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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

1. Sejarah Singkat Perusahaan Elzatta  

Berawal dengan nama Zatta pada tahun 2011, Elzatta terbentuk 

pada tahun 2012 dibawah naungan PT. Bezaya (bersama Zatta Mulya) 

dengan tujuan awal untuk memenuhi kebutuhan wanita muslimah akan 

kebutuhan fashion yang syar‟i namun tekesan modern. Pendirinya 

adalah Elidawati Elioemar, beliau adalah salah satu desainer busana 

muslim. Wanita lulusan Pendidikan Sejarah Universitas Padjajaran 

(UNPAD) ini sudah berkecimpung di dunia fashion hijab sejak 24 

tahun lalu dan bisa dibilang sebagai salah satu prionir dalam bisnis 

busana muslim mulai tahun 1989. Pada awal didirikan brand Elzatta 

hanya memiliki 17 pekerja dan hingga kini lebih dari 500 karyawan.
92

 

Setelah tiga bulan berdiri, Elzatta mendapatan hambatan petama 

yaitu ia sempat digugat oleh sebuah lini ZARA dikarenakan awalnya 

brand ini bernama „Zatta‟ yang akhirnya pihak ZARA keberatan. 

Setelah itu Elidawati secara tidak sengaja menambahkan namanya 

pada brand ini sehingga menjadi “Elzatta”. Pada tahun 2015 Elzatta 

memiliki 105 toko dan saat ini Elzatta telah memiliki 180 toko yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Elzatta sendiri lebih memfokuskan 
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berjualan kerudung. Hijab yang mengambil bahan dan diproduksi di 

Turki ini memiliki motif warna cerah dai bahan yang lembut dan 

glossy. 70% produksinya adalah hijab dan sisanya 30% adalah busana 

muslim. Produk yang dijual oleh Elzatta berkisar dari harga 60 ribu 

sampai 150 ribu rupiah. Untuk koleksi sendiri, Elzatta selalu 

mengeluarkan puluhan busana setiap empat bulan sekali.
93

  

Elzatta juga masuk Top 3 pada Top Brand Index Kerudung 

bermerek, yang setiap tahunnya selalu meningkat yaitu pada tahun 

2015 sebesar 8,4%, tahun 2016 sebesar 12,6% sedangkan pada tahun 

mencapai 13.0%.
94

 Pemasaran Elzatta diperluas sampai kota di Inggris. 

Bersama 20 mitranya yang berprestasi dibawah arahan Elidawati 

mengadakan Elzatta Tour De London dan sukses pada tahun 2014. 

Seluruhnya bejumlah empat puluh tiga orang yang berasal dari 

kawasan Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya serta Pontianak. 

Elzatta merupakan salah satu merek kerudung yang terkenal di 

Indonesia, hal ini dibuktikan dengan menjadi salah satu brand yang 

dimuat dibeberapa situs website yang banyak diminati oleh beberapa 

netizen.
95

 Perkembangan kerudung Elzatta selama ini tidak lepas dari 

promosi yang dilakukan manajemen dengan mensponsori sinetron 

“Tukang Bubur Naik Haji” yang membuat brand Elzatta semakin 
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banyak dikenal dan diminati masyarakat. Upaya ini mengundang 

distributor untuk menambah jumlah toko yang tersebar di Indonesia. 

Elzatta mempunyai toko-toko resmi yang tersebar diberbagai 

kota di Indonesia salah satunya yaitu galeri Elzatta di Tulungagung 

yang berlokasi di Jalan Diponegoro no. 36 Tamanan, Kecamatan 

Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Galeri Elzatta Tulungagung 

dibuka secara resmi oleh Bapak Bupati Tulungagung (Syahri Mulyo) 

pada tanggal 05 Maret 2016, memiliki luas 87,5 m persegi. Galeri 

Elzatta Tulungagung menyediakan aneka produk Elzatta yang 

bervariasi, mulai dari scarf, gamis, tunik, busana hijab anak, busana 

muslim pria (zatta men), sport wear, hingga koleksi haji dan umroh. 

Kehadiran Galeri Elzatta Tulungagung ini merupakan dedikasi Elzatta 

untuk syiar hijab di kalangan masyarakat Tulungagung dan bertujuan 

untuk memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan 

fashion hijab sekaligus memperluas peran Elzatta Hijab dalam 

melakukan ekonomi berjamaah di tanah air dan mewujudkan 

perekonomian di kabupaten Tulungagung dalam membangun pasar-

pasar baru untuk dapat memasarkan produknya.
96

 

2. Produk Elzatta 

Ada beberapa macam produk yang produk yang dijual di 

Elzatta yaitu: 

 

                                                           
96

http://www.suaramedianasional.co.id/bupati-syahri-mulyo-resmikan-galeri-elzatta.html, 

diakses pada tanggal 30 April 2018 pukul 00.30 WIB 

http://www.suaramedianasional.co.id/bupati-syahri-mulyo-resmikan-galeri-elzatta.html


63 
 

a. Basic 

Kegunaan dari basic ini adalah untuk memakai hijab agar 

tidak ada rambut yang terlihat dan untuk lebih nyaman lagi ketika 

memakai hijab. Basic ini terbuat dari bahan chiffon, kaos dan lain-

lain. Di Elzatta tersedia Basic dengan berbagai macam motif dan 

warna yang bisa menjadi pilihan para konsumen dengan harga 

yang terjangkau untuk semua kalangan. 

b. Scarf 

Scarf biasanya dibuat dengan ukuran yang kecil. Panjang 

dan lebarnya sama, membentuk persegi empat sama sisi, dimulai 

dengan ukuran sekitar 30 cm, atau lebih. Scarf ini juga dapat 

terbuat dari macam-macam bahan seperti chiffon, sutera maupun 

kaos. Scarf tersedia dengan aneka motif dan seringkali dikenakan 

dengan cara diikatkan pada leher atau kepala sebagai bando. Scarf 

yang berukuran lebih besar bisa juga dikenakan sebagai hijab 

sering disebut dengan hijab segi empat. Di Elzatta tersedia banyak 

koleksi scarf yang bisa di beli oleh para konsumen dengan harga 

yang agak mahal tetapi sebanding dengan kualitasnya. 

c. Bergo 

Bergo adalah kerudung instan atau kerudung langsung 

pakai dengan pet/ topi. Bergo ini biasanya terbuat dari bahan yang 

ringan dan nyaman seperti kaos/ jersey, lycra/ spandex, chiffon, 

sutera dan voille. Di Elzatta tersedia banyak bergo dengan 
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berbagai jenis motif dan warna. Untuk harganya ada yang murah 

dan juga ada yang mahal sesuai dengan kualitas bahan dan 

kebutuhan para konsumen. 

d. Selendang 

Selendang ini seperti pashmina tetapi memiliki ukuran yang 

sedikit lebih kecil. Pemakaian selendang ini lebih mudah dan 

lebih instan, peminatnya lebih banyak dari kalangan remaja. Di 

Elzatta selendang dibuat dengan ukuran yang panjang karena 

biasanya para konsumen lebih nyaman memakai selendang yang 

agak panjang dan mudah dibentuk dengan model apapun. 

e. Gamis 

Gamis adalah pakaian muslim wanita dengan model baju 

menyatu antara atasan dengan bawahan yang berbentuk lurus, 

panjang dan longgar untuk menutupi seluruh badan mulai dari 

leher sampai ke mata kaki. Gamis akan terlihat cantik bila di 

desain dengan perpaduan warna, bahan dan motif. Elzatta 

memproduksi gamis dengan bahan yang berkualitas dan harganya 

cukup menengah ke atas karena pembuatan gamis lebih sulit 

dibandingkan dengan membuat produk lainnya. 

f. Tunik 

Tunik adalah pakaian dengan ukuran yang longgar 

sehingga masing-masing ukurannya akan lebih besar dibanding 

dengan model yang biasa. Tunik merupakan baju dengan model 
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yang menutupi sebagian besar bagian badan seperti punggung, 

dada dan bahu. Tunik ini selain longgar juga dibuat lebih panjang 

sampai paha bahkan sampai lutut. Di Elzatta tersedia tunik 

dengan model yang lebih modern dan harganya terjangkau oleh 

semua kalangan. 

g. Zatta Men 

Zatta men merupakan pakaian muslim laki-laki yang dibuat 

dalam berbagai model seperti kemeja tangan pendek dengan 

kancing ditengah dan ada juga model yang panjang sampai lutut. 

Bahan yang digunakan untuk membuat zatta men memakai bahan 

seperti catton. 

3. Visi dan Misi Elzatta
97

 

Visi: 

Menjadi penjual jilbab terbaik dan memberikan pelayanan terbaik bagi 

konsumen. 

Misi: 

a. Menjual produk dengan kualitas tebaik dengan harga yang 

terjangkau. 

b. Memberikan jaminan dan garansi produk pada konsumen. 

c. Bekerja sama dengan perusahaan jilbab lain untuk meningkatkan 

kualitas produk serta kualitas pelayanan pada konsumen. 
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B. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah costumer atau pelanggan 

Elzatta Tulungagung. Jumlah konsumen yang dipilih sebagai responden 

sebanyak 100 orang dengan karakteristik berdasarkan jenis kelamin, usia, 

tingkat pendidikan, profesi dan penghasilan. Adapun karakteristik 

klasifikasi responden dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Jenis kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden Elzatta 

Tulungagung sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis kelamin Jumlah  Persentase (%) 

Perempuan  100 100% 

Laki-laki 0 0% 

Total  100 100% 

Sumber: data primer yang telah diolah, 2018 

  Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis kelamin 100 

responden yang diambil sebagai sampel menunjukkan 100 responden 

perempuan yang berarti responden yang pernah membeli produk 

Elzatta Tulungagung 100% responden perempuan. 

2. Usia 

Adapun data mengenai usia responden Elzatta Tulungagung 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Usia Responden 

Usia  Jumlah  Persentase (%) 

< 20 tahun  0 0% 

20-30 tahun 86 86% 

31-40  tahun  14 14% 

>40 tahun 0 0% 

Total  100 100% 

Sumber: data primer yang telah diolah, 2018 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 100 responden yang 

pernah membeli produk Elzatta terdiri dari 86 orang atau 86% adalah 

responden berusia 20-30 tahun dan 14 orang atau 14% adalah 

responden berusia 31-40 tahun. 

3. Tingkat Pendidikan 

Adapun data mengenai tingkat pendidikan responden Elzatta 

Tulungagung sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Tingkat Pendidikan Responden 

Tingkat 

Pendidikan  

Jumlah  Persentase (%) 

SD 0 0% 

SMP 0 0% 

SMA 3 3% 

S1 97 97% 

S2 0 0% 

Total  100 100% 

Sumber: data primer yang telah diolah, 2018 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa 100 responden yang pernah 

membeli produk Elzatta terdiri dari 3 orang atau 3% adalah responden 

yang memiliki latar belakang pendidikan tamat SMA dan 97 orang 

atau 97% adalah responden yang memiliki latar belakang pendidikan 

tamat S1. 

4. Profesi 

Adapun data mengenai profesi responden Elzatta Tulungagung 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Profesi Responden 

Profesi Jumlah  Persentase (%) 

Pegawai Negeri 14 14% 

Karyawan Swasta 3 3% 

Mahasiswa 83 83% 

Pedagang  0 0% 

Petani  0 0% 

Total  100 100% 

Sumber: data primer yang telah diolah, 2018 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 100 responden yang 

pernah membeli produk Elzatta terdiri dari 14 orang atau 14% adalah 

responden yang berprofesi sebagai pegawai negeri, 3 orang atau 3% 

adalah responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan 83 

orang atau 83% adalah responden yang berprofesi sebagai mahasiswa. 
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5. Penghasilan  

Adapun data mengenai penghasilan responden Elzatta 

Tulungagung sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Penghasilan Responden 

Penghasilan  Jumlah  Persentase (%) 

< Rp 500.000 71 71% 

Rp 500.000 – Rp 1 

Juta 

12 12% 

Rp 1 Juta – Rp 2 

Juta  

3 3% 

> Rp 2 Juta 14 14% 

Total  100 100% 

Sumber: data primer yang telah diolah, 2018 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 100 responden yang 

pernah membeli produk Elzatta terdiri dari 71 orang atau 71% adalah 

responden yang mempunyai penghasilan < Rp 500.000, 12 orang atau 

12% adalah responden yang mempunyai penghasilan Rp 500.000 – Rp 

1 Juta, 3 orang atau 3% adalah responden yang mempunyai 

penghasilan Rp 1 Juta – Rp 2 Juta dan 14 orang atau 14% adalah 

responden yang mempunyai penghasilan > Rp 2 Juta. 
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C. Deskripsi Variabel 

1. Gaya Hidup (X1) 

a. Indikator activities/aktifitas (X1.1) 

    Tabel 4.6 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (X1.1.1) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Saya menggunakan produk Elzatta 

dalam menjalankan pekerjaan saya 
10 38 48 3 1 

Persentase (%) 10% 38% 48% 3% 1% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 10 (10%), setuju 

sebanyak 38 (38%), netral sebanyak 48 (48%), tidak setuju 

sebanyak 3 (3%), dan sangat tidak setuju sebanyak 1 (1%). 

Artinya responden cenderung netral atau ragu-ragu bahwa 

responden menggunakan produk Elzatta dalam menjalankan 

pekerjaan mereka. 

    Tabel 4.7 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (X1.1.2) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Saya menggunakan produk Elzatta 

dalam menjalankan hobi saya 
7 54 37 2 0 

Persentase (%) 7% 54% 37% 3% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 7 (7%), setuju sebanyak 

54 (54%), netral sebanyak 37 (37%) dan tidak setuju sebanyak 2 
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(2%). Artinya responden cenderung setuju bahwa responden 

menggunakan produk Elzatta dalam menjalan hobi mereka. 

    Tabel 4.8 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (X1.1.3) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Produk Elzatta adalah pilihan saya 

dalam melakukan kegiatan sosial 
11 39 41 8 1 

Persentase (%) 11% 39% 41% 8% 1% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 11 (11%), setuju 

sebanyak 39 (39%), netral sebanyak 41 (41%), tidak setuju 

sebanyak 8 (8%), dan sangat tidak setuju sebanyak 1 (1%). 

Artinya responden cenderung netral atau ragu-ragu bahwa produk 

Elzatta adalah pilihan responden konsumen dalam melakukan 

kegiatan sosial. 

b. Indikator interest /minat (X1.2) 

        Tabel 4.9 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (X1.2.1) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Produk Elzatta merupakan trend 

masa kini 
19 45 33 3 0 

Persentase (%) 19% 45% 33% 3% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 19 (19%), setuju 

sebanyak 45 (45%), netral sebanyak 33 (33%) dan tidak setuju 
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sebanyak 3 (3%). Artinya responden cenderung setuju bahwa 

produk Elzatta merupakan trend masa kini. 

    Tabel 4.10 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (X1.2.2) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Saya tertarik untuk memiliki 

fashion produk Elzatta saat ini 
30 47 21 2 0 

Persentase (%) 30% 47% 21% 2% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.10 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 30 (30%), setuju 

sebanyak 47 (47%), netral sebanyak 21 (21%) dan tidak setuju 

sebanyak 2 (2%). Artinya responden cenderung setuju bahwa 

konsumen tertarik untuk memiliki fashion produk Elzatta saat ini. 

    Tabel 4.11 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (X1.2.3) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Media elektronik mempengaruhi 

saya dalam memilih produk Elzatta 
25 48 25 2 0 

Persentase (%) 25% 48% 25% 2% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.11 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 25 (25%), setuju 

sebanyak 48 (48%), netral sebanyak 25 (25%) dan tidak setuju 

sebanyak 2 (2%). Artinya responden cenderung setuju bahwa 

media elektronik mempengaruhi responden dalam memilih produk 

Elzatta. 
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c. Indikator opinion/opini (X1.3) 

      Tabel 4.12 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (X1.3.1) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Saya memutuskan pilihan produk 

Elzatta berdasarkan pendapat 

pribadi  

24 35 37 4 0 

Persentase (%) 24% 35% 37% 4% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.12 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 24 (24%), setuju 

sebanyak 35 (35%), netral sebanyak 37 (37%) dan tidak setuju 

sebanyak 4 (4%). Artinya responden cenderung netral atau ragu-

ragu bahwa konsumen memutuskan pilihan produk Elzatta 

berdasarkan pendapat pribadi. 

    Tabel 4.13 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (X1.3.2) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Saya menentukan pilihan produk 

Elzatta berdasarkan pengetahuan 

yang sudah saya punya 

23 45 29 3 0 

Persentase (%) 23% 45% 29% 3% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.13 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 23 (23%), setuju 

sebanyak 45 (45%), netral sebanyak 29 (29%), dan tidak setuju 

sebanyak 3 (3%). Artinya responden cenderung setuju bahwa 
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konsumen menentukan pilihan produk Elzatta berdasarkan 

pengetahuan yang sudah saya punya. 

Tabel 4.14 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (X1.3.3) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Saya memilih untuk membeli 

produk Elzatta karena kualitas 

produk tersebut  

28 45 25 2 0 

Persentase (%) 28% 45% 25% 2% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.14 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 28 (28%), setuju 

sebanyak 45 (45%), netral sebanyak 25 (25%), dan tidak setuju 

sebanyak 2 (2%). Artinya responden cenderung setuju bahwa 

konsumen memilih untuk membeli produk Elzatta karena kualitas 

produk tersebut. 

2. Citra Merek (X2) 

a. Indikator strenghtness/kekuatan  (X2.1) 

Tabel 4.15 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (X2.1.1) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Produk merek Elzatta merupakan 

market leader dalam kategori 

produk hijab  

14 56 19 1 0 

Persentase (%) 14% 56% 19% 1% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.15 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 14 (14%), setuju 
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sebanyak 56 (56%), netral sebanyak 19 (19%) dan tidak setuju 

sebanyak 1 (1%). Artinya responden cenderung setuju bahwa  

produk merek Elzatta merupakan market leader dalam kategori 

produk hijab. 

Tabel 4.16 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (X2.1.2) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Produk merek Elzatta berbeda 

dengan merek lain yang sejenis  
17 68 14 1 0 

Persentase (%) 17% 68% 14% 1% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.16 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 17 (17%), setuju 

sebanyak 68 (68%), netral sebanyak 14 (14%) dan tidak setuju 

sebanyak 1 (1%). Artinya responden cenderung setuju bahwa  

produk merek Elzatta berbeda  dengan merek lain yang sejenis. 

b. Indikator uniqueness/keunikan (X2.2) 

Tabel 4.17 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (X2.2.1) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Produk merek Elzatta mudah 

diingat dan dikenali produknya  
13 49 37 1 0 

Persentase (%) 13% 49% 37% 1% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.17 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 13 (13%), setuju 

sebanyak 49 (49%), netral sebanyak 37 (37%) dan tidak setuju 
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sebanyak 1 (1%). Artinya responden cenderung setuju bahwa  

produk merek Elzatta mudah diingat dan dikenali produknya. 

Tabel 4.18 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (X2.2.2) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Produk merek Elzatta memberikan 

kesan positif pada produknya 
14 60 26 0 0 

Persentase (%) 14% 60% 26% 0% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.18 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 14 (14%), setuju 

sebanyak 60 (60%) dan netral sebanyak 26 (26%). Artinya 

responden cenderung setuju bahwa produk merek Elzatta 

memberikan kesan positif pada produknya. 

c. Indikator favourable/kebaikan (X2.3) 

Tabel 4.19 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (X2.3.1) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Produk merek Elzatta adalah merek 

yang mudah diingat 
12 61 26 1 0 

Persentase (%) 12% 61% 26% 1% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.19 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 12 (12%), setuju 

sebanyak 61 (61%), netral sebanyak 26 (26%) dan tidak setuju 

sebanyak 1 (1%). Artinya responden cenderung setuju bahwa  

produk merek Elzatta adalah merek yang mudah diingat. 
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Tabel 4.20 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (X2.3.2) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Produk merek Elzatta adalah merek 

yang mudah diucapkan 
22 62 16 0 0 

Persentase (%) 22% 62% 16% 0% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.20 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 22 (22%), setuju 

sebanyak 62 (62%) dan netral sebanyak 16 (16%). Artinya 

responden cenderung setuju bahwa  produk merek Elzatta adalah 

merek yang mudah diucapkan. 

3. Keputusan Pembelian (Y) 

a. Indikator pengenalan masalah (Y1) 

Tabel 4.21 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (Y1.1) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Saya membutuhkan produk Elzatta 

karena sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan 

10 46 44 0 0 

Persentase (%) 10% 46% 44% 0% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.21 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 10 (10%), setuju 

sebanyak 46 (46%) dan netral sebanyak 44 (44%). Artinya 

responden cenderung setuju bahwa responden membutuhkan 

produk Elzatta karena sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. 
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Tabel 4.22 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (Y1.2) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Adanya faktor lingkungan untuk 

mencoba produk Elzatta 
12 54 31 3 0 

Persentase (%) 12% 54% 31% 3% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.22 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 12 (12%), setuju 

sebanyak 54 (54%), netral sebanyak 31 (31%) dan tidak setuju 

sebanyak 3 (3%). Artinya responden cenderung setuju bahwa 

adanya faktor lingkungan untuk mencoba produk Elzatta. 

b. Indikator pencarian informasi (Y2) 

Tabel 4.23 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (Y2.1) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Saya mengetahui informasi 

mengenai produk Elzatta dari 

keluarga, teman atau tetangga yang 

pernah membeli 

18 43 33 5 1 

Persentase (%) 18% 43% 33% 5% 1% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.23 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 18 (18%), setuju 

sebanyak 43 (43%), netral sebanyak 33 (33%), tidak setuju 

sebanyak 5 (5%) dan sangat tidak setuju sebanyak 1 (1%). 

Artinya responden cenderung setuju bahwa responden 
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mengetahui nformasi mengenai produk Elzatta dari keluarga, 

teman atau tetangga yang pernah membelinya. 

Tabel 4.24 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (Y2.2) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Saya mengetahui informasi 

mengenai produk Elzatta dari media 
20 60 20 0 0 

Persentase (%) 20% 60% 20% 0% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.24 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 20 (20%), setuju 

sebanyak 60 (60%) dan netral sebanyak 20 (20%). Artinya 

responden cenderung setuju bahwa responden mengetahui 

infoormasi mengenai produk Elzatta dari media. 

c. Indikator evaluasi alternatif (Y3) 

Tabel 4.25 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (Y3.1) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Saya membandingkan produk 

Elzatta dengan produk hijab lainnya 
17 44 38 1 0 

Persentase (%) 17% 44% 38% 1% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.25 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 17 (17%), setuju 

sebanyak 44 (44%), netral sebanyak 38 (38%) dan tidak setuju 

sebanyak 1 (1%). Artinya responden cenderung setuju bahwa 
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responden membandingkan produk Elzatta dengan produk hijab 

lainnya. 

Tabel 4.26 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (Y3.2) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Elzatta menjadi pilihan alternatif 

yang dipilih 
20 41 37 1 1 

Persentase (%) 20% 41% 37% 1% 1% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.26 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 20 (20%), setuju 

sebanyak 41 (41%), netral sebanyak 37 (37%), tidak setuju 

sebanyak 1 (1%) dan sangat tidak setuju sebanyak 1 (1%). 

Artinya responden cenderung setuju bahwa Elzatta menjadi 

pilihan alternatif yang dipilih. 

d. Indikator keputusan pembelian (Y4) 

 Tabel 4.27 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (Y4.1) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Saya membeli produk Elzatta 

karena mereknya yang terkenal 
14 43 38 5 0 

Persentase (%) 14% 43% 38% 5% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.27 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 14 (14%), setuju 

sebanyak 43 (43%), netral sebanyak 38 (38%) dan tidak setuju 

sebanyak 5 (5%). Artinya responden cenderung setuju bahwa 
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responden membeli produk Elzatta karena mereknya yang 

terkenal. 

Tabel 4.28 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (Y4.2) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Saya memilih toko produk Elzatta 

karea letaknya mudah ditemui 
18 50 29 2 1 

Persentase (%) 18% 50% 29% 2% 1% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.28 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 18 (18%), setuju 

sebanyak 50 (50%), netral sebanyak 29 (29%), tidak setuju 

sebanyak 2 (2%) dan sangat tidak setuju sebanyak 1 (1%). 

Artinya responden cenderung setuju bahwa responden memilih 

toko produk Elzatta karena letaknya mudah ditemui. 

e. Indikator purna beli (Y5) 

Tabel 4.29 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (Y5.1) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Saya merasa puas dengan produk 

Elzatta 
15 59 26 0 0 

Persentase (%) 15% 59% 26% 0% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.29 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 15 (15%), setuju 

sebanyak 59 (59%) dan netral sebanyak 26 (26%). Artinya 
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responden cenderung setuju bahwa responden merasa puas 

dengan produk Elzatta. 

Tabel 4.30 

Hasil Jawaban Responden Pernyataan (Y5.2) 

Item Pertanyaan 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS 

Karena memuaskan maka saya akan 

melakukan pembelian kembali pada 

produk Elzatta 

23 58 18 1 0 

Persentase (%) 23% 58% 18% 1% 0% 

Sumber: data kuesioner yang telah diolah, 2018 

Dari tabel 4.30 dapat diketahui bahwa responden memilih 

untuk menjawab sangat setuju sebanyak 23 (23%), setuju 

sebanyak 58 (58%), netral sebanyak 23 (23%) dan tidak setuju 

sebanyak 1 (1%). Artinya responden cenderung setuju bahwa 

karena produk Elzatta memuaskan maka responden akan 

melakukan pembelian kembali pada produk Elzatta. 

D. Pengujian Data 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan alat untuk mengukur valid atau 

tidaknya kuesioner dengan menggunakan metode Pearson’s 

Product Moment Correlation. Uji validitas dilakukan dengan 

membuat korelasi skor item dengan skor total. Suatu data 

dikatakan valid apabila rhitung > rtabel. Dalam penelitian ini jumlah 

responden sebesar 100 responden. Dari jumlah responden tersebut 

dapat diketahui besarnya rtabel adalah  0,1966 (df = n-2 = 100-2 = 
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98). Jadi butir-butir kuesioner tersebut dinyatakan valid apabila 

nilai rhitung pada Correct Item-Total Correlation lebih besar dari 

rtabel yaitu sebesar 0,1966. 

Berikut adalah hasil dari uji validitas pada kuesioner yang 

disebarkan pada konsumen Elzatta Tulungagung: 

Tabel 4.31 

Hasil Uji Validitas Lifestyle/Gaya Hidup (X1) 

No. Item  rhitung rtabel Keterangan  

X1.1 0,576 0,1966 Valid 

X1.2 0,515 0,1966 Valid 

X1.3 0,589 0,1966 Valid 

X1.4 0,517 0,1966 Valid 

X1.5 0,574 0,1966 Valid 

X1.6 0,606 0,1966 Valid 

X1.7 0,604 0,1966 Valid 

X1.8 0,599 0,1966 Valid 

X1.9 0,655 0,1966 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 16, 2018 

Dari tabel 4.31 diatas menunjukkan bahwa variabel 

lifestyle/gaya hidup mempunyai 9 item pernyataan yang diberikan 

kepada 100 responden. Berdasarkan tabel uji validitas tersebut 

seluruh item pada variabel lifestyle/gaya hidup adalah valid karena 

mempunyai nilai rhitung > rtabel. Sehingga dalam penelitian ini semua 

indikator dalam variabel lifestyle/gaya hidup memenuhi 
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persyaratan validitas secara statistik serta dapat mengukur dengan 

tepat. 

Tabel 4.32 

Hasil Uji Validitas Brand Image/Citra Merek (X2) 

No. Item  rhitung rtabel Keterangan  

X2.1 0,620 0,1966 Valid 

X2.2 0,671 0,1966 Valid 

X2.3 0,738 0,1966 Valid 

X2.4 0,723 0,1966 Valid 

X2.5 0,784 0,1966 Valid 

X2.6 0,628 0,1966 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 16, 2018 

Dari tabel 4.32 diatas menunjukkan bahwa variabel brand 

image/citra merek mempunyai 6 item pernyataan yang diberikan 

kepada 100 responden. Berdasarkan tabel uji validitas tersebut 

seluruh item pada variabel brand image/citra merek adalah valid 

karena mempunyai nilai rhitung > rtabel. Sehingga dalam penelitian ini 

semua indikator dalam variabel brand image/citra merek 

memenuhi persyaratan validitas secara statistik serta dapat 

mengukur dengan tepat. 

Tabel 4.33 

Hasil Uji Validitas Keputusan Pembelian (Y) 

No. Item  rhitung rtabel Keterangan  

Y.1 0,597 0,1966 Valid 

Y.2 0,595 0,1966 Valid 

Y.3 0,687 0,1966 Valid 
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Y.4 0,596 0,1966 Valid 

Y.5 0,690 0,1966 Valid 

Y.6 0,586 0,1966 Valid 

Y.7 0,592 0,1966 Valid 

Y.8 0,672 0,1966 Valid 

Y.9 0,710 0,1966 Valid 

Y.10 0,700 0,1966 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 16, 2018 

Dari tabel 4.33 diatas menunjukkan bahwa variabel 

keputusan pembelian mempunyai 10 item pernyataan yang 

diberikan kepada 100 responden. Berdasarkan tabel uji validitas 

tersebut seluruh item pada variabel keputusan pembelian adalah 

valid karena mempunyai nilai rhitung > rtabel. Sehingga dalam 

penelitian ini semua indikator dalam variabel keputusan pembelian 

memenuhi persyaratan validitas secara statistik serta dapat 

mengukur dengan tepat. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi data 

dalam jangka waktu tertentu dan untuk mengetahui sejauhmana 

pengukuran yang digunakan dapa dipercaya dan diandalkan. 

Variabel dapat dikatakan reliabel apabila Cronbach Alpha 

memiliki nilai > 0,60. Uji reliabilitas dengan menggunakan metode 

Alpha Cronbach’s diukur berdasarkan skala Alpha Cronbach’s 0 

sampai 1. Inteprestasi dari nilai Cronbach’s alpha untuk 

mengetahui reliabel yaitu sebagai berikut: 
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1) Nilai Alpha Cronbach’s 0,00 – 0,20 = kurang reliabel 

2) Nilai Alpha Cronbach’s 0,21 – 0,40 = agak reliabel 

3) Nilai Alpha Cronbach’s 0,41 – 0,60 = cukup reliabel 

4) Nilai Alpha Cronbach’s 0,61 – 0,80 = reliabel 

5) Nilai Alpha Cronbach’s 81 – 1,00 = sangat reliabel. 

Tabel 4.34 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Cronbach’s alpha Keterangan  

X1 0,742 Reliabel 

X2 0,774 Reliabel 

Y 0,758 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 16, 2018 

Berdasarkan tabel 4.34 diatas menunjukkan bahwa nilai 

Cronbach’s alpha untuk masing-masing variabel adalah sebagai 

berikut: 

1) Lifestyle (gaya hidup) reliabel, hal ini dapat diketahui dari nilai  

lebih dari 0,60. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa 

variabel lifestyle (gaya hidup) mempunyai nilai sebesar 0,742. 

Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang 

digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang 

berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh 

jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya. 

2) Brand image (citra merek) reliabel, hal ini dapat diketahui dari 

nilai  lebih dari 0,60. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa 
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variabel brand image (citra merek) mempunyai nilai sebesar 

0,774. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang 

digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang 

berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh 

jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya. 

3) Keputusan pembelian reliabel, hal ini dapat diketahui dari nilai  

lebih dari 0,60. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa 

variabel keputusan pembelian mempunyai nilai sebesar 0,758. 

Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang 

digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang 

berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh 

jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas mempunyai tujuan apakah dalam model 

regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) 

mempunyai kontribusi atau tidak. Terdapat dua cara dalam uji 

normalitas untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 

atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Sedangkan 

uji normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov, asumsi data 

dikatakan normal jika variabel memiliki nilai signifikan lebih dari 

0,05.  Uji normalitas data dengan menggunakan pengolahan SPSS 

16, menghasilkan grafik sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas Secara Grafik Kurva Normal P-Plot 

 
Sumber: hasil output SPSS 16, 2018 

Dari hasil analisis data pada gambar 4.1 diatas disimpulkan 

bahwa dai kurva normal p-plot terlihat titik menyebar di sekitar 

garis diagonal dan penyebarannya tidak terlalu jauh atau melebar. 

Kurva ini berarti menunjukkan model regresi memenuhi asumsi 

normalitas dan model regresi layak untuk menganalisis pengaruh 

variabel-variabel bebas (gaya hidup dan citra merek terhadap 

keputusan pembelian). 

Sedangkan untuk menguji normalitas data dengan statistik 

digunakan uji Kolmogorov smirnov sebagai berikut: 

 

 

 



89 
 

Tabel 4.35 

Hasil Uji Normalitas Secara Kolmogorov-Smirnov 

 

 

Sumber: hasil ouput SPSS 16, 2018 

Dari tabel 4.35 uji normalitas dengan Kolmogorov-smirnov 

diatas dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov-smirnov 0,692 serta 

dapat diketahui bahwa nilai unstandardized residual memiliki nilai 

asymp. Sig (2-tailed) 0,724 yang artinya lebih besar dari 0,05. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel terdistribusi 

dengan normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas merupakan salah satu bentuk 

penyimpangan asumsi klasik yang berupa hubungan korelasi 

bebrapa/semua variabel independennya. Uji multikolinearitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel independen. Model yang baik 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 3.96690752 

Most Extreme Differences Absolute .069 

Positive .069 

Negative -.069 

Kolmogorov-Smirnov Z .692 

Asymp. Sig. (2-tailed) .724 

a. Test distribution is Normal. 
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seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Dimana 

dapat dideteksi dengan menggunakan Variance Inflation Factor 

(VIF). Hasil pengujian multikolinearitas dengan bantuan SPSS 16 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.36 

Hasil Uji Multikolinieritas 

H

a

s

i

l 

 

 

Sumber: hasil output SPSS 16, 2018 

Dari tabel 4.36 hasil uji multikolinearitas diatas, masing-

masing variabel independen VIF < 10 dan tolerance > 0,10 yaitu 

nilai VIF untuk variabel Gaya Hidup (X1) 1,012 dan Citra Merek 

(X2) 1,012. Sedangkan nilai tolerance untuk variabel Gaya Hidup 

(X1) 0,989 dan Citra Merek (X2) 0,989. Maka dapat disimpulkan 

bahwa kedua variabel tersebut tidak terdapat multikolinearitas 

antar variabel independen sehingga dapat digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 11.865 4.654  2.549 .012   

gaya hidup .541 .099 .472 5.440 .000 .989 1.012 

citra merek .330 .151 .189 2.183 .031 .989 1.012 

a. Dependent Variable: keputusan 

pembelian 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan 2 cara yaitu secara grafik dan secara statistik. 

Hasil pengolahan data scatterplot dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Secara Grafik Scatterplot 

 
Sumber: hasil output SPSS 16, 2018 

Dari gambar 4.12 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak, distribusi data tidak membentuk sebuah 

pola tertentu yang jelas dan tersebar di atas maupun di bawah 

angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dan model ini layak 

dipakai dalam penelitian. Sedangkan berdasarkan hasil pengolahan 

data hasil uji glesjer dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.37 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glesjer 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.372 2.914  1.843 .068 

gaya hidup -.125 .062 -.201 -2.015 .047 

citra merek .083 .095 .088 .879 .382 

a. Dependent Variable: RES2     

Sumber: hasil output SPSS 16, 2018 

Dari tabel 4.37 uji glesjer diatas menunjukkan bahwa tidak 

terdapat heteroskedastisitas pada persamaan regresi tersebut. Hal 

ini dikarenakan signifikansi variabel bebas > 0,05. Variabel gaya 

hidup memiliki signifikansi 0,047 sedangkan variabel citra merek 

memiliki signifikansi 0,382. Maka dapat disimpulkan bahwa pada 

model regresi tidak ada masalah heteroskedastisitas atau bebas dari 

heteroskedastisitas. 

3. Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan analisis yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Analisis ini bertujuan untuk mengukur besarnya 

pengaruh dua variabel dan memprediksi variabel dependen dengan 

menggunakan variabel independen. Hasil uji regresi linear berganda 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.38 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.865 4.654  2.549 .012 

gaya hidup .541 .099 .472 5.440 .000 

citra merek .330 .151 .189 2.183 .031 

a. Dependent Variable: keputusan 

pembelian 

   

Sumber: hasil output SPSS 16, 2018 

Dari tabel 4.38 coefficients di atas dapat diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keputusan pembelian = 11,865 + 0,541(X1) + 0,330(X2) + e 

Keterangan: 

a. Konstanta sebesar 11,865 menyatakan bahwa jika gaya hidup (X1) 

dan citra merek (X2) sudah pada keadaan konstan (tetap) maka 

keputusan pembelian konsumen pada Elzatta Tulungagung naik 

sebesar 11,865. 

b. Koefisien regresi gaya hidup (X1) sebesar 0,541 menyatakan 

bahwa setiap penambahan (karena tanda positif) 1% X1 akan 

meningkatkan keputusan pembelian konsumen pada Elzatta 

Tulungagung sebesar 0,541 atau 54,1%. 
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c. Koefisien citra merek (X2) sebesar 0,330 menyatakan bahwa setiap 

penambahan (karena tanda positif) 1% X2 akan meningkatkan 

keputusan pembelian konsumen pada Elzatta Tulungagung sebesar 

33%. 

Tanda (+) menandakan arah hubungan yang searah, sedangkan 

tanda (-) menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik antara 

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Pada 

persamaan regresi diatas juga menunjukkan bahwa variabel gaya hidup 

(X1) dan citra merek (X2) berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian (Y). Hal ini berarti jika Elzatta melakukan peningkatan baik 

dalam gaya hidup maupun citra merek maka akan berdampak pada 

meningkatnya keputusan pembelian. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji-T (T-test) 

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. 

Untuk menentukan ttabel dengan rumus df = n (jumlah sampel) – k 

(jumlah variabel independen) – 1 = 100 – 2 – 1 = 97 dan α = 5% 

jadi dapat diperoleh nilai ttabel sebesar 1,984. Berikut adalah hasil 

hipotesis dalam pengujian: 
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Tabel 4.39 

Hasil Uji-T-test 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: hasil output SPSS 16, 2018 

Dari tabel 4.39 hasil uji t hitung diatas dapat diketahui 

pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen dengan hasil sebagai berikut: 

1) Pengaruh variabel gaya hidup (X1) terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

a) H0 = 0 ; tidak terdapat pengaruh antara gaya hidup terhadap 

keputusan pembelian 

b) Ha ≠ 0 ; terdapat pengaruh antara gaya hidup terhadap 

keputusan pembelian. 

Pada tabel 4.17 nilai thitung untuk gaya hidup sebesar 

5,440 sedangkan ttabel sebesar 1,984, maka dapat diperoleh thitung 

5,440 >  ttabel 1,984 dan nilai signifikan untuk variabel gaya 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.865 4.654  2.549 .012 

gaya hidup .541 .099 .472 5.440 .000 

citra merek .330 .151 .189 2.183 .031 

a. Dependent Variable: keputusan 

pembelian 
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hidup 0,000 yang lebih kecil dai 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa: 

H1 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya hidup 

terhadap keputusan pembelian, maka Ha diterima dan H0 

ditolak yang berarti secara parsial terdapat pengaruh yang 

signifikan antara gaya hidup terhadap keputusan pembelian. 

2) Pengaruh cutra merek (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) 

a) H0 = 0 ; tidak terdapat pengaruh antara citra merek terhadap 

keputusan pembelian 

b) Ha ≠ 0 ; terdapat pengaruh antara citra merek terhadap 

keputusan pembelian. 

Dari tabel 4.17 nilai thitung untuk citra merek sebesar 

2,183 sedangkan ttabel sebesa 1,984 maka dapat diketahui thitung 

2,183 > ttabel 1,984 dan nilai signifikan untuk variabel citra 

merek sebesar 0,031 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa: 

H2 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara citra merek 

terhadap keputusan pembelian, maka Ha diterima dan H0 

ditolak yang berarti secara parsial terdapat pengaruh yang 

signifikan antara citra merek terhadap keputusan pembelian. 
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b. Uji-F (F-test) 

Uji F untuk mengukur apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji F 

digunakan untuk mengetahui semua pengaruh variabel independen 

yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 atau 5%. Hasil uji F dapat 

dilihat pada tabel ANOVA berikut: 

Tabel 4.40 

Hasil uji F (F-test) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 599.461 2 299.730 18.662 .000
a
 

Residual 1557.899 97 16.061   

Total 2157.360 99    

a. Predictors: (Constant), citra merek, gaya hidup   

b. Dependent Variable: keputusan pembelian   

Sumber: hasil output SPSS 16, 2018 

 Dari tabel 4.40 ANOVA diatas menunjukkan bahwa nilai 

signifikan sebesar 0,000 yaitu kurang dari 0,05 atau 5% artinya H0 

ditolak dan sebaliknya. Dapat diketahui Fhitung sebesar 18,662 

sedangkan Ftabel 3,09, maka Fhitung 18,662 > Ftabel 3,09 yang berarti 

Ha diterima dan H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel 

gaya hidup dan citra merek secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan 

pembelian. 
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5. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi menunjukkan ragam naik turunnya Y 

yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Nilai R
2
 yang kecil/ 

mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen sangat terbatas atau kecil. Nilai R
2
 

yang besar mendekati 1 berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel-variabel dependen. Untuk mengetahui 

determinasi variabel yang diteliti dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 4.41 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Sumber: hasil output SPSS 16, 2018 

 Dari tabel 4.41 hasil uji koefisien determinasi diatas, dapat 

diketahui bahwa nilai Adjusted R-Square sebesar 0,263 yang berarti 

variabel dependen keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel 

independen gaya hidup dan citra merek sebanyak 26,3% sedangkan 

sisanya sebanyak 73,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

disertakan dalam penelitian ini.  

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .527
a
 .278 .263 4.008 

a. Predictors: (Constant), citra merek, gaya hidup 

b. Dependent Variable: keputusan pembelian 


