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ABSTRACT
J.CO Donuts & Coffee representing one of brand fast food with one of the best food in J.CO is
donut. Donut is represent food which have recognized by society, but attendance of J.CO Donuts &
Coffee have earned to draw consumer and become gossips one day after its apparition.
This study aims to determine the influence of brand strategy and brand image to the
purchasing decision in J.CO Donuts & Coffee branch at Cambridge City Square Medan. Formulation
problem in this research is how far brand strategy and brand image influencing purchasing decisions
in J.CO Donuts & Coffee branch Cambridge City Square Medan.
The population in this study were all customers J.CO Donuts & Coffee branch at Cambridge
City Square Medan who has purchased decisions whose numbers are unknown. This research is
descriptive quantitative research, and data used are primary and secondary data obtained through the
study of the measurement documentation and questionnaires using likert scale. The analysis method
used is descriptive analysis method and the multiple regression analysis method.
The results of this study indicate that simultaneous brand strategy, and brand image has
positive and significant impact on purchase decisions J.CO Donuts & Coffee branch at Cambridge
City Square Medan. Partially brand image can be seen that the variable is the dominant variable
influencing the purchase decision in J.CO Donuts & Coffee branch at Cambridge City Square Medan.
Value Adjusted R Square = 0.204, mean 20,4% purchase decision factors can be explained by the
independent variable (brand strategy and brand image ) while the remaining 79,6% is explained by
other factors not examined in this study like location and price.
Keywords: brand strategy, brand image and purchasing decisions.

PENDAHULUAN
Dewasa ini banyak sekali terlihat
fenomena mengenai perilaku konsumen yang
dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari,
Salah satu dari fenomena perilaku konsumen
yang sering kita lihat adalah perilaku
pembelian dan membeli suatu produk. Perilaku
dimana konsumen dapat memilih produk
sesuai dengan jaman dan kebutuhan
konsumen. Seperti yang dikatakan oleh
Shiffman dan Kanuk (2004) bahwa perilaku
konsumen dapat didefenisikan sebagai sebuah
perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen
dalam
mencari
sesuatu,
membeli,
menggunakan, mengevaluasi, membuang
produk, jasa, dan pemikiran dimana mereka
berharap kebutuhan mereka akan terpuaskan.

Memenangkan persaingan tidaklah
mudah, setiap perusahaan harus menciptakan
dan memberi nilai yang sangat unggul kepada
para pelanggan. Oleh karena itu disinilah
pentingnya pemasaran atas suatu produk,
berhasil atau tidaknya produk tersebut
dipasaran tergantung dari keahlian pihak
perusahaan dalam mengkombinasikan fungsifungsi pemasaran. Pemasaran dapat dikatakan
sebagai suatu sistem keseluruhan dari
kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk
merencanakan, menentukan harga produk yang
ditawarkan, kegiatan promosi dan tempat
untuk mendistribusikan produk, termasuk
kepuasan yang dirasakan konsumen. Jika
pemasaran akan suatu produk sudah baik,
masih ada faktor lain yang menentukan sukses
tidaknya produk tersebut dipasaran. Salah
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satunya
adalah bagaimana
perusahaan
menciptakan dan memelihara suatu merek
(brand). Keberadaan merek menjadi semakin
penting, merek bukanlah hanya sekedar nama
atau simbol saja. Merek menjadi satu pembeda
suatu produk dari produk lainnya dibelantara
komoditas, sekaligus menegaskan persepsi
kualitas. Seseorang membeli karena pengaruh
sebuah merek. Persepsi ini bukan sekedar
tentang barang atau jasa, melainkan juga
tentang persepsi akan kualitas dan gengsi yang
diraih. Merek merupakan suatu simbol yang
kompleks yang menjelaskan atribut produk,
manfaat produk, nilai, budaya, kepribadian,
dan pengguna. Merek memiliki manfaatmanfaat.
Salah satu manfaat yang ditawarkan
merek kepada konsumen adalah manfaat
simbolis (Heggelson dan Suphelen dalam
Dewi, 2008). Nilai simbolik ini berisi identitas
ataupun kepribadian yang dimasukkan
kedalam suatu merek atau produk.
Citra merek dapat dibangun oleh
produsen
atau
konsumen.
Produsen
membentuk suatu citra terhadap merek yang
dikeluarkan, yang kemudian mempengaruhi
individu dalam mempersepsikan merek
tersebut. Salah satunya adalah produk Donuts
yang dikeluarkan oleh J.CO Donuts & Coffee,
yang mengatakan bahwa donut nya
mengandung kadar lemak yang rendah
sehingga para pencinta donut beralih dan
menyukai produk yang dikeluarkan oleh J.CO
Donuts & Coffee tersebut, selain itu J.CO
Donuts & Coffee juga merupakan model bisnis
yang dapat bersaing dipasar adalah model
bisnis waralaba, karena merek yang
diwaralabakan umumnya sudah teruji oleh
pasar (www.swa.co.id okt 2009).
Waralaba yang memiliki potensi yang
besar di Indonesia adalah jenis waralaba
restoran makanan cepat saji, karena jumlah
penduduk indonesia dengan pertumbuhan
perkapita yang tergolong tinggi, dan
ketersediaan makanan cepat saji semakin
dibutuhkan sejalan dengan meningkatnya
mobilitas masyarakat, terutama dikawasan
perkotaan yang dinamis. Didukung juga
kecenderungan gaya hidup masyarakat yang
semakin mengarah ke pada hal-hal lebih
praktis. Tidak terkecuali pada pola makan yang
gemar menyantap sajian yang serba instant.

Salah satu waralaba lokal yang tidak
kalah bersaing dengan waralaba asing pada
saat ini adalah J.CO Donuts & Coffee. J.CO
Donuts & Coffee yang pada saat sekarang ini
merupakan trend setter pecinta donut. J.CO
Donuts & Coffee adalah produk dalam negeri
dengan menggunakan konsep dari luar negeri
dan disempurnakan dengan modernisasi dan
kualitas terbaik. Sesuai dengan namanya, J.CO
Donuts & Coffee mempunyai produk makanan
berupa donut yaitu camilan atau makanan
selingan pengantar makan besar dan produk
minuman berupa kopi serta teh yang panas
maupun dingin. Produk unggul J.CO Donuts &
Coffee adalah produk makanannya, yaitu
donut. Produk yang dihasilkan tidak hanya
donut, tetapi tersedia juga cappucinno,
caramel, thai tea dan sekarang mengeluarkan
produk baru berupa yoghurt.
Dunkin donuts yang telah berdiri dari
tahun 1950, brand ini mencakup worldwide
untuk jangkauan pasar dan hingga kini masih
tegak berdiri dengan beberapa jenis produk
yang ditawarkan: donut, brownies, croissant,
muffins, kopi, dan coklat. Dari sisi usia jelas
Dunkin Donuts lebih banyak memiliki jam
terbang dibandingkan J.CO Donuts &Coffee
yang baru berdiri pada tahun 2005. Akan tetapi
bukanlah kompetitor J.CO Donuts &Coffee.
Hal ini dikarenakan konsep Dunkin Donuts
yang lebih mengarah pada mainstream donuts,
setara dengan Country Style Donuts. J.CO
Donuts &Coffee lebih diposisikan sebagai
donut yang lux dari sisi tampilan maupun
kemasan.
J.CO Donuts & Coffee menerapkan
konsep open kitchen, butik donut ini
memungkinkan pelanggan untuk menyaksikan
langsung proses pembuatannya, sehingga
donut yang dikonsumsi terasa lebih fresh dan
baru. Nuansa yang penuh kehangatan juga
menjadikan J.CO Donuts & Coffee sebagai
tempat paling nyaman untuk menikmati donut
dan secangkir kopi. Donut J.CO Donuts &
Coffee dihasilkan dan diolah dari bahan-bahan
berkualitas dan bermutu tinggi karena
langsung di Import dari luar negeri. J.CO
Donuts & Coffee saat ini telah hadir di Medan,
J.CO Donuts & Coffee memiliki 3 outlet di
Medan yaitu pada Sun Plaza Medan, Thamrin
Plaza dan Cambridge City Square Medan.

2

Perumusan Masalah
Permasalahan dalam penelitian ini
adalah apakah strategi merek dan citra merek
dapat berpengaruhi terhadap keputusan
pembelian pada J.CO Donuts & Coffee ?
Manfaat Penelitian
a) Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan
dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
perusahaan dalam pengambilan keputusan
atau kebijakan yang berkaitan dengan
strategi merek dan citra merek. Dan juga
dapat menjadi bahan masukan untuk
menjaga citra merek sehingga dapat
meningkatkan performa perusahaan.
b) Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat
untuk menambah wawasan peneliti tentang
strategi merek dan citra merek terhadap
keputusan pembelian pada J.CO Donuts &
Coffee Cabang Cambridge City Square
Medan. Bagi peneliti, penelitian ini juga
merupakan sarana penerapan ilmu yang
telah diperoleh selama belajar dan
merupakan salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi S1 pada Program
Sarjana
Manajemen
di
Universitas
Sumatera Utara.
c) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini
diharapkan
dapat
menjadi
sarana
pengembangan penelitian-penelitian lebih
lanjut dan dapat dijadikan referensi sebagai
pembanding bagi penelitian sejenis.
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Strategi Merek
Merek adalah suatu nama, simbol,
tanda, design, atau gabungan diantaranya
untuk dipakai sebagai identitas suatu
perorangan, organisasi atau perusahaan pada
barang dan jasa yang dimiliki untuk
membedakan dengan produk jasa lainnya.
Merek yang kuat ditandai dengan
dikenalnya suatu merek dalam masyarakat,
asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk,
persepsi positif dari pasar dan kesetiaan
konsumen terhadap merek yang tinggi. Dengan
adanya merek yang membuat produk yang satu
berbeda dengan yang lain yang diharapkan
akan
memudahkan
konsumen
dalam
menentukan produk yang akan dikonsumsinya
berdasarkan berbagai pertimbangan serta
menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek.

Menurut Daft (2002:307) Pengertian
strategi adalah rencana tindakan yang
menjabarkan alokasi sumber daya dan
aktivitas-aktivitas
untuk
menanggapi
lingkungan dan membantu mencapai sasaran
atau tujuan organisasi.
Strategi dalam suatu organisasi
merupakan cara untuk mencapai tujuan-tujuan,
mengatasi
segala
kesulitan
dengan
memanfaatkan
sumber-sumber
dan
kemampuan yang dimilikinya, jadi strategi
merupakan suatu rencana yang ditujukan untuk
mencapai
tujuan
tersebut.
Beberapa
perusahaan mungkin mempunyai tujuan yang
sama, tetapi strategi yang digunakan berbeda.
Strategi ini berdasarkan suatu tujuan dan
sebuah strategi tidak cukup hanyalah sebuah
rencana belaka, namun strategi haruslah
sampai pada penerapannya, sehingga demikian
lah dikatakan bahwa strategi tidak semata-mata
hanya sebuah pola perencanaan saja, namun
bagaimana
strategi
tersebut
dapat
dilaksanakan.
Pengertian citra
Citra merupakan sebuah komponen
pendukung bagi sebuah merek, dimana ia
mewakili mutu dari sebuah produk. Citra
konsumen yang positif terhadap suatu merek
lebih memungkinkan konsumen untuk
melakukan pembelian. Merek yang baik
menjadi dasar untuk citra perusahaan yang
positif. Jadi jelaslah bahwa persepsi konsumen
,mengenai sebuah merek berisi dari gambaran
sekumpulan identitas ataupun ekspresi
kepribadian yang dimasukan kedalam suatu
produk atau merek.
Untuk itu produsen perlu kreativitas
dan usaha yang keras dalam membangun citra,
karena belum tentu apa yang kita proyeksikan
sama dengan apa yang dipersepsikan oleh
konsumen.
Pengertian Citra Merek
Menurut Tjiptono (2005:49) brand
image atau brand description yaitu deskripsi
tentang asosiasi dan keyakinan konsumen
terhadap merek tertentu. Dapat juga dikatakan
bahwa citra merek merupakan konsep yang
diciptakan oleh konsumen karena alasan
subjektif dan emosi pribadinya. Oleh karena
itu, dalam konsep ini persepsi konsumen
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menjadi lebih penting daripada keadaan
sesungguhnya.
Arafat (2006:53) menyatakan brand
image atau citra merek didefenisikan sebagai
persepsi terhadap merek yang direfleksikan
oleh asosiasi merek dalam memori konsumen
yang mengandung makna bagi konsumen.
Citra merek ada bukan karena teknologi, fitur,
atau produknya, tetapi sesuatu yang diperoleh
dari promosi, iklan dan pengguna. Citra merek
ada karena ingatan kembali terhadap suatu
produk, evaluasi dari kualitas, resiko
pembelian yang kecil, dan pengalaman juga
kepuasan yang diberikan oleh produk tersebut.
Nilai Asosiasi Merek
Nilai yang mendasari sebuah merek
sering merupakan sekumpulan asosiasinya
dengan kata lain, merupakan makna merek
tersebut bagi khalayak. Asosiasi-asosiasi
menjadi pijakan dalam keputusan-keputusan
pembelian dan loyalitas merek. Ada banyak
sekali kemungkinan asosiasi, dan suatu variasi
dari asosiasi-asosiasi bisa memberikan nilai.
Membangun Citra Merek
Kotler dan Keller (2002:31), melihat
betapa pentingnya sebuah citra merek dalam
mendukung kesuksesan pemasaran suatu
produk telah membuat para perancang citra
merek berusaha memenuhi hasrat konsumen
untuk menjadi bagian dari kelompok sosial
yang lebih besar, dipandang terhormat oleh
orang lain, atau untuk mendefenisikan diri
menurut citra yang diinginkan
Perilaku Konsumen
Perilaku
konsumen
merupakan
merupakan
ilmu
yang
relatif
baru
dibandingkan ilmu yang lain. Ilmu ini
berkembang ketika konsep pemasaran mulai
banyak diterapkan diperusahaan-perusahaan.
Kompleksnya perilaku konsumen dan perlunya
memahami konsumen mendorong ilmu ini
dalam perkembangan memerlukan ilmu-ilmu
lain yang terkait memungkinkannya mampu
menjelaskan perilaku konsumen dengan lebih
baik.
Menurut Schiffman dan Kanuk
(2008:6) menjelaskan bahwa ; “Perilaku
konsumen merupakan studi yang mengkaji
bagaimana individu membuat keputusan
membelanjakan sumberdaya yang tersedia dan

dimiliki (waktu, uang, usaha) dan untuk
mendapatkan barang dan jasa yang nantinya
akan dikonsumsi.”
Mangkunegara (2009:3) bahwa ;
“Perilaku konsumen sebagai tindakan-tindakan
individu yang secara langsung terlibat dalam
usaha memperoleh dan menggunakan barangbarang jasa ekonomis termasuk proses
pengambilan keputusan yang mendahului dan
menentukan tindakan-tindakan tersebut.”
Keputusan Pembelian
Keputusan pembelian menurut Kotler
(2000:251), yang dimaksud dengan keputusan
pembelian adalah suatu proses penyelesaian
masalah yang terdiri dari menganalisa atau
pengenalan
kebutuhan
dan
keinginan,
pencarian informasi, penilaian sumber-sumber
seleksi
terhadap
alternatif
pembelian,
keputusan pembelian, dan perilaku setelah
pembelian.
Keputusan berarti pilihan, yaitu pilihan
dari dua atau lebih kemungkinan. Namun,
hampir tidak merupakan pilihan antara yang
benar dan yang salah, tetapi yang justru sering
terjadi ialah antara yang “hampir benar” dan
“mungkin salah”. Walaupun keputusan biasa
dikatakan sama dengan pilihan, ada perbedaan
penting diantara keduanya. Keputusan adalah “
pilihan nyata” karena pilihan diartikan sebagai
pilihan tentang tujuan termasuk pilihan tentang
cara untuk mencapai tujuan itu, apakah pada
tingkat perorangan atau pada tingkat kolektif.
Faktor-Faktor
Yang
Mempengaruhi
Keputusan Pembelian
Tjiptono (2006:296) faktor-faktor yang
mempengaruhi
keputusan
pembelian
pelanggan adalah ikatan emosional yang
terjalin antara pelanggan dan produsen setelah
pelanggan menggunakan produk dan jasa dari
perusahaan dan mendapati bahwa produk atau
jasa tersebut memberi nilai tambah.
Tahap – Tahap Proses Keputusan
Pembelian
Menurut Kotler (2008:179) tahap –
tahap proses keputusan pembelian adalah
sebagai berikut :
1. Pengenalan masalah
Proses
pembelian
dimulai
dengan
pengenalan masalah atau kebutuhan.
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2.

3.

4.

5.

Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh
rangsangan dari dalam atau dari luar
pembeli.
Pencarian informasi
Konsumen dapat memperoleh informasi
dari berbagai sumber, meliputi sumber
pribadi, sumber komersil, sumber publik
dan sumber eksperensal.
Evaluasi alternatif
Dalam tahap ini tidak ada suatu proses
evaluasi yang mudah dan tunggal yang
dapat dipergunakan untuk semua konsumen
atau bahkan oleh seorang konsumen dalam
semua situasi pembeliannya.
Keputusan pembelian
Tahap ini diawali dengan tahap penilaian
berbagai alternatif yang dapat dilihat dari
atribut – atribut yang melekat pada produk
itu. Dengan indikasi itu konsumen
membentuk pilihan. Namun ada dua faktor
yang mempengaruhi pada saat memilih,
yaitu sikap pada orang lain dan kejelekan
suatu produk.
Perilaku setelah pembelian
Setelah membeli suatu produk, konsumen
akan mengalami beberapa tingkat kepuasan
atau ketidakpuasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah
J.CO Donuts & Coffee didirikan oleh
Johnny Andrean yang sebelumnya terkenal
sebagai pengusaha salon yang sukses. Tak
kurang dari 168 jaringan salon dan 41 sekolah
salon dimilikinya, namun insting sang penata
rambut kemudian membawanya terjun kebisnis
makanan. Sejak tahun 2003 ia aktif
mengembangkan J.CO. J.CO adalah produk
dalam negeri dengan menggunakan konsep
dari luar negeri dan disempurnakan dengan
modernisasi dan kualitas terbaik J.CO
ditujukan untuk menyerbu pasar asing.
Persiapan J.CO membutuhkan waktu
yang lama. Selama 3 tahun Johnny Andrean
dan timnya mempelajari bisnis donut,
mengeksplorasi resepnya, serta melakukan
riset pasar dan sampling. Jhonny meluncurkan
J.CO dengan konsep “ apa yang disukainya
dan hal ini bisa diterima masyarakat”.
Pada 26 Juni 2005, J.CO mulai
beroperasi pertama kali di Supermal Karawaci,
Tangerang dan langsung membuka outlet
sebanyak-banyaknya. Dalam waktu setahun,

J.CO telah mempunyai 16 buah gerai dengan
450-an orang karyawan untuk gerai saja. Tujuh
gerai terdapat di Jakarta dan sisanya di
Bandung, Surabaya, Makassar dan Pekanbaru.
Dalam waktu dekat mereka akan membuka di
Palembang, Batam, Manado, Bogor, Medan,
dan Bali. Dan mempunyai keinginan juga
untuk go internasional pada tahun 2007 dengan
pilihan lokasi di Australia, Hongkong, atau
Singapura.
Visi dan Misi J.CO Donuts & Coffee
Visi
1. Membentuk J.CO Donuts & Coffee sebagai
International Premium Donuts & Coffee
Brand terkemuka.
2. Menjadi Tren Setting lifestyle dalam donuts
and coffee brand.
3. Menjadi perusahaan yang tepat bagi orangorang yang tepat dalam meraih cita-citanya.
Misi
1. Menyediakan donat dan kopi yang
berkualitas premium.
2. Mendorong karyawan dalam meraih citacitanya.
3. Menempatkan
pelanggan
sebagai
prioritas.
4. Berkomitmen memberikan pelayanan
terbaik dengan sungguh-sungguh.
5. Menyediakan tempat yang sempurna
untuk bersantai
6. Memperlakukan semua orang dengan
hormat dan bermartabat.
Analisis Deskriptif Responden
Responden dalam penelitian ini adalah
konsumen pada J.CO Donuts & Coffee Cabang
Cambridge City Square Medan. Kuesioner
sebagai data primer dalam penelitian ini telah
disebarkan kepada sampel yang telah
ditentukan sesuai dengan kriteria.
Tabel-tabel dalam penjelasan berikut
menjelaskan deskriptif responden yang
berjumlah 100 orang.
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a. Karakteristik Responden Berdasarkan
Jenis Kelamin
Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan
Jenis Kelamin
Jenis
Jumlah
(%)
kelamin
(orang)
Pria
36
36
Wanita
64
64
Total
100
100
Sumber: Data Primer, diolah (2013)

Pada Tabel dapat terlihat bahwa dari
100 orang konsumen yang membeli produk
dari J.CO Donuts & Coffee, 64% adalah
wanita dan selebihnya adalah pria. Hal ini juga
menjelaskan bahwa wanita lebih sering
membeli produk J.CO Donuts & Coffee
daripada pria, namun dari hasil diatas tidak
menutup kemungkinan bahwa pria juga
menyukai produk J.CO Donuts & Coffee.
Karena bila dimisalkan dalam kehidupan
sehari-hari wanita lebih sering melakukan
pembelian dibanding pria, yang tentu saja tidak
menentukan apakah wanita lebih menyukai
produk J.CO Donuts & Coffee dibanding pria.
b.

Karakteristik Responden Berdasarkan
Kuantitas Membeli
Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan
Kuantitas Membeli
Kuantitas
Jumlah (%)
Membeli
(orang)
2 kali
63
63
3 kali
22
22
4 kali
9
9
Lebih dari 4 6
6
kali
Total
100
100
Sumber: Data Primer, diolah (2013)

Berdasarkan Tabel diatas kuantitas
pembelian responden dapat diketahui bahwa
responden memiliki kuantitas membeli dua
kali dalam sebulan yaitu 63% responden.
Kuantitas pembelian tiga kali dalam sebulan
sebesar 22% responden. Yang memiliki
kuantitas membeli empat kali dalam sebulan
sebesar 9% responden. Sedangkan yang
membeli lebih dari empat kali memiliki
kuantitas membeli sebesar 6% responden. Hal
ini dikarenakan, mayoritas pengunjung J.CO

melakukan pembelian lebih dari satu kali
dikarenakan produk yang dihasilkan oleh J.CO
mempunyai cita rasa yang berbeda dari pada
donut yang lainnya.
c.

Karakteristik Responden Berdasarkan
Usia
Tabel 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Usia
Jumlah
(%)
(tahun)
(orang)
15-20
33
33
21-25
60
60
26-30
7
7
Total
100
100
Sumber: Data Primer, diolah (2013)

Tabel menunjukan bahwa dari 100
orang responden, berusia 15-20 tahun sebesar
33%, berusia 21-25 tahun sebesar 60%, dan
yang berusia 26-30 tahun sebesar 7%. Usia 2125 tahun merupakan jumlah terbanyak pada
penelitian ini, hal ini dikarenakan pada usia
21-25 tahun cenderung menyukai makanan
cepat saji dan menyukai tempat-tempat yang
nyaman untuk berkumpul bersama temanteman. Serta kebanyakan dari usia ini
melakukan pembelian karena terpengaruh
dengan merek dan tren yang ada. Sedangkan
pada usia 26-30 tahun kebanyakan dari orangorang yang sudah berkerja dan tidak
mempunyai waktu untuk berkumpul dengan
teman-teman, kebanyakan dari usia ini
membeli produk J.CO Donuts & Coffee
dengan cara membawa pulang atau take away.
d.

Karakteristik Responden Berdasarkan
Produk
Tabel 4
Karakteristik Responden Berdasarkan
Produk
Nama
Jumlah
(%)
Produk
(orang)
Donuts
60
60
Coffee
28
28
Youghurt
9
9
Tea
3
3
Total
100
100
Sumber: Data Primer, diolah (2013)

Tabel menunjukkan bahwa dari 100
orang responden, 60% menyukai donuts, 28%
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menyukai coffee, 9% menyukai youghurt dan
3% menyukai tea yang ada di J.CO Donuts &
Coffee. Hal ini menunjukan bahwa konsumen
dapat mengerti dengan jelas mengenai merek
J.CO Donuts & Coffee, dan dengan produk
mereka yang diunggulkan yaitu donut. J.CO
Donuts & Coffee telah berhasil memberikan
citra positif kepada konsumen melalui
mereknya sehingga berdampak positif dan
disukai konsumen.
Analisis Deskriptif Variabel
Pada variabel berikut ini akan dilihat
penilaian-penilaian
responden
terhadap
variabel dalam penelitian ini.
a. Distribusi
Jawaban
Responden
terhadap Variabel Strategi Merek (X 1)
Tabel 5
Distribusi Penilaian Responden Terhadap
Variabel (X1)
Item

SS

1
2
3
4
5

f
55
51
39
31
43

S
%
55
51
39
31
43

f
38
39
51
46
40

KS
%
38
39
51
46
40

f
5
10
7
19
13

TS
%
5
10
7
19
13

f
1
0
3
3
2

STS
%
1
0
3
3
2

f
1
0
0
0
2

Total
%
1
0
0
0
2

5. Untuk pernyataan warna simbol J.CO
mudah diingat, dari 100 responden 43%
menyatakan
sangat
setuju,
40%
menyatakan setuju, 13% menyatakan
kurang setuju, 2% menyatakan tidak setuju,
dan 1% menyatakan sangat tidak setuju.
b. Distribusi Jawaban Responden terhadap
Variabel Citra Merek (X2)
Tabel 6
Distribusi Penilaian Responden terhadap
Variabel X2
Item

SS

S

KS

TS

1
2
3

f
35
30
18

%
35
30
18

f
54
65
48

%
54
65
48

f
9
5
27

%
9
5
2

4

27

27

49

49

19

1

5

14

14

44

44

29

2

f
2
0
3
7
5
9
11
9

STS

Total

%
2
0
3

f
0
0
4

%
0
0
4

100
100
100

5

0

0

100

11

2

2

100

Sumber: Data Primer, diolah (2013)
100
100
100
100
100

Sumber: Data Primer, diolah (2013)

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa :
1. Untuk pernyataan merek J.CO mudah
diingat, dari 100 responden 55%
menyatakan
sangat
setuju,
38%
menyatakan setuju, 5% menyatakan kurang
setuju, 1% menyatakan tidak setuju, dan
1% menyatakan sangat tidak setuju.
2. Untuk pernyataan merek J.CO mudah
diucapkan, dari 100 responden 51%
menyatakan
sangat
setuju,
39%
menyatakan setuju, 10% menyatakan
kurang setuju, 0% menyatakan tidak setuju,
dan 0% menyatakan sangat tidak setuju.
3. Untuk pernyataan warna kemasan J.CO
mudah diingat, dari 100 responden 39%
menyatakan
sangat
setuju,
51%
menyatakan setuju, 7% menyatakan kurang
setuju, 3% menyatakan tidak setuju, dan
0% menyatakan sangat tidak setuju.
4. Untuk pernyataan nama J.CO menunjukkan
gengsi, dari 100 responden 31%
menyatakan
sangat
setuju,
46%
menyatakan setuju, 19% menyatakan
kurang setuju, 3% menyatakan tidak setuju,
dan 1% menyatakan sangat tidak setuju.

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa:
1. Untuk pernyataan merek J.CO Donuts &
Coffee adalah merek yang berkualitas, dari
100 responden 35% menyatakan sangat
setuju, 54% menyatakan setuju, 9%
menyatakan kurang setuju, 2% menyatakan
tidak setuju, dan 0% menyatakan sangat
tidak setuju.
2. Untuk pernyataan memiliki pandangan
yang positif terhadap merek J.CO Donuts &
Coffee, dari 100 responden 30%
menyatakan
sangat
setuju,
65%
menyatakan setuju, 5% menyatakan kurang
setuju, 0% menyatakan tidak setuju, dan
0% menyatakan sangat tidak setuju.
3. Untuk pernyataan merek J.CO Donuts &
Coffee adalah merek yang disukai semua
kalangan, dari 100 responden 18%
menyatakan
sangat
setuju,
48%
menyatakan setuju, 27% menyatakan
kurang setuju, 3% menyatakan tidak setuju,
dan 4% menyatakan sangat tidak setuju.
4. Untuk pernyataan merek J.CO Donuts &
Coffee mencerminkan gaya hidup modern,
dari 100 responden 27% menyatakan sangat
setuju, 49% menyatakan setuju, 19%
menyatakan kurang setuju, 5% menyatakan
tidak setuju, dan 0% menyatakan sangat
tidak setuju.
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5. Untuk pernyataan setiap mendengar
kata’donut’ saya langsung teringat pada
J.CO Donuts & Coffee, dari 100 responden
14% menyatakan sangat setuju, 44%
menyatakan setuju, 29% menyatakan
kurang setuju, 11% menyatakan tidak
setuju, dan 2% menyatakan sangat tidak
setuju.
c. Distribusi
Jawaban
Responden
Terhadap Keputusan Pembelian Pada
J.CO Donuts & Coffee Cabang
Cambridge City Square Medan
Tabel 7
Distribusi Penilaian Responden Terhadap
Variabel Y
Item

1
2
3
4

SS

S

KS

TS

STS

Total

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

49
39
26
60

49
39
26
60

46
56
62
25

46
56
62
25

5
5
10
14

5
5
10
14

0
0
2
1

0
0
2
1

0
0
0
0

0
0
0
0

100
100
100
100

Sumber: Data Primer, diolah (2013)

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa:
1. Untuk penyataan saya membeli produk
J.CO
Donuts
&
Coffee
karena
menyukainya, dari 100 responden 49%
menyatakan
sangat
setuju,
46%
menyatakan setuju, 5% menyatakan kurang
setuju, 0% menyatakan tidak setuju, dan
0% menyatakan sangat tidak setuju.
2. Untuk pernyataan saya membeli produk
J.CO Donuts & Coffee karena rasanya yang
enak, dari 100 responden 39% menyatakan
sangat setuju, 56% menyatakan setuju, 5%
menyatakan kurang setuju, 0% menyatakan
tidak setuju, dan 0% menyatakan sangat
tidak setuju.
3. Untuk pernyataan saya membeli produk
J.CO Donuts & Coffee karena toppingnya
yang mempunyai banyak pilihan rasa, dari
100 responden 26% menyatakan sangat
setuju, 62% menyatakan setuju, 10%
menyatakan kurang setuju, 2% menyatakan
tidak setuju, 0% menyatakan sangat tidak
setuju.
Untuk pernyataan saya membeli produk
J.CO Donuts & Coffee karena tempatnya yang
cocok untuk bersantai, dari 100 responden
60% menyatakan sangat setuju, 25%
menyatakan setuju, 14% menyatakan kurang

setuju, 1% menyatakan tidak setuju, dan 0%
menyatakan sangat tidak setuju.
Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda
digunakan untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh variabel Strategi merek (X1), Citra
merek (X2) terhadap keputusan pembelian (Y)
sebagai variabel terikat yang dilakukan pada
100 responden di J.CO Donuts & Coffee
Cabang Cambridge City Square Medan.
Tabel 8
Variables Entered/Removedb
Model
Variables
Variables Entered Removed Method
1 citramerek,
. Enter
dimension0
strategimereka
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: keputusanpembelian
Sumber:
Hasil
pengolahan
(Kuesioner,SPSS versi 16.0, 2013)

data

primer

Pada Tabel dapat dilihat bahwa
seluruh variabel independen dimasukkan
dalam analisis ini, atau dengan kata lain tidak
ada variabel independen yang tidak digunakan,
atau yang disebut dengan metode enter.
Identifikasi Determinan (R2)
Determinan digunakan untuk melihat
seberapa besar pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat. Jika determinan (R 2)
semakin besar atau mendekati satu, maka
pengaruh variabel bebas (X 1, X2) terhadap
variabel terikat (Y) semakin kuat. Jika
determinan (R2) semakin kecil atau mendekati
nol, maka pengaruh variabel bebas (X1, X2)
terhadap variabel terikat (Y) semakin lemah.
Tabel 9
Model Summaryb
Model
Adjusted Std. Error of
R
R Square R Square the Estimate
dimension0 1 .469a
.220
.204
1.74908
a. Predictors: (Constant), citramerek,
strategimerek
b. Dependent Variable: keputusanpembelian
Sumber: Hasil pengolahan data primer (Kuesioner,
SPSS versi 16.0, 2013)

Tabel menunjukkan bahwa nilai r =
0,469 berarti hubungan antara variabel bebas
(strategi merek, dan citra merek ) terhadap
variabel terikat (keputusan pembelian) sebesar
46,9%, artinya hubungannya cukup erat.
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Angka Adjusted R2 atau determinan sebesar
0,204 berarti variabel bebas yaitu strategi
merek (X1) dan citra merek (X 2) mampu
menjelaskan terhadap variabel terikat yaitu
keputusan pembelian (Y) sebesar 20,4% dan
sisanya 79,6% dipengaruhi oleh variabel yang
tidak diteliti dalam penelitian ini seperti faktor
harga dan lokasi.
Pembahasan
Berdasarkan uji-F, strategi merek dan
citra merek secara bersama-sama atau simultan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian pada J.CO Donuts &
Coffee Cabang Cambridge City Square
Medan. Ini menandakan bahwa dari
keseluruhan faktor strategi merek dan citra
merek mampu mempengaruhi keputusan
pembelian pada J.CO Donuts & Coffee
Cabang Cambridge City Square Medan.
Perhitungan koefisien determinasi
( ), menunjukkan bahwa hubungan antara
variabel bebas strategi merek, citra merek
terhadap variabel terikat (keputusan pembelian
pada J.CO Donuts & Coffee Cabang
Cambridge City Square Medan) memiliki
hubungan yang positif dan erat. Nilai Adjusted
R Square = 0,204 , berarti 20,4% keputusan
pembelian dapat dijelaskan oleh variabel bebas
strategi merek dan citra merek sedangkan
sisanya 79,6% dijelaskan oleh faktor-faktor
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini
seperti faktor lokasi dan harga.
1. Pengaruh Strategi merek (X 1) terhadap
Keputusan pembelian (Y)
Variabel strategi merek berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian pada J.CO Donuts &
Coffee Cabang Cambridge City Square
Medan. Dari hasil pengamatan peneliti, faktor
utama mengapa variabel strategi merek
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian pada J.CO
Donuts & Coffee Cabang Cambridge City
Square Medan adalah karena merek J.CO
Donuts & Coffee yang mudah diingat, warna
simbol yang mudah diingat, merek J.CO yang
singkat sehingga mudah diucapkan dan dingat,
ini merupakan strategi yang baik yang
dilakukan oleh J.CO Donuts & Coffee.
Sehingga pada kehadirannya yang pertama di
Indonesia, J.CO langsung dapat menarik

konsumen dan mengalah kan pesaing
utamanya pada industri makanan (donut).
Warna kemasan dan warna dekorasi kafe J.CO
juga selaras, sehingga memudahkan konsumen
untuk mengingat merek J.CO Donuts &
Coffee.
Menurut teori yang ada, kesetiaan
konsumen terhadap suatu merek atau brand
yaitu pengenalan, pilihan dan kepatuhan
terhadap suatu merek. Merek dapat dipahami
lebih dalam pada tiga, Rangkuti (2002:2) yaitu
: Nama Merek (brand name), Merek (symbol),
Karakter Dagang (trade character), dan Hak
Cipta (Copyright). Dapat dilihat dari teori
diatas J.CO Donuts & Coffee telah melakukan
strategi merek yang baik jika dilihat dari teori
yang ada. Dengan nama merek yang mudah
diingat, merek yang mudah diucapkan,
mempunyai warna simbol yang mudah diingat
dengan lambang burung cendrawasih yang
dapat memudahkan konsumen mengingat
simbol dari J.CO Donuts & Coffee.
2. Pengaruh Citra Merek (X 2) terhadap
Keputusan pembelian (Y)
Berdasarkan uji t, maka variabel citra
merek berpengaruh secara positif dan
signifikan serta yang paling dominan terhadap
keputusan pembelian pada J.CO Donuts &
Coffee Cabang Cambridge City Square
Medan. Dari hasil pengamatan peneliti, faktor
utama mengapa variabel citra merek memiliki
pengaruh yang positif, signifikan dan yang
dominan terhadap keputusan pembelian pada
J.CO Donuts & Coffee Cabang Cambridge
City Square Medan adalah karena J.CO Donuts
& Coffee mempunyai citra yang baik dimata
konsumen
dimana
banyak
konsumen
menyatakan setuju bahwa J.CO Donuts &
Coffee merupakan salah satu merek yang
berkualitas, variasi rasa produk yang beragam,
serta citra positif yang sudah tertanam dibenak
konsumen. Citra merek J.CO Donuts & Coffee
yang dikenal hampir semua kalangan, disukai
anak-anak hingga orang dewasa.
Menurut teori yang ada, citra merek
adalah keyakinan konsumen terhadap merek
tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa citra
merek merupakan konsep yang diciptakan oleh
konsumen karena alasan subjektif dan emosi
pribadinya. Oleh karena itu, dalam konsep ini
persepsi konsumen menjadi lebih penting
daripada keadaan sesungguhnya. Susanto dan
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Himawan menyatakan merek yang kuat dapat
menarik konsumen untuk menggunakan
sebagai faktor penentu dalam melakukan
keputusan pembelian, sedangkan syarat yang
kuat adalah citra merek (brand image).
Butir-butir pernyataan yang ada dalam
kuesioner juga menunjukkan bahwa citra
merek yang ada pada J.CO Donuts & Coffee
sudah melekat pada konsumen. Terbukti pada
setiap
pernyataan
jawaban
responden
kebanyakan sangat setuju dan setuju.
Kebanyakan konsumen juga menyatakan
setuju dengan pernyataan bahwa mereka
memiliki pandangan yang positif terhadap
merek J.CO Donuts & Coffee dengan nilai
mencapai 65% responden menyatakan setuju.
Pada penelitian terdahulu Manurung
(2012) dengan judul penelitian “Pengaruh
harga, kualitas, dan citra merek terhadap
keputusan pembelian Notebook Acer pada
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas
Sumatera”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu
variabel Citra merek adalah yang paling
dominan dan pengaruh yang ditimbulkan
adalah pengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian Acer pada
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas
Sumatera Utara.
Sama halnya seperti penelitian
terdahulu citra merek juga merupakan variabel
yang paling dominan dalam penelitian ini. Hal
ini terjadi karena banyak dari konsumen yang
mementingkan merek dari suatu produk dan
lalu melakukan keputusan pembelian. Merek
yang baik merupakan merek yang dapat
melekat secara positif diingatan konsumen,
yang dapat berpengaruh positif pula terhadap
keputusan pembelian serta loyalitas konsumen.
Konsumen yang sudah loyal dan percaya
kepada satu merek maka akan tanpa ragu untuk
melakukan pembelian berulang, oleh sebab itu
penting bagi perusahaan untuk memelihara
merek dan membuat citra positif serta
meningkatkan kualitas dari produk mereka
agar dapat bersaing dengan perusahaan sejenis
karena citra merek juga merupakan aset yang
berharga bagi perusahaan
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan
hasil analisis dan
evaluasi terhadap strategi merek dan citra
merek yang mempengaruhi konsumen dalam
melakukan keputusan pembelian pada J.CO

Donuts & Coffee Cabang Cambridge City
Square Medan, maka peneliti menarik
kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan
memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi
J.CO Donuts & Coffee Cabang Cambridge
City Square Medan untuk memperbaiki
kekurangan dalam upaya meningkatkan kinerja
dan pelayanan.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah
dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Strategi merek, citra merek secara bersamasama atau simultan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keputusan pembelian
pada J.CO Donuts & Coffee Cabang
Cambridge City Square Medan.
2. Citra merek berpengaruh secara positif dan
signifikan serta yang paling dominan
terhadap keputusan pembelian pada J.CO
Donuts & Coffee Cabang Cambridge City
Square Medan.
3. Berdasarkan
perhitungan
koefisien
determinasi ( ), menunjukkan bahwa
hubungan antara variabel bebas strategi
merek, citra merek terhadap variabel terikat
(keputusan pembelian pada J.CO Donuts &
Coffee Cabang Cambridge City Square
Medan) memiliki hubungan yang positif
dan cukup erat.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian pada
konsumen J.CO Donuts & Coffee Cabang
Cambridge City Square Medan maka saya
dapat memberikan beberapa saran yang
mungkin dapat berguna bagi J.CO Donuts &
Coffee Cabang Cambridge City Square
Medan:
1. Faktor strategi merek dan citra merek layak
untuk dipertimbangkan, hal ini dikarenakan
strategi merek dan citra merek dapat
mempengaruhi keputusan pembelian pada
J.CO Donuts & Coffee Cabang Cambridge
City Square Medan.
2. J.CO Donuts & Coffee Cabang Cambridge
City Square dapat melakukan promosipromosi yang berguna untuk membuat para
konsumen merasa senang dan melakukan
pembelian berulang, dengan mengadakan
kartu diskon atau dengan cara poin yang
dapat ditukarkan dengan hadiah berupa

10

produk-produk yang ditawarkan J.CO
Donuts & Coffee yang dapat menarik
konsumen.
3. Simbol J.CO Donuts & Coffee juga dapat
lebih ditonjolkan agar konsumen mudah
mengingat simbol dari J.CO Donuts &
Coffee, karena ada beberapa dari responden
yang kesulitan mengingat simbol dari J.CO
Donuts & Coffee sementara simbol
merupakan hal yang penting bagi merek
J.CO Donuts & Coffee.
4. Kepada peneliti selanjutnya, sebaiknya
meneliti variabel lain dari strategi merek
dan citra merek yang lebih mempengaruhi
keputusan pembelian konsumen. Karena
berdasarkan penelitian yang peneliti
lakukan, hubungan antara variabel bebas
strategi merek, citra merek terhadap
variabel terikat (keputusan pembelian pada
J.CO Donuts & Coffee Cabang Cambridge
City Square Medan) memiliki hubungan
yang positif dan erat. Nilai Adjusted R
Square = 0,204, berarti 20,4% keputusan
pembelian dapat dijelaskan oleh variabel
bebas strategi merek dan citra merek
sedangkan sisanya 79,6% dijelaskan oleh
faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini seperti faktor lokasi dan
faktor harga.
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