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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tuntutan konsumen terhadap suatu produk, baik bentuk barang maupun 

jasa yang ditawarkan perusahaan semakin hari semakin meningkat. Konsumen 

akan mengharapkan produk yang dibelinya merupakan produk yang mempunyai 

kualitas yang baik. Pada dasarnya kualitas produk menggambarkan sejauh mana 

kemampuan suatu produk untuk menampilkan kemampuannya atau melaksanakan 

fungsi-fungsi yang dimilikinya. Konsumen akan merasa puas jika produk yang 

dibelinya mampu memberikan kinerja atau dapat melebihi apa yang 

diharapkannya. Dengan demikian maka minat konsumen akan semakin tinggi 

untuk melakukan pembelian terhadap poiduk tersebut. 

Minat beli adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap. 

Individu yang berminat terhadap suatu objek akan memiliki kekuatan atau 

dorongan untuk mendapatkan objek tersebut (Simamora, 2002:46). Perusahaan 

yang memiliki produk dengan citra dan kualitas yang baik maka akan disikapi 

dengan baik pula sehingga dapat menimbulkan minat beli konsumen. Apalagi 

produk perusahaan itu telah dikenal oleh masyarakat, maka brand image dari 

konsumen terhadap produk tersebut cukup baik. Demikian halnya dengan semakin 

murah produk yang diluncurkan oleh perusahaan yang telah mendapat brand 

image tersebut, maka minat beli konsumen juga akan mengalami peningkatan 

(Kotler, 2001:320).  
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Salah satu produk yang diinginkan konsumen agar memberikan kualitas 

sesuai dengan apa yang diharapkan adalah kopi. Kopi merupakan salah satu 

minuman yang terkenal dikalangan masyarakat, kopi digemari karena memiliki 

citra rasa dan aroma yang khas. (ramalaksmi,2000). Berdasarkan laporan dari 

anggota kompartemen industri dan kopi sepialti AEKI, Pada 2010 konsumsi kopi  

orang Indonesia teus naik sejak Tahun empat tahun silam. Hal ini terungkap dari 

hasil survey asosiasi terkait kebutuhan kopi yang naik sebesar 36 persen sejak 

tahun 2010 hingga 2014. Menurut data AEKI, pada tahun 2010 konsumsi kopi 

Indonesesia mencapai 800 gram  perkapita dengan total kebutuhan kopi mencapai 

190 ribu Ton. Sedangkan pada tahun 2014 konsumsi Indonesia telah mencapai 

1,03 kilogram perkapita dengan kebutuhan kopi mencapai 260 ribu Ton. (Tempo, 

Senin 30 juni 2014). 

Meningkatnya masyarakat mengkonsumsi kopi membuat produsen kopi 

berinovasi meluncurkan kopi instan salah satunya jenis White koffie. Kopi putih 

ini pertama kali diperkenalkan oleh PT.Java Prima Abadi Semarang  pada awal 

Desember 2010, dengan nama produk Luwak White Koffie. White Koffie adalah 

kopi yang diproduksi dengan mesin berteknologi Cool Drying dari Jepang yaitu 

melaui proses pembekuan atau pendinginan hingga - 40 derajat Celcius yang 

mampu menghilangkan asam gastric penyebab nyeri lambung hingga 80%  namun 

kaffein masih bisa dipertahanan 100%. Munculnya kopi putih ini menyita 

perhatian produsen pemain lama, yang kemudian ikut meluncurkan produk 

sejenis. Diantarannya.  PT  Wingsfood:  TOP White  Coffee,  PT. Mayora  Indah:  
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Kopiko White coffee, ABC White coffee dan Kapal Api Grandee White coffee 

dari PT. Santos Abadi. 

Namun Luwak White Koffie sempat mengalami citra yang negatif 

berkaitan dengan isu tentang kandungannya yang mengandung lemak babi dalam 

pemberiaan media massa. Dugaan bahwa kopi putih produksi PT Javaprima 

Abadi-Semarang ini “tidak halal” setelah ditemukan kode E471 dalam 

kemasannya. Diketahui, kodifikasi makanan atau minuman yang diwali dengan 

hutuf “E” adalah produk yang mengandung lemak babi. “Dikalangan BPOM 

mengenal kode E471 itu kandungan lemak babi. Kami heran, mengapa produk ini 

bisa beredar bebas dipasaran,” kata Direktur Lembaga Pengkajian Kota Pahlawan 

(LPKP) Surabaya, Zaenal Karim. Ia juga mengaku heran, meski terdapat kode 

E471, namun dikemasan Luwak White Koffie tersebut juga tercetak logo halal 

Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Tolong jangan hanya label halal saja yang di-

fatwakan. Lebel haram juga sangat penting digunakan. Masa umat diajak subhat 

terus-terusan,” tegasnya. Zaenal menyebutkan, kode-kode yang positif 

mengandung lemak babi diantaranya adalah: E100, E110, E120, E-140, E141, 

E153, E210, E213, E214, E216, E234, E252,E270, E280, E325, E326, E327, 

E337, E422, E430, E431, E432, E433, E434, E435, E436, E440, E470, E471, 

E472, E473, E474, E475, E476, E477, E478, E481, E482,E483, E491, E492, 

E493, E494, E495, E542, E570, E572, E631, E635 dan E904. Menurut dia, untuk 

mengetahui produk makanan atau minuman itu halal atau haram harus dilihat ada 

tidaknya kode “E” dan tiga digit angka dibelakangnya. “Jika memang emulsifier 

yang dipakai adalah kode E471 dan tidak ada embel-embel lain, misal: lecithin de 
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soja atau soy lecithin, berarti produk tersebut mengandung pork or varken (babi),” 

terangnya. “Sebenarnya tak hanya E471 tapi juga E472,” tambahnya. E471 dan 

E472 biasa dikenal dengan sebutan lecithin è origin-nya merupakan ekstrak dari 

tulang babi. Kedua additive ini merupakan senyawa turunan dari asam lemak 

(fatty acid). Biasanya kedua additive ini sangat sering ditemukan pada produk-

produk makanan mengandung cokelat, roti, ice cream dan biskuit (Lensa 

Indonesia, 19 Maret 2013). 

Dari fenomena di atas tampak bahwa kualitas produk Luwak White Koffie 

tidak sesuai harapan konsumen, khususnya bagi masyarakat beragama Islam yang 

mengharamkan  hewan tersebut untuk dikonsumsi.. Akibat isu tersebut citra 

produk produk Luwak White Koffie dan perusahaan yang memproduksinya 

sedang dipertaruhkan dimata seluruh konsumennya. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Keller dalam Nurmiyati (2009:25) Bahwa salah satu factor yang 

mempengaruhi citra perusahaan  (koorporate image) adalah atribut produk, 

manfaat, dan perilaku secara umum, terkait kwalitas dan inovasi. Bagi anggota 

Masyarakat citra perusahaan menjadi salah satu dasar  untuk mengambil berbagai 

macam keputusan penting, misalnya membeli prosuk, membeli kredit, atau 

memberi ijin usaha (Sutojo, 2004:11). Bagi perusahaan, citra yang baik dan kuat 

mempunyai beberapa manfaat penting berupa daya saing yang kuat dalam jangka 

menengah dan panjang, memberikan proteksi selama masa krisis, menjadi daya 

tarik eksekutif yang handal, menengkatan efektifitas strategi pemasaran, dan 

penghematan biaya operasional (Kotler, 2007:338). 
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Pemberitaan di media massa, khususnya internet tentang Luwak White 

Koffie yang diisukan mengandung lemak babi tersebut menimbulkan efek primer 

yang dapat mengubah pemahaman konsumen tentang produk tersebut. Menurut 

Nuruddin (2007:210) sama seperti kita yang memerhatikan orang yang berbicara, 

ketika kita memerhatikan, berarti ada efek primer yang terjadi dalam diri kita. 

Efek primer dari pemberitaan di media massa tentang Luwak White Koffie yang 

diisukan mengandung lemak babi dapat berdampak pada persepsi, kesan, dan 

keyakinan konsumen sehingga membentuk citra yang negatif mengenai produk 

tersebut. Artinya, pemberitaan suatu produk di media massa dapat membentuk 

suatu citra dalam diri konsumen terhadap produk yang ramai diisukan tersebut. 

Citra merupakan keseluruhan persepsi terhadap produk atau merek yang 

dibentuk dari informasi dan penggalan masa lalu terhadap produk atau merek itu 

(Sutisna, 2003:83). Definisi lain citra adalah jumlah dari gambaran-gambaran, 

kesan-kesan, dan keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh seseorang terhadap 

suatu obyek. Adapun menurut Kotler dan Keller (2006) citra (image) didefinisikan 

sebagai persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah menarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan antara citra produk Luwak White Koffie yang terkait 

isu mengandung lemak babi dengan minat konsumen untuk membeli produk 

tersebut. Oleh karena itu peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dan 

mengambil judul: Korelasi antara Citra Produk dengan Minat Beli Konsumen 

(Studi Pada Mahasiswa Angkatan 2012 Sebagai Konsumen Luwak White 

Koffie).  



 

6 

 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu: adakah korelasi yang signifikan antara citra produk terhadap minat beli 

konsumen? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah: untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang signifikan 

antara citra produk terhadap minat beli konsumen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan bagi perusahaan kopi dalam rangka membuat strategi untuk 

memelihara dan meningkatkan minat beli konsumen berdasarkan citra 

yang diberikan oleh konsumen. 

b. Secara akademis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi yang berguna bagi peneliti maupun pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lebih jauh 

lagi hasil temuannya pada masalah yang sama. 
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E. Kerangka Teori 

E.1 Teori S-O-R 

Teori S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus-Organism–Response ini 

semula berasal dari psikologi. Kalau kemudian juga menjadi teori komunikasi, 

tidaklah mengherankan karena objek material dari psikologi dan komunikasi 

adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen: 

sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi (Effendy, 2003:254). 

Menurut teori ini efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap 

stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan 

kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Selain itu, teori ini menjelaskan 

tentang pengaruh yang terjadi pada pihak penerima sebagai akibat dari ilmu 

komunikasi (McQuail, 1994:234). Akibat atau pengaruh yang terjadi 

merupakan suatu reaksi tertentu dari rangsangan tertentu, artinya stimulus dan 

dalam bentuk apa pengaruh atau stimulus tersebut tergantung dari isi pesan 

yang ditampilkan (Sendjaja, 1999:71). 

Unsur-unsur dalam model ini adalah: 

a. Pesan (Stimulus), merupakan pesan yang disampaikan komunikator kepada 

komunikan. Pesan yang disampaikan tersebut dapat berupa tanda dan 

lambang. 

b. Komunikan (Organism), merupakan keadaan komunikan disaat menerima 

pesan. Pesan yang disampaikan oleh komunikator diterima sebagai 

informasi, dan komunikan akan memperhatikan informasi yang 

disampaikan oleh komunikator. Perhatian di sini diartikan bahwa 
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komunikan akan memperhatikan setiap pesan yang disampaikan melalui 

tanda dan lambang. Selanjutnya, komunikan mencoba untuk mengartikan 

dan memahami setiap pesan yang disampaikan oleh komunikator. 

c. Efek (Response), merupakan dampak dari efek komunikasi. Efek dari 

komunikasi adalah perubahan sikap afektif, kognitif, konatif. Efek kognitif 

merupakan efek yang ditimbulkan setelah adanya komunikasi, efek kognitif 

berarti bahwa setiap informasi menjadi bahan pengetahuan bagi komunikan 

(Effendy, 2003:255). 

Jika unsur stimulus berupa pesan, unsur organism berupa perhatian, 

pengertian dan penerimaan komunikan, dan unsur response berupa efek maka 

sangat tepat jika peneliti menggunakan teori S-O-R untuk dipakai sebagai 

pijakan teori dalam penelitian. Teori S-O-R dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

Gambar 1. Model Teori S-O-R (Effendy, 2003:255) 

Menurut gambar dari model di atas menunjukkan bahwa stimulus atau 

pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan berupa citra 

produk Luwak White Koffie mungkin diterima atau mungkin saja terjadi 

penolakan. Dalam tahapan berikutnya bila komunikan menerima stimulus atau 

pesan yang disampaikan maka akan memperhatikan. Proses selanjutnya 

komunikan tersebut mengerti pesan yang telah disampaikan, dan proses akhir 
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 adalah kesediaan dari komunikan untuk mengubah sikap yang menandakan 

keberhasilan dalam proses komunikasi (Effendy, 2003:256). 

Adapun keterkaitan model S-O-R dalam penelitian ini adalah:  

1. Stimulus yang dimaksud adalah citra produk Luwak White Koffie pasca 

diterpa isu mengandung minyak babi yang sampai pada komunikan. 

2. Organisme yang dimaksud keadaan komunikan saat menerima pesan. 

Komunikan dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2012 Ilmu 

Komunikasi FISIP UMM sebagai konsumen Luwak White Koffie. Isu 

tentang produk Luwak White Koffie mengandung minyak babi diterima 

sebagai informasi dan akan memperhatikannya. Perhatian disini diartikan 

bahwa komunikan akan memperhatikan setiap pemberitaan yang terkait 

dengan produk tersebut dan mencoba untuk mengartikan dan 

memahaminya. 

3. Respon  dalam penelitian ini adalah efek dari komunikasi adalah 

perubahan sikap efektif, kognutif, konatif. Efek kognitif dalam penelitian 

ini adalah minat beli karena merupakan efek yang ditimbulkan karena ada 

informasi tetntang  isu tentang produk Luwak White Koffie mengandung 

babi yang menjadi bahan pengetahuan mahasiswa angkatan 2012 Ilmu 

Komunikasi FISIP UMM.  
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E.2 Definisi Citra  

E.2.1. Citra  

Citra adalah persepsi konsumen terhadap perusahaan atau produknya 

(Kotler, 2002:338). Citra dapat diartikan sebagai kesan seseorang atau individu 

tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan 

pengalamannya (Jefkins, 2004:19). Citra merupakan keseluruhan persepsi 

terhadap produk atau merek yang dibentuk dari informasi dan penggalan masa 

lalu terhadap produk atau merek itu (Sutisna, 2003:83). 

Praktisi public relations selalu dihadapkan pada tantangan dan harus 

menangani berbagai macam fakta yang sesungguhnya. Perkembangan 

teknologi dan perkembangan komunikasi tidak memungkinkan lagi bagi suatu 

perusahaan atau organisasi untuk menyembunyikan suatu fakta. Karena itu 

para praktisi public relations semakin dituntut untuk mampu menjadikan orang 

lain memahami suatu pesan, demi menjaga reputasi atau citra lembaga yang 

diwakilinya (Anggoro, 2001:58). 

Penilaian atau tanggapan masyarakat tersebut dapat berkaitan dengan 

timbulnya rasa hormat, kesan-kesan yang baik dan menguntungkan terhadap 

suatu citra lembaga/organisasi atau barang dan jasa yang diwakili oleh pihak 

humas. Biasanya landasan citra itu berakar dari ”nilai-nilai kepercayaan” yang 

konkritnya diberikan secara individual, dan merupakan pandangan atau 

persepsi, serta  terjadinya proses   akumulasi  dari amanah  kepercayaan  yang  
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telah diberikan oleh individu-individu tersebut akan mengalami suatu proses 

cepat atau lambat untuk membentuk suatu opini publik yang lebih luas dan 

abstrak yaitu sering dinamakan image (citra) (Ruslan, 2002:74). 

Citra didefinisikan sebagai kesan yang diperoleh sesuai dengan 

pengetahuan dan pengalaman seseorang tentang sesuatu (Alma, 2002:317). 

Citra atau image adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki 

oleh seseorang terhadap suatu objek. Sikap dan tindakan orang terhadap suatu 

objek sangat ditentukan oleh citra objek tersebut (Kotler, 2007:259). Tanpa 

citra merek yang kuat dan positif, sangatlah sulit bagi perusahaan untuk 

menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada (Ismani dalam 

Rizan dkk, 2012:3). 

Menurut Roberts dalam (Rakhmat, 2005:223), citra menunjukkan 

keseluruhan informasi tentang dunia ini yang telah diolah, diorganisasikan dan 

disimpan individu. Brand image (citra merek) adalah sekumpulan asosiasi 

merek yang terbentuk dan melekat dibenak konsumen. Konsumen yang 

terbiasa menggunakan merek tertentu cenderung memiliki konsistensi terhadap 

brand image (Rangkuti, 2004:244). 

Citra adalah tujuan utama dan sekaligus merupakan reputasi dan 

prestasi yang hendak dicapai bagi dunia hubungan masyrakat (humas) atau 

public relations (Ruslan, 2002:74). Banyak cara yang dilakukan oleh para 

praktisi public relations untuk pembentukan suatu citra perusahaan atau 

organisasi yang mampu memberikan dampak positif bagi perusahaan atau 

organisasinya. Para praktisi berusaha untuk merencanakan dan menjalankan 
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kampanye-kampanye pelaksanaan kegiatan public relations yang sesuai dan 

efektif untuk mencapai tujuan mereka dalam membentuk suatu citra 

perusahaan atau organisasi.   

Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan 

dan pengertian tentang fakta-fakta atau kenyataan. Untuk mengetahui citra 

seseorang terhadap suatu objek dapat diketahui dari sikapnya terhadap objek 

tersebut. Semua sikap bersumber pada organisasi kognitif, pada informasi, dan 

pengetahuan yang kita miliki. Tidak akan ada teori sikap atau aksi sosial yang 

ridak didasarkan pada penyelidikan tentang dasar-dasar kognitif. Efek kognitif 

dari komunikasi sangat mempengaruhi proses pembentukkan citra seseorang. 

Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang didapat 

seseorang. Komunikasi tidak dapat secara langsung menimbulkan perilaku 

tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita 

terhadap lingkungan (Soemirat dan Ardianto, 2008:114). 

E.2.2. Citra Produk  

Sutisna (2001) menyatakan bahwa citra produk (product image) 

merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu 

produk. Citra produk  merupakan seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang 

dimiliki seseorang terhadap produk (Kotler, 2000). Adapun menurut Biel 

dalam Setyaningsih dan Darmawan (2004) citra produk (produk image) adalah 

citra konsumen terhadap suatu produk yang dapat berdampak positif maupun 

negatif yang berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas, citra produk dapat 

didefinisikan sebagai kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan 

dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan tentang produk Luwak 

White Koffie. 

E.2.3.Jenis-Jenis Citra  

Menurut Anggoro (2001:54) terdapat 5 (lima) jenis citra, yakni: 

a. Citra Bayangan 

Citra ini melekat pada orang dalam atau anggota-anggota organisasi 

mengenai anggapan pihak luar tentang organisasinya. Dengan kata lain, 

citra bayangan adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai 

pandangan luar terhadap organisasinya. Citra ini sering kali tidak tepat, 

bahkan hanya sekedar ilusi, sebagai akibat dari tidak memadainya 

informasi, pengetahuan maupun pemahaman yang dimiliki oleh kalangan 

dalam organisasi mengenai pendapat atau pandangan pihak luar. Citra ini 

cenderung positif, bahkan terlalu positif, karena kita biasa membayangkan 

hal yang serba hebat mengenai diri kita sendiri sehingga kita pun percaya 

bahwa orang lain juga memiliki pemikiran yang serupa dengan kita. 

b. Citra Yang Berlaku 

Citra ini adalah suatu citra atau pandangan yang melekat pada pihak-

pihak luar mengenai suatu organisasi. Namun sama halnya dengan citra 

bayangan, citra yang berlaku tidak selamanya, bahkan jarang, sesuai dengan 

kenyataan karena semata-mata terbentuk dari pengalaman atau pengetahuan 

orang-orang luar yang bersangkutan yang biasanya tidak memadai. 
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Biasanya pula citra ini cenderung negatif. Citra ini amat ditentukan oleh 

banyak sedikitnya informasi yang dimiliki oleh penganut atau mereka yang 

mempercayainya. 

c. Citra Harapan 

Citra harapan adalah suatu citra yang diharapkan oleh pihak 

manajemen. Citra ini juga tidak sama dengan citra yang sebenanya. 

Biasanya citra harapan lebih baik atau lebih menyenangkan daripada citra 

yang ada, walaupun dalam kondisi tertentu, citra yang terlalu baik juga bisa 

merepotkan. Namun secara umum yang disebut sebagai citra harapan itu 

memang sesuatu yang berkonotasi lebih baik. Citra harapan ini biasanya 

dirumuskan dan diperjuangkan untuk menyambut sesuatu yang relatif baru, 

yakni ketika khalayak belum mempunyai informasi yang memadai. 

d. Citra Perusahaan 

Citra perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, 

jadi bukan citra atas produk dan pelayanannya saja. Citra perusahaan ini 

terbentuk oleh banyak hal. Hal-hal positif yang dapat meningkatkan citra 

suatu perusahaan antara lain adalah sejarah atau riwayat hidup perusahaan 

yang gemilang, keberhasilan-keberhasilan di bidang keuangan yang pernah 

diraihnya, sukses ekspor, hubungan industri yang baik, reputasi yang baik 

sebagai pencipta lapangan kerja dalam jumlah besar, kesediaan turut 

memikul tanggung jawab sosial, komitmen mengadakan riset dan 

sebagainya. 
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Citra perusahaan juga dapat memberikan arti penting yaitu sebagai 

berikut: 

1) Menciptakan keunggulan kompetitif 

2) Meningkatkan penjualan 

3) Membuat kepercayaan kreditur atau penanam modal atau saham 

4) Menciptakan harmonisasi dalam hubungan antar karyawan 

5) Mampu mendapatkan pegawai baru yang baik 

6) Mendorong keberhasilan dalam memanajemen krisis 

7) Diasosiasikan dengan nama produk 

8) Menjadikan ekuitas perusahaan 

9) Mendukung peluncuran produk baru 

e. Citra Majemuk 

Setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki banyak unit dan 

pegawai (anggota). Masing-masing unit dan individu tersebut memiliki 

perilaku dan perangai tersendiri, sehingga secara sengaja atau tidak sengaja 

mereka pasti memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra 

organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Jumlah citra yang dimiliki 

suatu perusahaan boleh dikatakan sama banyaknya dengan jumlah pegawai 

yang dimilikinya. Untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan, 

variasi citra itu harus ditekan seminim mungkin dan citra perusahaan secara 

keseluruhan harus ditegakkan. Banyak cara yang dapat ditempuh antara lain 

dengan mewajibkan semua karyawan untuk mengenakan seragam, 
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menyamakan jenis dan warna mobil dinas, bentuk toko yang khas, simbol-

simbol tertentu, dan sebagainya. 

E.2.4. Proses Pembentukan Citra  

Proses pembentukan citra dalam struktur kognisi yang sesuai dengan 

pengertian sistem komunikasi yang dijelaskan oleh Nimpoeno dalam Soemirat 

dan Ardianto (2008:114-115), yakni:   

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: John S. Nimpoeno dalam Soemirat dan Ardianto (2008:115) 
Gambar 2. Model Pembentukan Citra  

Proses pembentukan citra dalam struktur kognitif yaitu public relations 

digambarkan sebagai output-input. Proses intern dalam model ini adalah 

pembentukan citra, sedangkan input adalah stimulus yang diberikan dan output 

adalah tanggapan atau perilaku tertentu. Citra itu sendiri digambarkan melalui 

persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap. 

Model pembentukan citra ini menunjukkan bagaimana stimulus yang 

berasal dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respon. Stimulus 

(rangsang) yang diberikan pada individu dapat diterima atau ditolak. Jika 

rangsang ditolak, maka proses selanjutnya tidak dapat berjalan. Hal ini 

 Kognitif 

Motivasi 

Persepsi Sikap 

Stimulus 

Rangsang 
Respon 

Perilaku 

Pengalaman mengenai stimulus 
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menunjukkan bahwa rangsang tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi 

individu karena tidak ada perhatian dari individu tersebut. Sebaliknya jika 

rangsang diterima oleh individu, maka itu berarti terdapat komunikasi dan 

perhatian organisme, dengan demikian proses selanjutnya dapat berjalan. 

E.2.5. Faktor-faktor yang Membentuk Citra  

Ada 4 (empat) komponen citra menurut Nimpoeno dalam Soemirat dan 

Ardianto (2008:115-116) yakni persepsi, kognisi, sikap dan motivasi yang 

diartikan sebagai citra individu terhadap rangsangan. Jika stimulus mendapat 

perhatian, maka individu akan berusaha untuk mengerti tentang rangsangan 

tersebut. Penjelasan keempat komponen itu adalah sebagai berikut: 

a. Persepsi 

Persepsi diartikan sebagai hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan 

yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Dengan kata lain, individu 

akan memberikan makna terhadap rangsangan berdasarkan pengalamannya 

mengenai rangsangan. Kemampuan mempersepsikan itulah yang dapat 

melanjutkan proses proses pembentukan citra. Persepsi atau pandangan 

individu akan positif bila informasi yang diberikan oleh rangsangan dapat 

memenuhi kognisi individu. 

b. Kognisi 

Kognisi yaitu suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. 

Keyakinan akan timbul apabila individu telah mengerti rangsang tersebut, 

sehingga individu harus diberikan informasi-informasi yang cukup yang 

dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya. 
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c. Motivasi 

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan. 

d. Sikap 

Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa 

dalam menghadapi objek, ide situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi 

merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. 

Sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Sikap menentukan apakah 

orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu, menentukan apa yang disukai, 

diharapkan dan diinginkan. Sikap mengandung aspek evaluatif, artinya 

mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sikap ini juga 

dapat diperteguh atau diubah. 

Dimensi-dimensi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

dimensi pembentukan image yang dikemukakan oleh John S. Nimpoeno dalam 

Soemirat dan Ardianto (2008:115) yaitu persepsi, kognisi, sikap, dan motivasi. 

 

E.3. Minat Beli 

E.3.1. Definisi Minat Beli 

Menurut Swastha dan Handoko (2000:87), minat beli konsumen 

merupakan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa termasuk di dalamnya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan 



 

19 

 

tersebut. Artinya bahwa minat beli konsumen merupakan tindakan-tindakan 

dan hubungan sosial yang dilakukan oleh konsumen perorangan, kelompok 

maupun organisasi untuk menilai, memperoleh dan menggunakan barang-

barang serta jasa melalui proses pertukaran atau pembelian yang diawali 

dengan proses pengambilan keputusan yang menentukan tindakan-tindakan 

tersebut. 

Kinnear dan Taylor dalam Thamrin (2003:142) menyatakan, “minat 

beli adalah merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap 

mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan 

membeli benar-benar dilaksanakan”. Adapun menurut Simamora (2002:46), 

“minat beli adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap. 

Individu yang berminat terhadap suatu objek akan memiliki kekuatan atau 

dorongan untuk mendapatkan objek tersebut”. Menurut Kotler (2003:15), 

“minat (interest) digambarkan sebagai suatu situasi seseorang sebelum 

melakukan suatu tindakan tersebut. Minat beli merupakan perilaku yang 

muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan 

untuk melakukan pembelian”. 

Berdasarkan beberapa pengertian minat beli di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa minat beli merupakan suatu ketertarikan, keinginan dan 

keyakinan untuk mengkonsumsi atau memiliki suatu produk sebelum 

memutuskan untuk membelinya. 
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E.3.2. Aspek-aspek Minat Beli 

Crow & Crow dalam Yuwono dan Partini (2008:121) menyebutkan tiga 

aspek minat seseorang, yaitu: 

a. Dorongan dari dalam untuk memenuhi kebutuhan diri, sebagai sumber 

penggerak untuk melakukan sesuatu 

b. Kebutuhan untuk berhubungan dengan lingkungan sosialnya, yang akan 

menentukan posisi individu dalam lingkungannya. 

c. Perasaan individu terhadap suatu pekerjaan yang dilakukannya. 

Menurut Ferdinand (2002:129), minat beli dapat diidentifikasi melalui 

indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. 

b. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk kepada orang lain. 

c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang 

yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya 

dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya. 

d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu 

mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

 

 

 

 



 

21 

 

E.3.3. Tahapan Minat Membeli Khalayak 

Tahapan minat beli khalayak dapat dilihat dari model AIDA (attention, 

interest, desire, action) dapat digambarkan seperti di bawah ini berserta 

penjelasannya (Khasali, 2007:53): 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Model AIDA 

 Penjelasan: 

a. Attention (perhatian) 

Pada tahap ini informasi yang diperhatikan tentang produk atau jasa tersebut 

sudah dapat menarik perhatian khalayak dengan mengetahui karakteristik 

dan manfaat yang dirasakan 

b. Interest (minat) 

Jika perhatian khalayak sudah terfokus terhadap produk tersebut, hendaknya 

khalayak sudah berminat/tertarik untuk mengetahui lebih lanjut keunggulan 

produk tersebut. 

c. Desire (keinginan) 

Attention 

Interest 

Desire 

Action 
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Informasi yang ada harus menggerakan keinginan/hasrat mereka untuk 

melakukan sebuah tindakan 

d. Action (tindakan) 

Hendaknya khalayak sudah dapat mengambil keputusan/tindakan yang 

harus dilakukan. 

E.3.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat membeli berhubungan dengan 

perasaan dan emosi, bila seseorang merasa senang dan puas dalam membeli 

barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat minat membeli, ketidakpuasan 

biasanya menghilangkan minat (Swastha dan Irawan, 2007:79). 

Menurut Crow & Crow dalam Saleh (2004:264) ada tiga faktor yang 

menjadi timbulnya minat, yaitu: 

a. Dorongan dari dalam individu, misal dorongan makan, rasa ingin tahu dan 

seks. 

b. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu. 

c. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. 

Beberapa aspek yang dapat membangkitkan minat beli konsumen di 

antaranya (Karmela F. dan Junaedi, 2009:99): 

a. Aspek kelengkapan barang, yang meliputi aneka macam jenis dan merk 

produk. 

b. Aspek harga, yaitu nilai yang diberikan oleh seorang pembeli terhadap suatu 

produk. 
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c. Aspek lokasi toko, tempat yang strategis dimana lokasi toko yang mudah 

dijangkau oleh orang maupun kendaraan, tersedianya sarana tempat parkir 

dan lingkungan keamanan toko yang memadai bagi para pengunjung 

mampu mempengaruhi minat beli konsumen. 

d. Aspek kualitas barang, yaitu ciri, mutu serta nilai dari suatu produk. 

e. Aspek pelayanan, merupakan segala pekerjaan atau tindakan yang sifatnya 

tidak berwujud untuk dapat memberikan bantuan apa saja yang diperlukan 

E.4. Teori AIDDA 

Teori AIDDA disebut A-A Procedure atau from attention to action 

procedure, yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm. Menurut Effendy 

(2003:305), AIDDA adalah akronim dari kata-kata Attention (perhatian), Interest 

(minat), Desire (hasrat), Descicion (keputusan), Action (tindakan/kegiatan). 

Adapun keterangan dari elemen-elemen dari model ini adalah: 

1. Perhatian (Attention): Keinginan seseorang untuk mencari dan melihat sesuatu. 

2. Ketertarikan (Interest): Perasaan ingin mengetahui lebih dalam tentang suatu 

hal yang menimbulkan daya tarik bagi konsumen. 

3. Keinginan (Desire): Kemauan yang timbul dari hati tentang sesuatu yang 

menarik perhatian. 

4. Keputusan (Decision): Kepercayaan untuk melakukan sesuatu hal. 

5. Tindakan (Action): Suatu kegiatan untuk merealisasikan keyakinan dan 

ketertarikan terhadap sesuatu. 
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Konsep AIDDA ini adalah proses psikologis dari diri khalayak. 

Berdasarkan konsep AIDDA agar khalayak melakukan action, maka pertama-

tama mereka harus dibangkitkan perhatiannya (attention) sebagai awal suksesnya 

komunikasi. Apabila perhatian komunikasi telah terbangkitkan, hendaknya 

disusul dengan upaya menumbuhkan ketertarikan (interest), yang merupakan 

derajat yang lebih tinggi dari perhatian. Ketertarikan adalah kelanjutan dari 

perhatian yang merupakan titik tolak bagi timbulnya hasrat (desire) untuk 

melakukan suatu kegiatan yang diharapkan komunikator. Hanya ada hasrat saja 

pada diri komunikan, bagi komunikator belum berarti apa-apa, sebab harus 

dilanjutkan dengan datangnya keputusan (decision), yakni keputusan untuk 

melakukan tindakan (action) sebagaimana diharapkan komunikator (Effendy, 

2003:305). 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan suatu 

masalah. Tujuan dari hipotesis ini adalah sebagai tuntutan sementara dalam 

penelitian untuk diuji kebenarannya, sehingga dapat diperoleh jawaban yang 

sebenarnya sesuai dengan teori yang ada. 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka rumusan hipotesis pada 

penelitian ini adalah: 

Ho = Bahwa tidak ada korelasi antara citra produk terhadap minat beli 

konsumen.  

Hi = Bahwa ada korelasi antara citra produk terhadap minat beli konsumen.  
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G. Definisi Konseptual 

Untuk memperjelas maksud atas permasalahan yang akan diteliti, 

beberapa pengertian dibatasi. 

1. Citra Produk 

Citra produk (product image) merupakan sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk (Sutisna, 2001). 

2. Minat Beli  

Minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek 

yang menunjukan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian (Kotler, 

2007:15) 

 

H. Definisi Operasional 

Definisi operasional pada masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Citra Produk (X), merupakan kesan yang diperoleh konsumen berdasarkan 

pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan terhadap 

produk Luwak White Koffie. Variabel ini diukur berdasarkan 4 (empat) 

komponen citra menurut Nimpoeno dalam Soemirat dan Ardianto 

(2008:115) sebagai indikator, yaitu: 1) persepsi, 2) kognisi, 3) motivasi, dan 

4) sikap.  

1) Persepsi, yaitu hasil pengamatan responden terhadap isu tentang produk 

Luwak White Koffie yang mengandung minyak babi dan memberikan 

makna berdasarkan pengalamannya mengenai hal tersebut. 
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2)  Kognisi, yaitu keyakinan responden terhadap produk Luwak White 

Koffie terkait isu adanya kandungan lemak babi. 

3)  Motivasi, yaitu keadaan dalam diri responden yang mendorong 

keinginannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu terhadap 

Luwak White Koffie. 

4) Sikap, yaitu kecenderungan responden untuk bertindak, berpersepsi dan 

menentukan pro atau kontra terhadap adanya isu produk Luwak White 

Koffie mengandung minyak babi. 

b. Minat Beli (Y), merupakan suatu perhatian, ketertarikan, keinginan, 

keputusan, dan tindakan untuk mengkonsumsi atau memiliki suatu produk. 

Variabel ini diukur berdasarkan tahapan minat beli khalayak yang mengacu 

pada model AIDA (attention, interest, desire, action) (Khasali, 2007:53) 

sebagai indikator, yakni: 1) Perhatian (Attention), 2) Ketertarikan (Interest), 

3) Keinginan (Desire), dan 4) Tindakan (Action).  

1) Perhatian, yaitu timbulnya rasa ingin tahu responden tentang produk 

Luwak White Koffie. 

2) Ketertarikan, yaitu perasaan ingin mengetahui lebih dalam tentang 

produk Luwak White Koffie yang menjadi perhatian responden. 

3) Keinginan, yaitu kemauan yang timbul dari hati tentang produk Luwak 

White Koffie White terkaiit adanya isu lemak babi. 

4) Tindakan, yaitu kegiatan yang dilakukan responden untuk merealisasikan 

ketertarikan dan keinginannya terhadap produk Luwak White Koffie. 

Terkait adanya isu lemak babi. 
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I. Metode Penelitian 

I.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang 

menjelaskan tentang hubungan antara variabel-variabel dan melalui pengujian 

hipotesis. Dengan jenis penelitian ini, peneliti ingin mengetahui korelasi antara 

citra produk terhadap minat beli konsumen.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesa yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010:13). 

I.2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan di Jurusan Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM). Lokasi penelitian ini dipilih dengan 

pertimbangan lokasi penelitian merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di 

Kota Malang sehingga jumlah mahasiswanya tergolong banyak. Selain itu, alasan 

kemudahan akses untuk memperoleh informasi dan waktu turut menjadi 

pertimbangan peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2014. 

I.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis (unit of analysis) yang 

hendak diteliti yang memiliki kriteria tertentu, dalam hal ini adalah 
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individu-individu responden (Hamidi, 2007:126). Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Angkatan 2012 Jurusan Komunikasi 

UMM sebanyak 412 orang. Namun dalam penelitian ini Populasi 

penelitian berjumlah 137 orang, diambil dari hasil prasurvey pada 

mahasiswa yang mengetahui tentang isu Luwak White Koffie 

mengandung minyak babi. 

b. Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012:91). Teknik penentuan sampel 

penelitian ini mengacu pada pendapat Rumus Slovin (dalam Riduwan, 

2005:65) dengan taraf keyakinan (kepercayaan) 95% (taraf signifikansi 

0,10)   

Dengan rumus:  

N = n/N(d)2 + 1 

n = sampel;  

N = populasi;  

d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05 

n = 137/(1 + 137x 0,05 x 0,05) =  102 orang.  

Maka jumlah yang diambil sebagai sampel adalah 102 mahasiswa ilmu 

komunikasi saja. 
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Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah simple random 

sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu 

(Sugiyono, 2007:64).  

Tekniik pengambilan sampel ini adalah dengan menggunakan 

undian. Teknik pengambilan sampel penelitian ini dengan cara membuat 

nomor undian setiap nama absensi pada populasi penelitian yaitu 

mahasiswa komunikasi angkatan 2012 yang  mengetahui tentang produk 

dan  adanya isu Luwak White Koffie mengandung lemak Babi yang 

berjumlah 137 orang, Kemudian diundi atau diambil secara acak 

sebanyak 102 yang  digunakan sebagai sampel. 

I.4. Teknik Skala Pengukuran 

Dalam penelitian ini data yang diukur adalah jenis data ordinal. 

Untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kuisioner, dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan skala pengukuran yaitu skala Likert. Skala Likert 

biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2010:132).  

Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan.  
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Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala Likert 

mempunyai gradasi dengan sangat positif dan negatif, yang dapat berupa 

kata-kata dengan skor sebagai berikut: 

a. Sangat Setuju: skor 4 

b. Setuju: skor 3 

c. Kurang setuju: Skor 2 

d. Tidak setuju: skor 1 

I.5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui pembuatan daftar 

pertanyaan dengan jumlah pilihan jawaban yang telah ditetapkan oleh 

peneliti (Hamidi, 2007:140). Terdapat 2 (dua) kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian ini, yakni kuesioner tentang citra produk yang terdiri 

dari 11 item pernyataan, dan kuesioner tentang minat beli 11 item 

pernyataan.  

b.  Dokumentasi yaitu penggalian data yang ditempuh dengan mempelajari 

yang merupakan data sekunder. Dokumentasi adalah informasi yang 

berasal dari catatan penting baik lembaga maupun perorangan (Hamidi, 

2007:142). Adapun data yang dimaksud berupa dokumen jumlah 

mahasiswa mahasiswa Angkatan 2012 Jurusan Komunikasi UMM. 
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I.6. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas  

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti 

sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya (Azwar, 2007:5).  

Agar hasil perhitungan statistik dan pengolahan data dalam uji 

validitas dengan teknik korelasi Pearson Product Moment memberikan 

hasil yang akurat, tepat dan cepat maka digunakan alat bantu komputer 

dengan Program IBM SPSS Statistics Version 20 

r = 
)Y)( - Yn  ( x )X)( X(n 

Y X - XYn

2222 


  

Dimana :  

r = koefisien korelasi 

x = skor dalam distribusi variabel x 

y = skor dalam distibusi variabel y 

n = jumlah sampel 

 

Suatu Item dikatakan valid atau tidak dengan membandingkan nilai 

hitungan r hutung (nilai produk moment) dengan r tabelnya. Jika r hitung 

> lebih besar dari r tabel maka item tersebut dikatakan valid. Jika r hitung 

< r lebih kecil dari r tabel maka item tersebut tidak signifikan. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas dapat dikatakan juga sebagai keterpercayaan, 

keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya. Namun 

ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana 
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hasil pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2007:4). Untuk menentukan 

suatu instrumen reliabel atau tidak maka bisa menggunakan batas nilai 

Alpha 0,6. Apabila nilai Alpha lebih dari 0,6 maka dapat disimpulkan 

bahwa instrumen penelitian telah reliabel (Priyatno, 2012:187). 

r 11 = 
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Keterangan: 

r 11 = realibilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya butir soal 

2

b = jumlah varian butir 

2

1  = varian total 

Jumlah varian dari butir akan dicari terlebih dahulu dengan 

mencari nilai varian tiap butirnya, kemudian akan dijumlahkan. Adapun 

rumusnya adalah: 

 

n

n

x
x

2
2 



  

Keterangan: 

n  = jumlah responden 

x = nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomor-nomor butir 

pertanyaan) 

 

Agar hasil perhitungan statistik dan pengolahan data dalam uji 

reliabilitas dengan teknik Alpha memberikan hasil yang akurat, tepat dan 

cepat maka digunakan alat bantu komputer dengan Program IBM SPSS 

Statistics Version 20. 

3. Analisis Korelasi 
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Dari data hasil kuesioner yang diperoleh atau angket maka akan 

diproses dan diolah data dengan menelaah semua data yang tersedia. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi Pearson product 

moment, karena teknik ini menurut Winarsunu (2004:72) digunakan 

untuk melukiskan hubungan dua variabel. Dalam penelitian ini adalah 

melihat korelasi antara variabel bebas citra produk (X) terhadap variabel 

terikat minat beli (Y). 

Rumus untuk menghitung koefisien korelasi Pearson product 

moment menurut Winarsunu (2004:74) adalah: 

  

     2222 YYnXXn

YX-XYn
r




  

Keterangan: 

r = koefisien korelasi Pearson 

X = variabel bebas (citra produk) 

Y = variabel terikat (minat beli) 

Agar hasil perhitungan statistik dan pengolahan data dalam analisis 

korelasi dengan teknik korelasi Pearson product moment memberikan 

hasil yang akurat, tepat dan cepat maka digunakan alat bantu komputer 

Program IBM SPSS Statistics Version 20. 

 

 


