang atau 



jasa tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya. Dengan kata lain, seseorang membeli produk bukan karena fisik 

produk itu semata-mata, tetapi karena manfaat yang ditimbulkan dari produk yang 

dibelinya tersebut. 

Menurut Hasan (2013) pada dasarnya produk yang dibeli konsumen dapat 

dibedakan atas lima tingkatan, yaitu : 

1. Produk inti (core product), yang merupakan inti atau dasar yang 

sesungguhnya dari produk yang ingin diperoleh atau didapatkan oleh seorang 

pembeli atau konsumen dari produk tersebut. 

2. Produk generik, adalah produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk 

yang paling dasar (perencanaan produk minimum agar dapat berfungsi). 

3. Produk harapan (expected produk), adalah produk formal yang ditawarkan 

dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal (layak) diharapkan dan 

disepakati untuk dibeli. 

4. Produk pelengkap (augmented product), yakni berbagai atribut produk yang 

dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat layanan, sehingga dapat 

memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. 

5. Produk potensial, adalah segala macam tambahan da perubahan yang 

mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. 

  



2.4.5 Indikator Kualitas Produk 

Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran (2009:8-

10)  mengidentifikasikan delapan dimensi karakteristik dari kualitas produk yang 

dijadikan indikator oleh peneliti, yaitu: 

1. Bentuk (form), meliputi ukuran, bentuk, atau struktur fisik produk. 

2. Fitur  (feature),  aspek-aspek  keistimewaan,  karakteristik, layanan khusus, 

ragam keuntungan yang diintegrasikan/dibawa didalam suatu produk terpapar 

kepada pelanggan/sosial/umum. 

3. Kualitas kinerja (performance quality), adalah tingkat di mana karakteristik 

utama produk beroperasi. Misalnya harga, kebersihan dan rasa. 

4. Kesan kualitas (perceived quality), persepsi konsumen terhadap totalitas mutu 

dan keunggulan merek. 

5. Ketahanan (durability), ukuran umur operasi harapan produk dalam kondisi 

biasa atau penuh tekanan, merupakan atribut berharga untuk produk-produk 

tertentu. 

6. Keandalan (reability), adalah ukuran probabilitas bahwa produk tidak akan 

mengalami malfungsi atau gagal dalam waktu tertentu. 

7. Kemudahan perbaikan (repairability), adalah ukuran kemudahan perbaikan 

produk ketika produk itu tak berfungsi atau gagal. 

8. Desain (design), adalah totalitas fitur yang menghubungkan tampilan, rasa dan 

fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. 



2.5 Harga 

2.5.1 Pengertian Harga 

Harga bukan hanya angka-angka di lebel harga. Harga mempunyai banyak 

bentuk dan melaksanaka banyak fungsi. Misalnya sewa, uang sekolah, ongkos, upah, 

bunga, tarif, biaya penyimpanan, gaji dan komisi semuanya merupakan harga yang 

harus dibayar untuk mendapatkan barang dan jasa. 

Harga merupakan satu-satunya unsur dalam bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan sedangkan unsur lainnya hanya merupakan unsur biaya 

saja. Harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan market share yang 

dapat dicapai oleh perusahaan. Harga merupakan hal yang diperhatikan konsumen 

saat melakukan pembelian. Hasan (2013) menerangkan bagi konsumen harga 

merupakan segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk 

memperoleh, memiliki, memenfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta 

pelayanan dari suatu produk. Bagi perusahaan penetapan harga merupakan cara untuk 

membedakan penawarannya dari para pesaing. 

Harga menurut Kotler dan Amstrong (2010) adalah Sejumlah uang yang harus 

dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Termasuk di dalamnya : 

harga pokok, syarat pembayaran, potongan harga dan kredit. Lebih jauh lagi, harga 

adalah sejumlah nilai yang konsumen tukarkan untuk sejumlah manfaat dengan 

memiliki atau menggunakan suatu barang atau jasa. 

  



2.5.2 Peran Harga 

Menurut Tjiptono (2008:152) harga memiliki dua peranan utama dalam 

proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu: 

1. Peranan Alokasi dari Harga 

Fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara 

memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya 

belinya. 

2. Peranan Informasi dari Harga 

Fungsi harga dalam „mendidik‟ konsumen mengenai faktor-faktor produk 

seperti kualitas. 

 

2.5.3 Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Harga 

Hasan (2013) menyatakan bahwa keputusan tentang harga yang baik adalah 

apabila mampu mencerminkan seluruh kepentingan perusahaan, oleh karena itu 

perusahaan harus paham betul faktor-faktor yang secara langsung akan 

mempengaruhi tingkat harga yang akan ditentukan. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan harga antara lain : 

1. Kondisi perekonomian 

Kondisi ekonomi (inflasi, booming atau resesi, dan tingkat suku bunga), 

kebijakan dan peraturan pemerintah, dan aspek sosial (kepedulian terhadap 

lingkungan) sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku, khususnya 



nilai tukar rupiah atas mata uang asing, berdampak pada peningkatan harga 

berbagai barang, khususnya barang impor, atau barang dengan kandungan 

impor. 

2. Tujuan perusahaan 

Penetapan harga suatu produk sering dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang 

akan dicapai oleh perusahaan. Setiap perusahaan tidak selalu mempunyai 

tujuan yang sama dengan perusahaan lainnya. 

3. Faktor legal dan etis 

Faktor legal dan etis perlu dipertimbangkan, keduanya mempengaruhi strategi 

harga. Misalnya hukum dan regulasi negara melarang persetujuan “penetapan 

harga” seperti : (a) penetapan harga horizontal-kolusi antara para pesaing; (b) 

diskriminasi harga: pelanggan, produk dibei harga yang berbeda tanpa adanya 

alasan basis cost untuk diskriminasi; (c) penetapan harga dalam jangkauan 

distribusi – harga spesifik untuk distribusi; (d) informasi harga: melanggar 

tuntutan mengenai bentuk dan kesediaan informasi harga. 

4. Bauran pemasaran 

Penetapan harga harus dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran 

pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. 

 

 



5. Biaya 

Biaya merupakan faktor dasar dalam penentuan harga yang minimal, sebab 

tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. 

Sebaliknya, apabila tingkat harga diatas semua biaya akan menghasilkan 

keuntungan. 

6. Ukuran bisnis 

Manajemen perlu memutuskan siapa yang harus menetapkan harga, setiap 

perusahaan menetapkan harga menurut caranya masing-masing. Seperti pada 

perusahaan kecil, umumnya harga ditetapkan oleh manajemen puncak. Pada 

perusahaan besar, seringkali masalah penetapan harga ditangani oleh divisi 

atau manajer line produk. 

7. Persaingan 

Kekuatan-kekuatan yang berpengaruh dalam persaingan setiap industri, adalah 

persaingan dalam industri yang bersangkutan, produk substitusi, pemasok, 

pelanggan, dan ancaman pendatang baru. 

8. Sifat pasar 

Setiap perusahaan perlu memahami kaitan sifat pasar dan permintaan yang 

dihadapinya, apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan 

monopolistik, oligopoli, atau monopoli. 

  



2.5.4 Indikator Harga 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:52) di dalam variabel harga ada 

beberapa unsur kegiatan utama harga, diskon, potongan harga dan periode 

pembayaran. Pengukuran harga diukur dengan indikator sebagai berikut: 

1. Kesesuaian Harga 

Konsumen akan melihat terlebih dahulu harga yang tercantum pada sebuah 

produk, karena sebelum membeli konsumen sudah berpikir tentang sistem 

hemat yang tepat. Selain itu konsumen dapat berpikir tentang harga yang 

ditawarkan memiliki kesesuaian dengan produk yang telah dibeli. 

2. Daftar Harga 

Daftar harga adalah informasi mengenai harga produk yang ditawarkan agar 

konsumen mempertimbangkan untuk membeli. 

3. Potongan Harga Khusus 

Potongan harga khusus adalah potongan harga yang diberikan 

produsen/penjual kepada konsumen pada saat event tertentu. 

4. Harga yang Dipersepsikan 

Harga yang dipersepsikan adalah persepsi pelanggan terhadap harga yang 

diterima, apakah tinggi, rendah, atau adil. 

  



2.6  Minat Beli  

2.6.1  Pengertian Minat Beli 

Minat beli adalah perilaku konsumen yang muncul sebagai respon terhadap 

objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian. Kotler 

dan Keller (2012) minat beli atau keputusan pembelian merupakan tindakan yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan juga oleh respon kognitif dan afektif 

dalam pemecahan masalah tentang tujuan konsumen, pengetahuan pilihan alternatif 

dan kriteria pilihan, serta tingkatan keterlibatan mereka yang digerakkan selama 

proses pembuatan keputusan. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2010) mengatakan minat beli adalah suatu 

keputusan sebagai pilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. 

Seorang konsumen yang hendak melakukan pilihan maka ia harus memiliki pilihan 

alternatif. Terdapat perbedaan antara pembelian sebenarnya yang dilakukan oleh 

konsumen dengan minat beli. Minat beli adalah kecenderungan pembelian untuk 

melakukan pembelian pada masa yang akan datang, namun pengukuran terhadap 

kecenderungan pembelian umumnya dilakukan guna memaksimumkan prediksi 

terhadap pembelian aktual itu sendiri. 

Dapat disimpulkan bahwa minat beli merupakan keinginan untuk membeli 

yang timbul setelah konsumen merasa tertarik dan ingin memakai produk yang 

dilihatnya. Dan merupakan pernyataan mental dari konsumen yang merefleksikan 

rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Hal tersebut sangat 

diperlukan oleh pemasar untuk mengetahui minat beli konsumen terhadap suatu 



produk, baik para pemasar maupun ahli ekonomi menggunakan variabel minat beli 

untuk memprediksi perilaku konsumen di masa yang akan datang.  

Dalam kaitannya dengan proses pemasaran, seorang konsumen memiliki 

keinginan terhadap suatu kategori produk terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk 

membeli produk tersebut. Hal inilah yang dimaksud oleh para pemasar dengan 

membangkitkan minat akan suatu kategori , yang juga disebut usaha menciptakan 

permintaan primer dan juga memprediksi perilaku konsumen di masa yang akan 

datang. Kebanyakan orangerilaku dalam pembelian diawali oleh pengaruh adanya 

rangsangan dari luar dirinya, perilaku pembelian merupakan respon yang dilakukan 

oleh konsumen. Salah satu indikator bahwa suatu produk sukses atau tidak di pasar 

adalah seberapa besar tumbuhnya minat beli terhadap produk tersebut.  

2.6.2 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah tentang bagaimana individu, kelompok, dan 

organisasi memilih, membeli, dan menggunakan barang atau jasa untuk dikonsumsi 

secara pribadi (Kotler & Armstrong, 2016:158). 

Definisi perilaku konsumen menurut Dharmmesta dan Handoko (2012:10) 

perilaku konsumen (consumer behavior) adalah kegiatan-kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan 

jasa-jasa tersebut di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. 



Kotler & Armstrong (2016:159) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu: 

1. Faktor budaya 

Kelas budaya, sub budaya, dan sosial sangat mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen. Budaya (culture) adalah determinan dasar keinginan 

dan perilaku seseorang. Setiap budaya terdiri dari beberapa sub budaya 

(subculture) yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi 

yang lebih spesifik untuk anggota mereka. Sub budaya meliputi kebangsaan, 

agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. 

2. Faktor sosial 

Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta 

peran sosial dari status mempengaruhi perilaku pembelian. 

3. Faktor pribadi 

Keputusan  pembeli  juga  dipengaruhi  oleh  karakteristik  pribadi.  Faktor 

pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli; pekerjaan dan 

keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. 

4. Faktor Psikologis 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti 

motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan dan prilaku. 

  



2.6.3  Komponen-Komponen Minat Beli Konsumen 

Schiffman dan Kanuk (2010:470). Komponen-komponen tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Tertarik untuk mencari informasi mengenai produk  

2. Mempertimbangkan untuk membeli  

3. Tertarik untuk mencoba 

4. Ingin mengetahui produk  

5. Jadi ingin memiliki produk  

2.6.4  Tahap-Tahap Minat Beli 

Tahapan-tahapan produsen dalam menentukan minat beli atau menentukan 

dorongan konsumen dalam melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan, dapat kita lihat pada konsep atau model AIDA yang dikembangkan oleh 

Kotler (2012:568), yaitu: 

1. Attention  

Tahap ini merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk atau jasa sesuai 

dengan kebutuhan calon pelanggan, selain itu calon pelanggan juga 

mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan.  

2. Interest 

Dalam tahap ini calon pelanggan mulai tertarik untuk membeli produk atau 

jasa yang ditawarkan, setelah mendapatkan informasi yang lebih terperinci 

mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. 



3. Desire  

Calon pelanggan mulai memikirkan serta berdiskusi mengenai produk atau 

jasa yang ditawarkan, karena hasrat dan keinginan untuk membeli mulai 

timbul. Tahap ini ditandai dengan munculnya minat yang kuat dari calon 

pelanggan untuk membeli dan mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. 

4. Action 

Pada tahap ini calon pelanggan telah mempunyai kemantapan yang tinggi 

untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. 

2.6.5  Indikator-indikator Minat Beli 

Ferdinand (2006:129) mengemukakan bahwa minat beli dapat diidentifikasi 

melalui indikator-indikator sebagai berikut:  

1. Minat Transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.  

2. Minat Referensial, yaitu kecenderungan orang untuk mereferensikan produk 

kepada orang lain.  

3. Minat Preferensial, yaitu menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki 

preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika 

terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.  

4. Minat Eksploratif, yaitu menggambarkan perilaku seseorang yang selalu 

mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi 

untuk mendukung sifat positif dari produk tersebut. 

  



2.7  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama / Tahun Judul Hasil 

Aulia Akbar 

(2015) 

Pengaruh Citra Merek, 

Kualitas dan Harga 

Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Produk Eiger Di Kota 

Makassar 

Berdasarkan hasil analisis, citra 

merek adalah variabel yang 

memiliki pengaruh dominan 

terhadap keputusan pembelian pada 

konsumen  Eiger di kota Makassar. 

Tommy 

Wijaya  

(2015) 

Pengaruh Kualitas Produk 

dan Harga Terhadap 

Penjualan Martabak Atet 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel kualitas produk dan 

harga baik secara parsial maupun 

secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel 

penjualan. 

Eric Akbar 

Winardi 

(2017) 

Pengaruh Citra Merek dan 

Kualitas Produk Terhadap 

Minat Beli Produk 

Smartphone Merek Asus 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, Citra Merek dan 

Kualitas Produk berpengaruh 

signifikan terhadap Minat Beli 

Produk Smartphone Merek Asus di 

Bandar Lampung 

Dwiyanti 

Suryaningsih 

(2018) 

Pengaruh Zaskia Adya 

Mecca Sebagai Brand 

Ambassador Terhadap 

Keputusan Beli Konsumen 

Butik Meccanism 

Yogyakarta 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa Visibility, Credibility, 

Attraction dan Power secara 

simultan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

Sumber: Data Primer, 2019



2.8  Kerangka Pikir 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan 

mengenai variabel independen, brand ambassador, brand image, kualitas produk dan 

harga seta pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu minat beli, maka dapat 

disusun suatu kerangka pikir penelitian seperti gambar dibawah ini:  

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

  

 Sumber: Data Primer, 2019  

(X2) (X1) (X3) (X4) 



2.9  Hipotesis 

Hipotesis menurut Sugiyono (2013:96) merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Maka peneliti merumuskan hipotesis yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga bahwa brand ambassador, brand image, kualitas produk dan harga 

secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 

konsumen produk Eiger Adventure di Kota Makassar. 

2. Diduga bahwa brand ambassador, brand image, kualitas produk dan harga 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 

konsumen produk Eiger Adventure di Kota Makassar. 

  



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar - Sulawesi Selatan. Waktu 

penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, mulai dari 28 Desember 2018 sampai 

dengan 28 Januari 2019. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan 

periset untuk mengumpulkan data, Rachmat (2009). Untuk memperoleh data dan 

informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode antara 

lain : 

1. Kuesioner 

Kuesioner yaitu membuat daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden yang 

dipilih untuk diselidiki atau sebagai sampel. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku literatur dan bacaan-bacaan 

lain yang dapat membantu dalam pemecahan masalah. 

 



3. Wawancara 

Untuk mendapatkan data primer dilakukan melalui wawancara secara 

langsung dengan pihak yang bersangkutan. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  sebagai 

berikut : 

3.3.1 Jenis data    

a. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi, baik 

secara lisan maupun tulisan yang didapatkan dari pihak perusahaan dan 

konsumen produk Eiger di kota Makassar.  

b. Data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka yang dapat dihitung, yang 

diperoleh dari perhitungan kuesioner yang akan dilakukan yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

3.3.2 Sumber Data 

a. Data Primer   

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan yang 

dikumpulkan dan diolah dari responden berupa opini dan kuesioner yang 

sebarkan. Kuesioner berisi daftar pertanyaan yang terstruktur dan 

materinya berhubungan dengan brand ambassador, brand image,  

kualitas produk dan harga pengaruhnya terhadap minat beli produk Eiger 



di kota Makassar. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil 

observasi, wawancara dan kuesioner. 

b. Data Sekunder   

Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan 

dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi 

saperti data yang diperoleh dari website, buku, dan data lainnya yang 

berhubungan dengan objek diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini 

didapatkan dari berbagai sumber yaitu website, buku dan data yang 

didapatkan dari pihak perusahaan. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiyono (2010) 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen/pengguna produk dari Eiger, 

yang jumlahnya tidak diketahui dan dapat dikatakan dalam kategori tidak terhingga.  

Burhan (2009) berpendapat populasi tak terhingga yaitu populasi yang 

memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif. 

Oleh karenanya luas populasi bersifat tak terhingga dan hanya dapat dijelaskan 

secara kualitatif.  

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi, Soekidjo (2003). Pada penelitian ini, 



pelanggan atau pengguna yang menjadi sampel responden adalah pengunjung Eiger 

Adventure Flagship Store Rappocini dengan menggunakan pengambilan sampel 

nonprobability atau juga disebut juga nonpeluang, adalah pengambilan sampel 

dengan sengaja (purposive) dan bersifat subjektif. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non 

probability yakni Teknik sampling insidental, yakni teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Sugiyono (2010). 

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Lemeshow, hal ini dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui atau tidak terhingga. 

Berikut rumus Lemeshow (1997),  yaitu: 

n = 
 1   2  1   

   

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 

z = Skor z pada kepercayaan 95% = 1,96 

p = Maksimal estimasi = 0,5 

d = αlphα (0,10) atau sampling error = 10% 

 



Melalui rumus di atas, maka jumlah sampel yang akan diambil adalah: 

n = 
 1   2  1   

   

n = 
1  6    5 1   

  1 
 

n = 
3  416    25

   1
 

n = 96,04 = 100 

Sehingga jika berdasarkan rumus tersebut maka n yang didapatkan adalah 

96,04 = 100 orang sehingga pada penelitian ini penulis harus mengambil data dari 

sampel sejumlah 100 orang. 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur (valid measure if it succesfully measure the 

phenomenon) Siregar (2015:162). Uji validitas digunakan untuk mengetahui 

kelayakan butir-butir dalam suatu pertanyaan atau pernyataan dalam mendefinisikan 

variabel. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

(Statistical Package for Social Science) versi 22.0 dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Jika rhitung> rtabel, maka pertanyaan dinyatakan valid.  

2. Jika rhitung< rtabel, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.  



3.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap 

gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama pula. Siregar 

(2015:173). Pengujian dilakukan dengan bantuan program SPSS (Statistical Package 

for Social Science) versi 22.0 untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah reliabel 

atau tidak. Kriteria penilaian uji reliabilitas adalah:  

1. Apabila nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari taraf signifikan 0.6 maka 

kuesioner tersebut dinyatakan reliabel.  

2. Apabila nilai Cronbach’s Alpha lebih kecil dari taraf signifikan 0.6 maka 

kuesioner tersebut dinyatakan tidak reliabel. 

 

3.6 Metode Analisis 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data maka, data tersebut 

diolah dengan menggunakan teknis analisis data tertentu dengan permasalahan yang 

diteliti. Teknis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknis 

analisis regresi berganda, teknis ini digunakan karena untuk menguji pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik analisis dalam penelitian ini akan 

menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 22.0 pada 

komputer. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik yang terdiri atas: 

 

 



3.6.1 Analisis Regresi Berganda 

Untuk mengadakan pengujian terhadap hipotesis ini dan menjawab rumusan 

masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menggunakan analisis data 

sebagai berikut : 

1. Analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menganalisis data kualitatif yang 

telah diperoleh melalui wawancara, kuesioner dan dokumentasi. 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis regresi berganda dilakukan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua 

atau lebih variabel independen dengan faktor prediktor dimanipulasi (dinaik 

turunkan nilainya). Sugiyono (2010:277). 

Dari data hasil penelitian yang dikumpulkan, metode analisis yang digunakan 

adalah regresi berganda. Analisis regresi berganda dipakai untuk menghitung 

besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan kejadian (variabel X) 

terhadap kejadian lainnya (variabel Y). Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah 

Brand Ambassador ( X1 ), Brand Image (X2 ), Kualitas Produk ( X3  , Harga 

( X4   dan Minat Beli Konsumen (Y) sebagai variabel terikat. Persamaan regresi 

berganda adalah sebagai berikut: 

 

 



Y = a +  1 X1 +  2 X2 +  3 X3  +  4 X4   e 

Dimana : 

 Y   = Variabel terikat (Minat Beli Konsumen) 

a   = Konstanta 

 X1   = Brand Ambasador 

 X2   = Brand Image 

 X3   = Kualitas Produk 

 X4   = Harga 

 1   2,  3  dan  4 = Koefisien 

 e   = Standar error 

 

3.6.2 Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai koefisien determinasi menunjukan presentase pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel antara dan variabel antara terhadap variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi berbeda antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1 

maka variabel bebas hampir memberikan semua informasi untuk memprediksi 

variabel antara dan terikat atau merupakan indikator yang menunjukan semakin 

kuatnya kemampuan menjelaskan dari perubahan variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Sebaliknya, jika (R2) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah 

pengaruh variabel bebas terhadap vaiabel terikat. Sugiyono (2010:286). 

 

 



3.6.3 Uji F 

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara bersama-

sama variabel independen, yaitu menentukan pengaruh dan tingkat signifikan 

digunakan α = 0,05 atau 5% melalui program SPSS (Statistical Package for Social 

Science) versi 22.0. 

3.6.4 Uji t 

Uji t bertujuan menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelasan/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Apabila nilai thitung > ttabel dengan serta tingkat signifikannya (p-value) < 5%, 

maka hal ini menunjukan H1 diterima. 

3.7 Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel independen adalah variable yang mempengaruhi variable dependen 

dalam penelitian ini adalah brand ambassador, brand image, kualitas produk 

dan harga (X1,  X2  X3      X4). 

2. Variabel dependen adalah variabel yang mempengaruhi variabel independen 

dalam penelitian ini adalah minat beli konsumen (Y). 

 

 

  



Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Brand 

Ambassador 

(X1) 

Brand Ambassador adalah 

upaya perusahaan untuk 

mempengaruhi konsumen 

dengan menggunakan 

selebriti sebagai ikon untuk 

memperkenalkan citra terbaik 

dari suatu produk. 

1. Kepopuleran Ordinal 

2. Kredibilitas 

3. Daya Tarik 

4. Kekuatan 

Brand 

Image (X2) 

Brand Image adalah 

sekumpulan asosiasi merek 

yang terjadi dalam ingatan 

konsumen yang menimbulkan 

kesan positif. 

1. Keunggulan Citra Merek Ordinal 

2. Kekuatan Citra Merek 

3. Keunikan Citra Merek 

Kualitas 

Produk (X3) 

Kualitas produk adalah suatu 

barang atau jasa yang 

dipasarkan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

1. Bentuk Ordinal 

2. Fitur 

3. Kualitas Kinerja 

4. Kesan Kualitas 

5. Ketahanan 

6. Keandalan 

7. Kemudahan Perbaikan 

8. Desain 

Harga (X4) Harga adalah sejumlah nilai 

yang harus dikeluarkan 

konsumen untuk memperoleh 

produk (barang atau jasa). 

1. Kesesuaian Harga Ordinal 

2. Daftar Harga 

3. Potongan Harga 

4.Hargayang Dipersepsikan 

Minat Beli 

Konsumen 

(Y) 

Minat beli konsumen 

merupakan pernyataan mental 

konsumen yang 

merefleksikan rencana 

pembelian sejumlah produk 

dengan merek tertentu. 

1. Minat Transaksional Ordinal 

2. Minat Referensial 

3. Minat Preferensial 

4. Minat Eksploratif 

Sumber: Data Primer, 2019 
  



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Profil Perusahaan PT. Eigerindo Multi Produk Industri 

PT. Eigerindo Multi Produk Industri atau yang dikenal sebagai Eiger 

merupakan perusahaan manufaktur dan retail peralatan petualangan alam terbuka 

yang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 oleh Ronny 

Lukito di Bandung. Nama perusahaannya Eiger, terinspirasi dari gunung Eiger, yakni 

gunung yang terletak di Bernese Alps, Swiss, berketinggian 3.970 meter di atas 

permukaan laut.  

Berawal dari fasilitas yang sangat terbatas, Eiger meluncurkan produk tas 

dengan hanya dua mesin jahit. Jalan Cihampelas no. 22 Bandung adalah saksi bisu 

dirintisnya usaha tersebut, yang kemudian dibuka pula sebuah mini-toko tas di tempat 

yang sama.  

Dengan angka permintaan pasar saat ini sangat tinggi, sementara kapasitas 

produksi belum memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhan atas pasar Eiger. 

Oleh karena itu, management perusahaan memutuskan untuk melakukan proses 

produksi di luar, yakni di China, jadi jangan heran ketika mendapati produk eiger 

berlebel made in China. 



Perusahaan Eiger ini memproduksi tas dan peralatan petualangan. Produknya 

datang dalam tiga merek utama, Eiger dengan posisi gaya hidup petualangan, 

Bodypack dengan posisi e-gaya hidup, dan Nordwand dengan posisi hidup outdoor. 

Merek Eiger banyak diakui sebagai merek lokal terkemuka di Indonesia. Pada tahun 

2009 Eiger terdaftar sebagai salah satu Top 250 Brands Asli Indonesia oleh majalah 

bisnis Swa dibedakan. Hal ini menunjukkan kerja keras, tekad, dan hari demi hari 

komitmen pada keunggulan kualitas dan reputasi yang luar biasa. 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi 

Menjadi perusahaan retail global yang visioner di dalam bisnis adventure dan e-

lifestyle yang diberkati dan memberkati. 

Misi 

1. Berinvestasi dalam Sumber Daya Manusia dengan memberdayakan karyawan 

sebagai mitra untuk mengembangkan karakter, kompetensi, dan kepedulian 

sesuai dengan panggilannya untuk menjadi manusia yang signifikan dan 

bahagia. 

2. Mengembangkan jaringan retail modern dengan system franchise, e-

commerce, distributorship, dan sistem lisensi sebagai strategi distribusi 

global. 

3. Mengembangkan bisnis (produk dan jasa) dalam bidang technical adventure, 

travelingadventure, dan lifestyle adventure. 



4. Mengembangkan bisnis e-lifestyle di cyber market. 

5. Membentuk organisasi dan budaya perusahaan yang unggul dan dapat 

menjadi perusahaan kelas dunia dengan didukung oleh inovasi dan teknologi 

yang terkini. 

6. Mengembangkan produk dan pelayanan yang berkualitas tinggi untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan. 

7. Menjadi perusahaan yang mempunyai peran signifikan dalam: 

 Program peduli ekosistem global 

 Sosial budaya global 

 Program peduli cyber place global 

Eiger adalah perusahaan yang mempunyai empat nilai utama, yaitu: 

1. Faith (Iman) 

2. Integrity (Integritas) 

3. Significant (Berarti) 

4. Harmony (Harmonis) 

Produk-produk Eiger meliputi: 

1. Tas: Ransel, tas punggung, tas pinggang, tas perjalanan, tas air minum, 

tas anti air, tas untuk bersepeda, tas laptop, dan tas multiguna 

2. Pakaian: Jaket (jas hujan, jaket tahan angina, dan jaket rajutan), kemeja 

(kemeja lapangan dan kemeja biasa), kaos, dan celana  

3. Penutup kepala: Topi, kupluk dan bandana 



4. Alas kaki: Sepatu, sandal, kaos kaki dan gaiter 

5. Peralatan: Kantong tidur, tenda, sarung tangan, carabiner, botol, peralatan 

masak portabel, tongkat, kursi, kapak, pisau, obor, termos hidrasi, 

penggaris, kompas, alat tulis, dan senter 

6. Aksesoris: Gesper, dompet, jam tangan, gantungan kunci dan lain-lain. 

4.2 Deskripsi Data 

Data penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 

responden yang menggunakan produk Eiger Adventure. Proses pengumpulan data 

dilakukan kurang lebih satu bulan  yaitu mulai dari Desember 2018 sampai dengan 

Januari 2019. Total semua jumlah kuesioner yang dibagikan, dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Rincian penyebaran kuesioner 

No Keterangan 
Jumlah 

Kuesioner 
Persentase 

1 Distribusi Kuesioner  100 100% 

2 Kuesioner kembali  100 100% 

3 
Kuesioner yang cacat/tidak 

dapat diolah  
0 0% 

4 Kuesioner yang dapat diolah  100 100% 

n sampel yang kembali = 100 

Responden Rate = (100/100)x100% = 100% 
 Sumber: Data Primer, 2019 

 



4.3 Karakteristik Responden 

4.3.1 Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis 

Kelamin 

Frekuensi 

(Orang) 
Persentase 

Laki-laki 64 64% 

Perempuan 36 36% 

Jumlah 100 100% 

  Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, yakni deskripsi identitas responden berdasarkan  

jenis kelamin menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki  sebesar 

64 orang (64%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 36 orang (36%). Dari 

angka tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar pengguna produk Eiger 

Adventure didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 61 orang. 

4.3.2 Usia 

Tabel 4.3 

Karakteristik responden berdasarkan usia 

Usia Frekuensi (Orang) Persentase 

15-20 tahun 46 46% 

21-30 tahun 53 53% 

31-40 tahun 1 1% 

> 40 tahun 0 0% 

Jumlah 100 100% 
  Sumber: Data Primer, 2019 



Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 100 orang sampel dalam 

penelitian ini, responden yang berusia 15-20 tahun sebanyak 46 orang dengan 

persentase 46%, usia antara 21-30 tahun sebanyak 53 orang atau 53%,  dan usia 31-

40 tahun sebanyak 1 orang atau 1%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

pelanggan adalah yang berusia 21-30 tahun, yaitu sebanyak 53 orang. 

4.3.3 Pekerjaan 

Tabel 4.4 

Karakterisitik responden berdasarkan pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi (Orang) Persentase 

Pelajar/Mahasiswa 86 86% 

Wiraswasta 6 6% 

Pegawai Swasta 4 4% 

PNS/TNI/POLRI 2 2% 

Lain-lain 2 2% 

Jumlah 
100 100% 

       Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

profesi/pekerjaan, yaitu pelajar/mahasiswa sebanyak 86 orang dengan persentase 

86%, wiraswasta sebanyak 6 orang atau 6%, pegawai swasta sebanyak 4 orang atau 

4%, pns/tni/polri sebanyak 2 orang atau 2%, dan lain-lain sebanyak 2 orang atau 2%. 

Profesi yang mendominasi dalam penelitian ini, yaitu pelajar/mahasiswa sebanyak 86 

orang atau 86%. 



4.3.4 Pengguna Produk Eiger Adventure 

Tabel 4.5 

Berdasarkan pengguna produk Eiger Adventure 

 Pengguna Frekuensi (Orang) Persentase 

Ya 100 100% 

Tidak 0 0% 

Jumlah 100 100% 

  Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan table 4.5 diketahui bahwa keseluruhan dari responden adalah 

pengguna produk Eiger Adventure yaitu 100 orang atau sebesar (100%), hal ini 

karena responden yang mengisi kuesioner ini sebagian besar adalah penggiat olahraga 

alam bebas. 

4.3.5 Produk yang Dimiliki 

Tabel 4.6 

Berdasarkan produk Eiger Adventure yang responden miliki 

 Produk Frekuensi (Orang) Persentase 

Tas 22 22% 

Baju, Celana, Sepatu dan 

Jaket 
56 56% 

Lainnya 22 22% 

Jumlah 100 100% 

 Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa responden yang paling dominan 

adalah memiliki produk baju, celana, sepatu dan jaket, yaitu 56 orang atau sebesar 



(56%), hal ini karena produk Eiger Adventure yang paling umum digunakan untuk 

keperluan sehari-hari. 

4.3.6 Lama Mengenal Produk Eiger Adventure 

Tabel 4.7 

Berdasarkan berapa lama mengenal produk Eiger Adventure 

Berapa Lama 

Mengenal  
Frekuensi (Orang) Persentase 

< 1 Tahun 16 16% 

   2 Tahun 16 16% 

> 3 Tahun 68 68% 

Jumlah 100 100% 

          Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa responden yang paling dominan 

adalah memilih jawaban >3 tahun mengenal produk Eiger Adventure yaitu 68 orang 

atau sebesar (68%), hal ini karena frekuensi citra merek produk Eiger Adventure 

lebih dikenal oleh kalangan remaja-dewasa sehingga dapat dikatakan mayoritas 

responden mengenal produk Eiger Adventure. 

4.4 Deskripsi Variabel Penelitian 

Analisis hasil deskriptif digunakan sebagai peringkasan data untuk 

mengetahui jawaban dari responden terhadap masing-masing pertanyaan yang berada 

dalam instrument penelitian. Adapun tanggapan responden dari masing-masing 

variabel adalah sebagai berikut: 



4.4.1 Deskripsi Variabel Brand Ambassador (X1) 

Tabel 4.8 

Tanggapan Responden Mengenai Brand Ambassador (X1) 

No Pernyataan 
STS TS N S SS 

N % N % N % N % N % 

1 

Saya mengenal sosok  Brand 

Ambassador Ramon Y 

Tungka, Darius Sinathrya, 

David John Schaap & Fiersa 

Besari 

2 2% 5 5% 22 22% 45 45% 26 26% 

2 

Brand ambassador pandai 

dalam mempromosikan 

produk kepada konsumen 

0 0% 0 0% 18 18% 50 50% 32 32% 

3 

Saya tertarik membeli produk 

Eiger karena cara Brand 

ambassador mempromosikan 

3 3% 3 3% 35 35% 36 36% 23 23% 

4 

Brand ambassador 

mempengaruhi saya untuk 

membeli produk Eiger 

2 2% 8 8% 39 39% 29 29% 22 22% 

TOTAL/RATA-RATA 7 2% 16 4% 114 29% 160 40% 103 26% 

Sumber: Data Primer, 2019 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden setuju 

terhadap pernyataan yang diajukan sebagaimana pada kuesioner dengan persentase 

total/rata-rata keseluruhan sebesar 40%. Sementara itu, pilihan kedua yang banyak 

dijawab oleh responden dengan persentase yang tidak jauh berbeda ialah jawaban 

netral sebesar 29%. Disisi lain 7 responden yang menjawab sangat tidak setuju yaitu 

2 responden pada item pernyataan ke-1, 3 responden pada item pernyataan ke-3 dan 2 

responden pada item pernyataan ke-4. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata responden merespon baik terhadap brand ambassador yang 

diterapkan oleh PT. Eigerindo Multi Produk Industri. 

 



4.4.2 Deskripsi Variabel Brand Image (X2) 

Tabel 4.9 

Tanggapan Responden Mengenai Brand Image (X2) 

No Pernyataan 
STS TS N S SS 

N % N % N % N % N % 

1 

Produk Eiger memiliki citra 

dan kesan baik di mata 

masyarakat 

1 1% 1 1% 2 2% 38 38% 58 58% 

2 
Saya percaya produk Eiger 

memiliki kualitas yang tinggi 
1 1% 1 1% 4 4% 37 37% 57 57% 

3 
Merek produk Eiger sangat 

mudah untuk diingat 
2 2% 0 0% 5 5% 44 44% 49 49% 

TOTAL/RATA-RATA 4 1% 2 1% 11 4% 119 40% 164 55% 

Sumber: Data Primer, 2019 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden sangat 

setuju terhadap pernyataan yang diajukan sebagaimana pada kuesioner dengan 

persentase total/rata-rata keseluruhan sebesar 55%. Sementara itu, pilihan kedua yang 

banyak dijawab oleh responden dengan persentase yang tidak jauh berbeda ialah 

jawaban setuju sebesar 40%. Disisi lain 4 responden yang menjawab sangat tidak 

setuju yaitu 1 responden pada item pernyataan ke-1, 1 responden pada item 

pernyataan ke-2 dan 2 responden pada item pernyataan ke-3. Berdasarkan hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden merespon sangat baik terhadap brand 

image yang diterapkan oleh PT. Eigerindo Multi Produk Industri. 

  



4.4.3 Deskripsi Variabel Kualitas Produk (X3) 

Tabel 4.10 

Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Produk (X3) 

No Pernyataan 
STS TS N S SS 

N % N % N % N % N % 

1 
Produk Eiger memiliki bentuk 

yang menarik 
1 1% 3 3% 16 16% 51 51% 29 29% 

2 
Produk Eiger dapat digunakan 

diberbagai tempat 
1 1% 5 5% 14 14% 36 36% 44 44% 

3 
Produk Eiger dapat diandalkan 

dalam jangka waktu yang lama 
1 1% 2 2% 5 5% 34 34% 58 58% 

4 

Beberapa produk Eiger 

memiliki garansi dalam jangka 

waktu tertentu 

1 1% 5 5% 35 35% 42 42% 17 17% 

5 
Produk Eiger memiliki desain 

yang menarik 
2 2% 2 2% 22 22% 51 51% 23 23% 

TOTAL/RATA-RATA 6 1% 17 3% 92 18% 214 43% 171 34% 

Sumber: Data Primer, 2019 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden setuju 

terhadap pernyataan yang diajukan sebagaimana pada kuesioner dengan persentase 

total/rata-rata keseluruhan sebesar 43%. Sementara itu, pilihan kedua yang banyak 

dijawab oleh responden dengan persentase yang tidak jauh berbeda ialah jawaban 

sangat setuju sebesar 34%. Disisi lain 6 responden yang menjawab sangat tidak setuju 

yaitu 1 responden pada item pernyataan ke-1, 2, 3, 4 dan 2 responden pada item 

pernyataan ke-5. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

responden merespon baik terhadap kualitas produk yang diterapkan oleh PT. 

Eigerindo Multi Produk Industri. 

  



4.4.4 Deskripsi Variabel Harga (X4) 

Tabel 4.11 

Tanggapan Responden Mengenai Harga (X4) 

No Pernyataan 
STS TS N S SS 

N % N % N % N % N % 

1 
Produk Eiger memiliki harga 

yang sesuai dengan kualitas 
1 1% 2 2% 5 5% 53 53% 39 39% 

2 

Harga yang ditawarkan 

bervariasi sesuai dengan jenis 

produk 

1 1% 2 2% 5 5% 63 63% 29 29% 

3 
Produk Eiger sering 

mengadakan potongan harga 
2 2% 6 6% 32 32% 35 35% 25 25% 

4 
Produk Eiger memiliki harga 

yang terjangkau 
2 2% 2 2% 33 33% 45 45% 18 18% 

TOTAL/RATA-RATA 6 2% 12 3% 75 19% 196 49% 111 28% 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden setuju 

terhadap pernyataan yang diajukan sebagaimana pada kuesioner dengan persentase 

total/rata-rata keseluruhan sebesar 49%. Sementara itu, pilihan kedua yang banyak 

dijawab oleh responden dengan persentase yang tidak jauh berbeda ialah jawaban 

sangat setuju sebesar 28%. Disisi lain 6 responden yang menjawab sangat tidak setuju 

yaitu 1 responden pada item pernyataan ke-1, 2, dan 2 responden pada item 

pernyataan ke-3, 4. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

responden merespon baik terhadap harga yang diterapkan oleh PT. Eigerindo Multi 

Produk Industri. 

  



4.4.5 Deskripsi Variabel Minat Beli Konsumen (Y) 

Tabel 4.12 

Tanggapan Responden Mengenai Minat Beli Konsumen (Y) 

No Pernyataan 
STS TS N S SS 

N % N % N % N % N % 

1 
Saya berminat untuk membeli 

produk Eiger 
1 1% 2 2% 13 13% 49 49% 35 35% 

2 

Saya akan merekomendasikan 

produk Eiger kepada orang 

terdekat saya 

0 0% 1 1% 22 22% 45 45% 32 32% 

3 

Produk Eiger menjadi pilihan 

utama saya dari merek sejenis 

lainnya 

2 2% 4 4% 35 35% 46 46% 13 13% 

4 
Saya mencari informasi tentang 

produk Eiger sebelum membeli 
2 2% 1 1% 19 19% 53 53% 25 25% 

TOTAL/RATA-RATA 5 1% 8 2% 89 22% 193 48% 105 26% 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

menjawab setuju terhadap pernyataan yang diajukan sebagaimana pada kuesioner 

dengan persentase total/rata-rata keseluruhan sebesar 48%. Sementara itu pilihan 

kedua yang banyak dijawab oleh responden ialah jawaban sangat setuju yaitu sebesar 

26%. Disisi lain 5 responden yang menjawab sangat tidak setuju yaitu 1 responden 

pada item pernyataan ke-1 dan 2 responden pada item pernyataan ke-3 dan ke-4. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden merespon baik 

terhadap minat beli produk Eiger Adventure. 

4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrumen dianggap 



valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis apabila Corected Item-Total 

Correlation lebih besar dari 0.197. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item 
Corrected item-total 

correlation  
Ket. 

Brand 

Ambassador (  ) 

P1 0.745 Valid 

P2 0.665 Valid 

P3 0.729 Valid 

P4 0.739 Valid 

Brand Image 

(  ) 

P1 0.910 Valid 

P2 0.882 Valid 

P3 0.909 Valid 

Kualitas Produk  

(  ) 

P1 0.736 Valid 

P2 0.766 Valid 

P3 0.719 Valid 

P4 0.772 Valid 

P5 0.790 Valid 

Harga 

(  ) 

P1 0.545 Valid 

P2 0.742 Valid 

P3 0.772 Valid 

P4 0.754 Valid 

Minat Beli 

Konsumen (Y) 

P1 0.760 Valid 

P2 0.730 Valid 

P3 0.753 Valid 

P4 0.597 Valid 

    Sumber: Data Primer, 2019 

  



4.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Reliabilitas diukur dengan uji statistik cronbach’s 

alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach’s alpha > 

0.60. Hasil uji realibilitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Reliabilitas Brand Ambassador (    

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

0.686 4 

  Sumber: Output SPSS 22, 2019  

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas variabel X1 di atas,  4 item 

indikator memiliki nilai Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0.6 yaitu sebesar 

0.686. Berdasarkan ketentuan di atas maka indikator-indikator dalam penelitian 

ini dikatakan reliable. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Reliabilitas Brand Image      

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.882 3 

              Sumber: Output SPSS 22, 2019  

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas variabel X2  di atas,  3 item 

indikator memiliki nilai Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0.6 yaitu sebesar 

0.882. Berdasarkan ketentuan di atas maka indikator-indikator dalam penelitian 

ini dikatakan reliable. 



Tabel 4.16 

Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Produk      

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.813 5 

              Sumber: Output SPSS 22, 2019  

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas variabel X3  di atas,  5 item 

indikator memiliki nilai Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0.6 yaitu sebesar 

0.813. Berdasarkan ketentuan di atas maka indikator-indikator dalam penelitian 

ini dikatakan reliable. 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Reliabilitas Harga      

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.660 4 

          Sumber: Output SPSS 22, 2019  

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas variabel X4  di atas,  4 item 

indikator memiliki nilai Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0.6 yaitu sebesar 

0.660. Berdasarkan ketentuan di atas maka indikator-indikator dalam penelitian 

ini dikatakan reliable. 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Reliabilitas Minat Beli Konsumen (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.670 4 

          Sumber: Output SPSS 22, 2019  



Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas variabel Y di atas, 4 item indikator 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0.6 yaitu sebesar 0.670. 

Berdasarkan ketentuan di atas maka indikator-indikator dalam penelitian ini 

dikatakan reliable. 

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan 

untuk membuktikan hipotesis mengenai adanya pengaruh variabel brand 

ambassador, brand image, kualitas produk dan harga terhadap minat beli konsumen 

produk Eiger Adventure di kota Makassar. Adapun hasil pengolahan data dengan 

menggunakan program SPSS versi 22.0 dapat dilihat melalui tabel berikut ini: 

Tabel 4.19 

Hasil Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.958 1.380 
 

2.868 .005 

Brand 
Ambassador 

.140 .080 .158 1.747 .084 

Brand Image -.054 .127 -.047 -.428 .669 

Kualitas 
Produk 

.275 .080 .385 3.436 .001 

Harga .307 .100 .311 3.067 .003 

a. Dependent Variable: Minat Beli 

Sumber: Output SPSS 22, 2019  

 

Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y = 3.958 + 0.140 X1 + -0.054 X2 + 0.275 X3 + 0.307 X4 



Persamaan di atas dijelaskan sebagai berikut: 

a =  3.958 merupakan nilai konstanta, jika nilai X1, X2, X3  X4 dianggap 0 maka 

nilai  dari keputusan pembelian adalah sebesar 3.958. 

 1 = 0.140 artinya variabel brand ambassador berpengaruh positif terhadap 

minat beli konsumen dan apabila variabel brand ambassador meningkat satu 

satuan, maka minat beli konsumen akan meningkat sebesar 0.140 satuan. 

 2 =  -0.054 artinya variabel brand image tidak berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen. 

 3 =  0.275 artinya variabel kualitas produk berpengaruh positif terhadap minat 

beli konsumen dan apabila variabel kualitas produk meningkat satu satuan, maka 

minat beli konsumen akan meningkat sebesar 0.275 satuan. 

 4 =  0.307 artinya variabel harga berpengaruh positif terhadap minat beli 

konsumen dan apabila variabel harga meningkat satu satuan, maka minat beli 

konsumen akan meningkat sebesar 0.307 satuan. 

4.6.2 Analisis Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Tabel 4.20 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .690a .476 .453 1.682 

a. Predictors: (Constant), Harga, Brand Ambassador, Brand 
Image, Kualitas Produk 

Sumber: Output SPSS 22, 2019  



Berdasarkan tabel menunjukkan besarnya koefisien determinasi (Adjusted R2) 

= 0.453, artinya variabel brand ambassador, brand image, kualitas produk dan harga 

secara bersama–sama mempengaruhi variabel minat beli konsumen sebesar 45.3% 

sisanya sebesar 54.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian. 

4.6.3 Uji F 

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan 

pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel dependen. Ghozali (2005). 

Tabel 4.21 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 243.853 4 60.963 21.538 .000b 

Residual 268.897 95 2.830     

Total 512.750 99       

a. Dependent Variable: Minat Beli 
b. Predictors: (Constant), Harga, Brand Ambassador, Brand Image, Kualitas Produk 
Sumber: Output SPSS 22, 2019  
  

Dasar pengambilan keputusan jika Fhitung > Ftabel (2.467) dan nilai sig < 0.05 

maka dapat dikatakan variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

Y atau dengan kata lain H2 diterima. 

Berdasarkan hasil uji simultan dari tabel diatas ditunjukkan bahwa Fhitung 

sebesar 21.538, sedangkan hasil Ftabel pada tabel distribusi dengan tingkat kesalahan 

5%  (0.05) adalah sebesar 2.467. Hal ini berarti Fhitung > Ftabel (21.538 > 2.467). Pada 



tabel di atas kita juga dapat melihat bahwa nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari 

0.05, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi minat beli konsumen atau dapat dikatakan bahwa 

brand ambassador, brand image, kualitas produk dan harga secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen produk 

Eiger Adventure di kota Makassar, atau dengan kata lain H2 diterima. 

4.6.4 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari setiap variabel 

independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Hasil uji t pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.22 

Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.958 1.380   2.868 .005 

Brand 
Ambassador 

.140 .080 .158 1.747 .084 

Brand Image -.054 .127 -.047 -.428 .669 

Kualitas 
Produk 

.275 .080 .385 3.436 .001 

Harga .307 .100 .311 3.067 .003 

a. Dependent Variable: Minat Beli 

Sumber: Output SPSS 22, 2019  

Dasar pengambilan keputusan jika thitung > ttabel (1.661) dan nilai sig < 0.05 

maka dapat dikatakan variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

Y atau dengan kata lain H1 diterima. 



Berdasarkan tabel di atas, berikut ini dijelaskan pengaruh masing-masing 

variabel independen secara parsial: 

1. Brand Ambassador (X1) 

Hasil pengujian dengan SPSS untuk variabel Brand Ambassador (X1) 

terhadap minat beli konsumen (Y) diperoleh nilai thitung = 1.747 dengan tingkat 

signifikansi 0.084. Dengan batas signifikansi (α) = 0.05, maka nilai batas 

signifikansi α (0.05) > tingkat signifikansi 0.084. Hal ini berarti variabel 

Brand Ambassador (X1) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

minat beli konsumen (Y), dengan kata lain hipotesis (H1) ditolak. 

2. Brand Image (X2) 

Hasil pengujian dengan SPSS untuk variabel Brand Image (X2) terhadap 

minat beli konsumen (Y) diperoleh nilai thitung = -0.428 dengan tingkat 

signifikansi 0.669. Dengan batas signifikansi (α) = 0.05, maka nilai batas 

signifikansi α (0.05) > tingkat signifikansi 0.084. Hal ini berarti variabel 

Brand Image (X2) tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen (Y), 

dengan kata lain hipotesis (H1) ditolak. 

3. Kualitas Produk (X3) 

Hasil pengujian dengan SPSS untuk variabel Kualitas Produk (X3) terhadap 

minat beli konsumen (Y) diperoleh nilai thitung = 3.436 dengan tingkat 

signifikansi 0.001. Dengan batas signifikansi (α) = 0.05, maka nilai batas 

signifikansi α (0.05) > tingkat signifikansi 0.001. Hal ini berarti variabel 



Kualitas Produk (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat 

beli konsumen (Y), dengan kata lain hipotesis (H1) diterima. 

4. Harga (X4) 

Hasil pengujian dengan SPSS untuk variabel Harga (X4) terhadap minat beli 

konsumen (Y) diperoleh nilai thitung = 3.067 dengan tingkat signifikansi 0.003. 

Dengan batas signifikansi (α) = 0.05, maka nilai batas signifikansi α (0.05) > 

tingkat signifikansi 0.003. Hal ini berarti variabel Harga (X4) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen (Y), dengan kata lain 

hipotesis (H1) diterima. 

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga 

dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dengan SPSS diperoleh persamaan 

Y = 3.958 + 0.140 (X1) + -0.054 (X2) + 0.275 (X3) + 0.307 (X4), menyatakan bahwa 

jika ada brand ambassador (X1), brand image (X2), kualitas produk (X3) dan harga 

(X4) dianggap konstan, maka minat beli konsumen akan sama dengan 3.958 dan 

0.307 menyatakan bahwa setiap penambahan satu poin harga (X4) maka akan 

menambah minat beli konsumen (Y) sebesar 3.958. 

Uji t untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel brand ambassador, 

brand image, kualitas produk dan harga terhadap minat beli konsumen. Perhitungan 

menggunakan SPSS. Kriteria pengujiannya adalah H1 diterima apabila tingkat 

signifikan t-hitung > t-tabel = 0.05. Berdasarkan pengujian hipotesis yang pertama 



diperoleh pada variabel brand ambassador menghasilkan signifikan sebesar 0.084. 

Tingkat signifikansi 0.084 < 0.05 maka dapat diketahui bahwa hipotesis brand 

ambassador memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap minat beli konsumen. 

4.7.1 Brand Ambassador, Brand Image, Kualitas Produk dan Harga 

Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Minat Beli Konsumen 

Adapun hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan uji F yaitu sebesar 

21.538 dengan tingkat profabilitas 0.000 < 0.5 sehingga variabel brand ambassador, 

brand image, kualitas produk dan harga berpengaruh secara simultan terhadap minat 

beli konsumen produk Eiger Adventure di kota Makassar. 

Penelitian ini sejalan dengan Aulia Akbar (2015). Hasil penelitiaannya 

menunjukkan bahwa variabel citra merek, kualitas dan harga berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap keputusan pembelian pada konsumen produk Eiger di kota 

Makassar. 

4.7.2 Brand Ambassador, Brand Image, Kualitas Produk dan Harga 

Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Minat Beli Konsumen 

Hasil analisis untuk variabel brand ambassador menunjukkan bahwa nilai 

konstanta pada uji t menghasilkan signifikan sebesar 0.084. Tingkat signifikan 0.084 

< 0.05 maka dapat diketahui bahwa hipotesis brand ambassador memiliki pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap minat beli konsumen produk Eiger Adventure.  

Hasil analisis untuk variabel brand image menunjukkan bahwa nilai konstanta 

pada uji t menghasilkan signifikan sebesar 0.669. Tingkat signifikan 0.669 < 0.05 



maka dapat diketahui bahwa hipotesis brand image memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap minat beli konsumen produk Eiger Adventure. 

Hasil analisis untuk variabel kualitas produk menunjukkan bahwa nilai 

konstanta pada uji t menghasilkan signifikan sebesar 0.001. Tingkat signifikan 0.001 

< 0.05 maka dapat diketahui bahwa hipotesis kualitas produk memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap minat beli konsumen produk Eiger Adventure. Kualitas 

produk menjadi salah satu point penting yang dapat menarik minat beli konsumen 

dalam berbelanja dan memiliki respon positif dari responden tentang kualitas produk 

yang tentunya berdampak baik terhadap PT. Eigerindo Multi Produk Industri. 

Hasil analisis untuk variabel harga menunjukkan bahwa nilai konstanta pada 

uji t menghasilkan signifikan sebesar 0.003. Tingkat signifikan 0.003 < 0.05 maka 

dapat diketahui bahwa hipotesis harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

minat beli konsumen produk Eiger Adventure. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Aulia Akbar (2015). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keputusan 

pembelian sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen yang digunakan 

adalah citra merek, kualitas dan harga produk. Berdasarkan hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa variabel citra merek, kualitas produk berpengaruh secara 

signifikan, sedangkan variabel harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk Eiger di kota Makassar 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Tommy Wijaya (2015). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 



penjualan sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen yang digunakan 

adalah kualitas produk dan harga. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa variabel kualitas produk dan harga berpengaruh secara signifikan terhadap 

penjualan Martabak Atet. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eric 

Akbar Winardi (2017). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah minat 

beli sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen yang digunakan 

adalah citra merek dan kualitas produk. Berdasarkan hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa variabel citra merek dan kualitas produk berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat beli produk smartphone merek Asus (Studi Pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eric 

Dwiyanti Suryaningsih (2018). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

keputusan beli sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen yang 

digunakan adalah brand ambassador. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa variabel brand ambassador berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

beli konsumen butik Meccanism Yogyakarta. 

Pandangan konsumen tentang brand ambassador, brand image, kualitas 

produk dan harga merupakan hal yang sangat penting dalam strategi pemasaran. 

Dapat diketahui bahwa konsumen akan lebih tertarik dengan harga yang relatif 

terjangkau dan kualitas yang baik dibandingkan dengan brand ambassador dan brand 



image karena konsumen memiliki minat yang tinggi terhadap kualitas produk dan 

harga sebelum mengenal brand ambassador dan brand image. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2014) secara luas pemasaran adalah proses 

sosial dan manajerial dimana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai denga yang lain. 

Dalam konteks bisnis yang lebih sempit, pemasaran mencakup menciptakan 

hubungan pertukaran muatan nilai dengan pelanggan yang menguntungkan. 

Pemasaran memiliki dua hal, yaitu yang pertama pemasaran merupakan  filosopi, 

sikap, perspektif dan orientasi manajemen yang menekankan pada kepuasan 

konsumen. Kedua, pemasaran adalah sekumpulan aktivitas yang digunakan untuk 

mengimplementasikan filosofi. 

Menurut Kotler (2010) kualitas produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi 

sehingga dapat memuaskan keinginannya atau kebutuhannya. Oleh karena itu 

perusahaan harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Pandangan konsumen tentang kualitas produk merupakan hal yang sangat penting 

dalam strategi pemasaran. Dapat kita ketahui bahwa konsumen akan tertarik dengan 

kualitas produk yang bagus serta memiliki kelebihan yang belum dimiliki oleh 

pesaingnya karena kualitas produk merupakan daya tarik sebelum melakukan 

pembelian. Dari ke empat variabel dalam penelitian ini, kualitas produk adalah 

variabel yang sangat berperan penting dalam memberikan pengaruh minat beli 

terhadap konsumen produk Eiger Adventure. Mulai dari segi bentuk, fitur, kualitas 



kinerja, kesan kualitas, ketahanan, keandalan, kemudahan perbaikan dan desain, 

adalah keseluruhan aspek dalam variabel kualitas produk yang berhasil 

mempengaruhi minat beli konsumen pada Eiger Adventure. 

4.7.3 Variabel yang Paling Berpengaruh Dominan Terhadap Minat Beli 

Konsumen 

Berdasarkan tabel 4.22, dapat dikemukakan bahwa nilai t hitung dari setiap 

variabel yaitu, brand ambassador 1.747, brand image -0.428, kualitas produk 3.463 

dan harga 3.067. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang paling dominan 

terhadap minat beli konsumen produk Eiger Adventure adalah variabel kualitas 

produk dengan nilai t hitung sebesar 3.436. 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh brand ambassador, brand 

image, kualitas produk dan harga terhadap minat beli produk Eiger Adventure di kota 

Makassar. Berdasarkan analisis serta pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Brand ambassador, brand image, kualitas produk dan harga berpengaruh 

secara simultan terhadap minat beli konsumen produk Eiger Adventure di 

kota Makassar. Hal ini dapat disimpulkan jika nilainya tinggi atau rendah 

maka akan tetap berpengaruh pada minat beli konsumen. 

2. Brand ambassador dan brand image secara parsial memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap minat beli konsumen produk Eiger Adventure. 

Sedangkan kualitas produk dan harga secara parsial berpangaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli konsumen produk Eiger Adventure di kota 

Makassar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika variabel harga jual yang 

relatif terajangkau dengan mendapatkan kualitas produk yang bagus maka 

minat beli konsumen dalam memilih suatu produk akan semakin meningkat. 

3. Variabel kualitas produk (X3) adalah yang paling berpengaruh dominan 

terhadap minat beli konsumen produk Eiger Adventure di kota Makassar  



5.2 Saran 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan kajian dan ilmu 

pengetahuan mengenai masalah yang terkait dengan brand ambassador, 

brand image, kualitas produk dan harga serta memberikan kesempatan bagi 

peneliti untuk menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama proses 

perkuliahan dan dapat memperdalamnya lebih luas lagi. 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, saran, 

maupun masukan bagi perusahaan mengenai strategi pemasaran yang 

dilakukan sudah sangat efektif karena kualitas produk yang diberikan sudah 

baik dimata masyarakat. Maka dari itu perusahaan harus mempertahankan 

agar dapat bersaing dengan perusahaan sejenis, sehingga nama besar 

perusahaan PT. Eigerindo Multi Produk Industri dapat lebih dikenal oleh 

seluruh elemen masyarakat dan mampu bersaing diskala internasional. 

3. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan juga tambahan 

referensi dikalangan akademik dalam melakukan penelitian sejenis dan 

mengembangkannya dimasa yang akan datang. 
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LAMPIRAN 

  



Lampiran 1 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH BRAND AMBASSADOR, BRAND IMAGE, KUALITAS 

PRODUK DAN HARGA TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN 

PRODUK  EIGER ADVENTURE DI MAKASSAR 
 

A.  Identitas Responden 

Nama  : _______________________________ 

Jenis Kelamin :  Laki-laki 

   Perempuan 

Usia  :  15-20 Tahun    31-40 Tahun 

   21-30 Tahun    > 40 Tahun 

Pekerjaan :  Pelajar/Mahasiswa   PNS/TNI/POLRI 

   Wiraswasta     Lainnya 

   Pegawai Swasta  

B. Petunjuk Pengisian 

1. Isilah tanpa melewati satu pertanyaan dan pernyataan 

2. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda benar. 

3. Mohon untuk memberikan tanda (√) pada setiap pernyataan yang anda pilih 

Keterangan: 

SS = Sangat Setuju (5) 

S = Setuju (4) 

N = Netral (3) 

TS = Tidak Setuju (2) 

STS = Sangat Tidak Setuju (1) 



C. Pertanyaan 

1. Apakah anda pengguna produk Eiger? 

 Ya    Tidak 

* Jika tidak, jangan lanjutkan 

2. Produk Eiger apa yang anda miliki? 

 Tas 

 Baju, Celana, Sepatu dan Jaket 

  Lainnya 

3. Berapa lama anda mengenal produk Eiger? 

 < 1 Tahun 

    2 Tahun 

  > 3 Tahun 

 

D. Pernyataan 

Brand Ambassador (Duta Merek  

No Pernyataan 

Skala 

SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 

Saya mengenal sosok  Brand 

Ambassador Ramon Y Tungka, Darius 

Sinathrya, David John Schaap & Fiersa 

Besari           

2 

Brand ambassador pandai dalam 

mempromosikan produk kepada 

konsumen           

3 

Saya tertarik membeli produk Eiger 

karena cara Brand ambassador 

mempromosikan           

4 
Brand ambassador mempengaruhi saya 

untuk membeli produk Eiger           



Brand Image (Citra Merek) 

No Pernyataan 

Skala 

SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 
Produk Eiger memiliki citra dan kesan 

baik di mata masyarakat           

2 
Saya percaya produk Eiger memiliki 

kualitas yang tinggi           

3 
Merek produk Eiger sangat mudah 

untuk diingat           

 

 

Kualitas Produk 

No Pernyataan 

Skala 

SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 
Produk Eiger memiliki bentuk yang 

menarik           

2 
Produk Eiger dapat digunakan 

diberbagai tempat           

3 
Produk Eiger dapat diandalkan dalam 

jangka waktu yang lama           

4 
Beberapa produk Eiger memiliki 

garansi dalam jangka waktu tertentu           

5 
Produk Eiger memiliki desain yang 

menarik           

 



Harga 

No Pernyataan 

Skala 

SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 
Produk Eiger memiliki harga yang 

sesuai dengan kualitas           

2 
Harga yang ditawarkan bervariasi 

sesuai dengan jenis produk           

3 
Produk Eiger sering mengadakan 

potongan harga           

4 
Produk Eiger memiliki harga yang 

terjangkau           

 

 

Minat Beli Konsumen 

No Pernyataan 

Skala 

SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 
Saya berminat untuk membeli produk 

Eiger           

2 
Saya akan merekomendasikan produk 

Eiger kepada orang terdekat saya           

3 
Produk Eiger menjadi pilihan utama 

saya dari merek sejenis lainnya           

4 
Saya mencari informasi tentang produk 

Eiger sebelum membeli           

 



Lampiran 2 

IDENTITAS RESPONDEN 

No. 
IDENTITAS RESPONDEN 

Jenis Kelamin Usia Pekerjaan 

1 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

2 Perempuan 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

3 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

4 Perempuan 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

5 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

6 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

7 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

8 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

9 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

10 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

11 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

12 Laki-laki 21-30 Tahun Wiraswasta  

13 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

14 Laki-laki 21-30 Tahun Wiraswasta  

15 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

16 Perempuan 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

17 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

18 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

19 Perempuan 31-40 Tahun Wiraswasta  

20 Perempuan 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

21 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

22 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

23 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

24 Laki-laki 21-30 Tahun Wiraswasta  

25 Perempuan 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

26 Perempuan 15-20 Tahun PNS/TNI/POLRI 

27 Perempuan 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

28 Perempuan 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

29 Perempuan 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

30 Perempuan 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

31 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 



32 Perempuan 21-30 Tahun Lainnya 

33 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

34 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

35 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

36 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

37 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

38 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

39 Perempuan 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

40 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

41 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

42 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

43 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

44 Laki-laki 21-30 Tahun Wiraswasta  

45 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

46 Perempuan 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

47 Perempuan 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

48 Perempuan 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

49 Perempuan 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

50 Perempuan 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

51 Perempuan 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

52 Perempuan 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

53 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

54 Perempuan 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

55 Perempuan 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

56 Perempuan 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

57 Laki-laki 21-30 Tahun PNS/TNI/POLRI 

58 Laki-laki 21-30 Tahun Lainnya 

59 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

60 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

61 Laki-laki 21-30 Tahun Pegawai Swasta 

62 Perempuan 21-30 Tahun Pegawai Swasta 

63 Perempuan 21-30 Tahun Pegawai Swasta 

64 Perempuan 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

65 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

66 Perempuan 21-30 Tahun Pegawai Swasta 

67 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

68 Perempuan 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 



69 Perempuan 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

70 Perempuan 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

71 Perempuan 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

72 Perempuan 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

73 Perempuan 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

74 Perempuan 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

75 Perempuan 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

76 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

77 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

78 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

79 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

80 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

81 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

82 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

83 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

84 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

85 Perempuan 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

86 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

87 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

88 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

89 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

90 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

91 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

92 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

93 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

94 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

95 Laki-laki 21-30 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

96 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

97 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

98 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

99 Laki-laki 15-20 Tahun Pelajar/Mahasiswa 

100 Laki-laki 21-30 Tahun Wiraswasta  

 

  



No 

IDENTITAS RESPONDEN 

Pengguna 

Produk 
Produk yang dimiliki 

Lama 

Mengenal 

1 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

2 Ya Tas > 3 Tahun 

3 Ya Lainnya < 1 Tahun 

4 Ya Tas < 1 Tahun 

5 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

6 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

7 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

8 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

9 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

10 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

11 Ya Tas > 3 Tahun 

12 Ya Tas > 3 Tahun 

13 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

14 Ya Lainnya > 3 Tahun 

15 Ya Tas > 3 Tahun 

16 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

17 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

18 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

19 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

20 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

21 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

22 Ya Lainnya > 3 Tahun 

23 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

24 Ya Lainnya > 3 Tahun 

25 Ya Lainnya    2 Tahun 

26 Ya Tas > 3 Tahun 

27 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

28 Ya Lainnya > 3 Tahun 

29 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

30 Ya Tas > 3 Tahun 

31 Ya Tas    2 Tahun 

32 Ya Tas > 3 Tahun 

33 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

34 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 



35 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket < 1 Tahun 

36 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket   

37 Ya Lainnya < 1 Tahun 

38 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

39 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

40 Ya Lainnya > 3 Tahun 

41 Ya Lainnya > 3 Tahun 

42 Ya Tas > 3 Tahun 

43 Ya Tas > 3 Tahun 

44 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

45 Ya Lainnya    2 Tahun 

46 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket    2 Tahun 

47 Ya Lainnya < 1 Tahun 

48 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket < 1 Tahun 

49 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket    2 Tahun 

50 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket < 1 Tahun 

51 Ya Tas    2 Tahun 

52 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket < 1 Tahun 

53 Ya Tas > 3 Tahun 

54 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket < 1 Tahun 

55 Ya Lainnya < 1 Tahun 

56 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

57 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

58 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket    2 Tahun 

59 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

60 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

61 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

62 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

63 Ya Tas    2 Tahun 

64 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

65 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

66 Ya Tas > 3 Tahun 

67 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

68 Ya Lainnya > 3 Tahun 

69 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

70 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket < 1 Tahun 

71 Ya Lainnya < 1 Tahun 



72 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket    2 Tahun 

73 Ya Tas > 3 Tahun 

74 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

75 Ya Lainnya > 3 Tahun 

76 Ya Lainnya > 3 Tahun 

77 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

78 Ya Tas > 3 Tahun 

79 Ya Lainnya    2 Tahun 

80 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

81 Ya Lainnya > 3 Tahun 

82 Ya Lainnya > 3 Tahun 

83 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

84 Ya Lainnya    2 Tahun 

85 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket    2 Tahun 

86 Ya Tas    2 Tahun 

87 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

88 Ya Tas < 1 Tahun 

89 Ya Tas > 3 Tahun 

90 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

91 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket    2 Tahun 

92 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

93 Ya Lainnya < 1 Tahun 

94 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

95 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket    2 Tahun 

96 Ya Tas < 1 Tahun 

97 Ya Tas    2 Tahun 

98 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket < 1 Tahun 

99 Ya Baju, Celana, Sepatu & Jaket > 3 Tahun 

100 Ya Lainnya > 3 Tahun 

 

  



Lampiran 4 

FREKUENSI TABEL 

BERDASARKAN PERNYATAAN 

Brand Ambassador (X1) 

Saya mengenal sosok  Brand Ambassador Ramon Y Tungka, Darius 

Sinathrya, David John Schaap & Fiersa Besari 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 5 5.0 5.0 7.0 

N 22 22.0 22.0 29.0 

S 45 45.0 45.0 74.0 

SS 26 26.0 26.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

Brand ambassador pandai dalam mempromosikan produk kepada 

konsumen 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid N 18 18.0 18.0 18.0 

S 50 50.0 50.0 68.0 

SS 32 32.0 32.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

  



Saya tertarik membeli produk Eiger karena cara Brand ambassador 

mempromosikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 3 3.0 3.0 3.0 

TS 3 3.0 3.0 6.0 

N 35 35.0 35.0 41.0 

S 36 36.0 36.0 77.0 

SS 23 23.0 23.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Brand ambassador mempengaruhi saya untuk membeli produk Eiger 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 8 8.0 8.0 10.0 

N 39 39.0 39.0 49.0 

S 29 29.0 29.0 78.0 

SS 22 22.0 22.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

  



Brand Image (X2) 

 

Produk Eiger memiliki citra dan kesan baik di mata masyarakat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1.0 1.0 1.0 

TS 1 1.0 1.0 2.0 

N 2 2.0 2.0 4.0 

S 38 38.0 38.0 42.0 

SS 58 58.0 58.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

Saya percaya produk Eiger memiliki kualitas yang tinggi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1.0 1.0 1.0 

TS 1 1.0 1.0 2.0 

N 4 4.0 4.0 6.0 

S 37 37.0 37.0 43.0 

SS 57 57.0 57.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

Merek produk Eiger sangat mudah untuk diingat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

N 5 5.0 5.0 7.0 

S 44 44.0 44.0 51.0 

SS 49 49.0 49.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 



Kualitas Produk (X3) 

 

Produk Eiger memiliki bentuk yang menarik 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1.0 1.0 1.0 

TS 3 3.0 3.0 4.0 

N 16 16.0 16.0 20.0 

S 51 51.0 51.0 71.0 

SS 29 29.0 29.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

Produk Eiger dapat digunakan diberbagai tempat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1.0 1.0 1.0 

TS 5 5.0 5.0 6.0 

N 14 14.0 14.0 20.0 

S 36 36.0 36.0 56.0 

SS 44 44.0 44.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

Produk Eiger dapat diandalkan dalam jangka waktu yang lama 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1.0 1.0 1.0 

TS 2 2.0 2.0 3.0 

N 5 5.0 5.0 8.0 

S 34 34.0 34.0 42.0 

SS 58 58.0 58.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  



Beberapa produk Eiger memiliki garansi dalam jangka waktu tertentu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1.0 1.0 1.0 

TS 5 5.0 5.0 6.0 

N 35 35.0 35.0 41.0 

S 42 42.0 42.0 83.0 

SS 17 17.0 17.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

Produk Eiger memiliki desain yang menarik 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 2 2.0 2.0 4.0 

N 22 22.0 22.0 26.0 

S 51 51.0 51.0 77.0 

SS 23 23.0 23.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

  



Harga (X4) 

 

Produk Eiger memiliki harga yang sesuai dengan kualitas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1.0 1.0 1.0 

TS 2 2.0 2.0 3.0 

N 5 5.0 5.0 8.0 

S 53 53.0 53.0 61.0 

SS 39 39.0 39.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

Harga yang ditawarkan bervariasi sesuai dengan jenis produk 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1.0 1.0 1.0 

TS 2 2.0 2.0 3.0 

N 5 5.0 5.0 8.0 

S 63 63.0 63.0 71.0 

SS 29 29.0 29.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

Produk Eiger sering mengadakan potongan harga 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 6 6.0 6.0 8.0 

N 32 32.0 32.0 40.0 

S 35 35.0 35.0 75.0 

SS 25 25.0 25.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  



Produk Eiger memiliki harga yang terjangkau 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 2 2.0 2.0 4.0 

N 33 33.0 33.0 37.0 

S 45 45.0 45.0 82.0 

SS 18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

  



Minat Beli Konsumen (Y) 

 

Saya berminat untuk membeli produk Eiger 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1.0 1.0 1.0 

TS 2 2.0 2.0 3.0 

N 13 13.0 13.0 16.0 

S 49 49.0 49.0 65.0 

SS 35 35.0 35.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

Saya akan merekomendasikan produk Eiger kepada orang terdekat saya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TS 1 1.0 1.0 1.0 

N 22 22.0 22.0 23.0 

S 45 45.0 45.0 68.0 

SS 32 32.0 32.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

Produk Eiger menjadi pilihan utama saya dari merek sejenis lainnya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 4 4.0 4.0 6.0 

N 35 35.0 35.0 41.0 

S 46 46.0 46.0 87.0 

SS 13 13.0 13.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 



Saya mencari informasi tentang produk Eiger sebelum membeli 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 1 1.0 1.0 3.0 

N 19 19.0 19.0 22.0 

S 53 53.0 53.0 75.0 

SS 25 25.0 25.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

  



Lampiran 5 

UJI VALIDITAS 

 

Brand Ambassador (X1) 

Correlations 

  P1 P2 P3 P4 TOTAL 

P1 Pearson 
Correlation 1 .497

**
 .388

**
 .281

**
 .745

**
 

Sig. (2-
tailed)   .000 .000 .005 .000 

N 100 100 100 100 100 

P2 Pearson 
Correlation .497

**
 1 .210

*
 .361

**
 .665

**
 

Sig. (2-
tailed) .000   .036 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

P3 Pearson 
Correlation .388

**
 .210

*
 1 .426

**
 .729

**
 

Sig. (2-
tailed) .000 .036   .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

P4 Pearson 
Correlation .281

**
 .361

**
 .426

**
 1 .739

**
 

Sig. (2-
tailed) .005 .000 .000   .000 

N 100 100 100 100 100 

TOTAL Pearson 
Correlation .745

**
 .665

**
 .729

**
 .739

**
 1 

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000   

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

  



Brand Image (X2) 

Correlations 

  P1 P2 P3 TOTAL 

P1 Pearson 
Correlation 1 .705

**
 .762

**
 .910

**
 

Sig. (2-
tailed)   .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

P2 Pearson 
Correlation .705

**
 1 .679

**
 .882

**
 

Sig. (2-
tailed) .000   .000 .000 

N 100 100 100 100 

P3 Pearson 
Correlation .762

**
 .679

**
 1 .909

**
 

Sig. (2-
tailed) .000 .000   .000 

N 100 100 100 100 

TOTAL Pearson 
Correlation .910

**
 .882

**
 .909

**
 1 

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000   

N 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



Kualitas Produk (X3) 

Correlations 

  P1 P2 P3 P4 P5 
TOT
AL 

P1 Pearson 
Correlati
on 

1 
.46
1

**
 

.42
0

**
 

.41
2

**
 

.50
5

**
 

.736
**
 

Sig. (2-
tailed)   

.00
0 

.00
0 

.00
0 

.00
0 

.000 

N 100 100 100 100 100 100 

P2 Pearson 
Correlati
on 

.46
1

**
 

1 
.44
3

**
 

.50
7

**
 

.43
6

**
 

.766
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.00
0 

  
.00

0 
.00

0 
.00

0 
.000 

N 100 100 100 100 100 100 

P3 Pearson 
Correlati
on 

.42
0

**
 

.44
3

**
 

1 
.42
1

**
 

.48
5

**
 

.719
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.00
0 

.00
0 

  
.00

0 
.00

0 
.000 

N 100 100 100 100 100 100 

P4 Pearson 
Correlati
on 

.41
2

**
 

.50
7

**
 

.42
1

**
 

1 
.56
8

**
 

.772
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.00
0 

.00
0 

.00
0 

  
.00

0 
.000 

N 100 100 100 100 100 100 

P5 Pearson 
Correlati
on 

.50
5

**
 

.43
6

**
 

.48
5

**
 

.56
8

**
 

1 .790
**
 

Sig. (2-
tailed) 

.00
0 

.00
0 

.00
0 

.00
0 

  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

TOT
AL 

Pearson 
Correlati
on 

.73
6

**
 

.76
6

**
 

.71
9

**
 

.77
2

**
 

.79
0

**
 

1 

Sig. (2-
tailed) 

.00
0 

.00
0 

.00
0 

.00
0 

.00
0 

  

N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



Harga (X4) 

Correlations 

  P1 P2 P3 P4 TOTAL 

P1 Pearson 
Correlation 1 .402

**
 .138 .126 .545

**
 

Sig. (2-
tailed)   .000 .170 .213 .000 

N 100 100 100 100 100 

P2 Pearson 
Correlation .402

**
 1 .378

**
 .416

**
 .742

**
 

Sig. (2-
tailed) .000   .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

P3 Pearson 
Correlation .138 .378

**
 1 .528

**
 .772

**
 

Sig. (2-
tailed) .170 .000   .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

P4 Pearson 
Correlation .126 .416

**
 .528

**
 1 .754

**
 

Sig. (2-
tailed) .213 .000 .000   .000 

N 100 100 100 100 100 

TOTAL Pearson 
Correlation .545

**
 .742

**
 .772

**
 .754

**
 1 

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000   

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



Minat Beli Konsumen (Y) 

Correlations 

  P1 P2 P3 P4 TOTAL 

P1 Pearson 
Correlation 1 .463

**
 .507

**
 .191 .760

**
 

Sig. (2-
tailed)   .000 .000 .057 .000 

N 100 100 100 100 100 

P2 Pearson 
Correlation .463

**
 1 .379

**
 .263

**
 .730

**
 

Sig. (2-
tailed) .000   .000 .008 .000 

N 100 100 100 100 100 

P3 Pearson 
Correlation .507

**
 .379

**
 1 .226

*
 .753

**
 

Sig. (2-
tailed) .000 .000   .023 .000 

N 100 100 100 100 100 

P4 Pearson 
Correlation .191 .263

**
 .226

*
 1 .597

**
 

Sig. (2-
tailed) .057 .008 .023   .000 

N 100 100 100 100 100 

TOTAL Pearson 
Correlation .760

**
 .730

**
 .753

**
 .597

**
 1 

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000   

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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UJI RELIABILITAS 

Brand Ambassador (X1) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.686 4 

 

Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

P1 11.48 3.929 .500 .599 

P2 11.22 4.719 .467 .633 

P3 11.63 3.953 .464 .625 

P4 11.75 3.846 .467 .624 

 



Brand Image (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.882 3 

 

Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

P1 8.86 1.839 .802 .808 

P2 8.89 1.856 .737 .862 

P3 8.99 1.687 .779 .827 

 



Kualitas Produk (X3) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.660 4 

 

Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

P1 11.67 4.001 .260 .699 

P2 11.77 3.411 .548 .535 

P3 12.19 2.802 .485 .567 

P4 12.19 3.085 .509 .544 



Harga (X4) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.813 5 

 

Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

P1 16.23 6.967 .578 .783 

P2 16.10 6.475 .596 .779 

P3 15.81 7.186 .566 .787 

P4 16.58 6.670 .622 .770 

P5 16.36 6.596 .650 .761 

 



Minat Beli Konsumen (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.670 4 

 

Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

P1 11.70 3.061 .533 .548 

P2 11.77 3.229 .501 .572 

P3 12.21 3.016 .505 .565 

P4 11.87 3.629 .284 .710 
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REGRESI LINEAR BERGANDA, KOEFISIEN 

DETERMINASI, UJI F DAN UJI T 

Model Summary 
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 .690
a
 .476 .453 1.682 

a. Predictors: (Constant), Harga, Brand Ambassador, Brand Image, 
Kualitas Produk 

 

ANOVA
a 

 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 
243.853 4 60.963 21.538 .000

b
 

Residual 268.897 95 2.830     

Total 512.750 99       

a. Dependent Variable: Minat Beli 

b. Predictors: (Constant), Harga, Brand Ambassador, Brand Image, Kualitas Produk 

Coefficients
a 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) 3.958 1.380   2.868 .005 

Brand 
Ambassador .140 .080 .158 1.747 .084 

Brand 
Image -.054 .127 -.047 -.428 .669 

Kualitas 
Produk .275 .080 .385 3.436 .001 

Harga .307 .100 .311 3.067 .003 

a. Dependent Variable: Minat Beli 

 


