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Abstrak 

Di daerah Sidoarjo dan sekitarnya mulai ada banyak tempat cukur yang dikelola dengan 

modern yaitu barbershop, menjadikan masyarakat mulai mengenal lebih jauh lagi tentang 

produk fashion terutama minyak rambut atau pomade. Setiap jenis minyak rambut memiliki 

ciri khas yang berbeda-beda, kelebihan dan keunikan tersendiri dari setiap produk, membuat 

konsumen menjadi tertarik untuk mencobanya.       

 Jumlah sampel yang digunakan adalah 73 orang dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan probability sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda.. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner   

 Gaya hidup, brand image dan brand awareness secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil koefisien 

determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,923 atau 92,3% yang artinya semua variabel bebas 

(gaya hidup, brand image, dan brand awareness) dapat menjelaskan variabel kinerja sebesar 

92,3%. 

Kata kunci : Gaya Hidup, Brand Image, Brand Awareness, Keputusan Pembelian 

 

Abstract 

In the area of Sidoarjo and its surroundings, there are many barbershops that are 

managed in a modern way, namely barbershops, making people begin to know more about 

fashion products, especially hair oil or pomade. Each type of hair oil has different 

characteristics, advantages and uniqueness of each product, making consumers interested in 

trying it.            

 The number of samples used is 73 people with the sampling technique using probability 

sampling. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. Data 

collection was done through a questionnaire       

 Lifestyle, brand image and brand awareness simultaneously have a significant effect 

on purchasing decisions with a significance value of 0.000 <0.05. The results of the coefficient 

of determination show a value of 0.923 or 92.3%, which means that all independent variables 

(lifestyle, brand image, and brand awareness) can explain the performance variable of 92.3%. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Di era globalisasi dan perdagangan 

bebas saat ini, persaingan dalam dunia 

bisnis semakin ketat. Hal tersebut menuntut 

pelaku bisnis untuk melakukan strategi 

pemasaran yang tepat agar produk yang 

dijual diminati oleh masyarakat. Dengan 

begitu pelaku bisnis dalam mengeluarkan 

produk sebaiknya disesuaikan dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, agar 

produk dapat bersaing di pasar. 

Pada awal tahun 2020 adanya virus 

Covid-19 menjadikan masyarakat lebih 

selektif lagi dalam melakukan pembelian 

barang untuk fashion, dimana produk yang 

akan dibeli sangat dipertimbangkan dengan 

baik, hal ini disebabkan karena banyaknya 

merek pesaing dengan dipasaran dalam 

kategori produk yang sama. Di masa 

pandemi Covid-19 ini menjadikan 

munculnya pelaku bisnis lokal yang mampu 

bersaing dengan perusahaan internasional, 

dengan adanya permintaan dan penawaran 

yang menjadikan penulis tertarik untuk 

produk minyak rambut pomade sebagai 

bahan penelitian. 

Pomade menjadi salah satu minyak 

rambut yang sangat digemari oleh kaum 

laki-laki namun didasari dengan beberapa 

faktor, salah satu yang mempengaruhi 

perilaku konsumen yaitu gaya hidup. Gaya 

hidup apabila digunakan oleh konsumen  

secara cermat, dapat membantu untuk 

memahami nilai-nilai konsumen yang terus 

berubah dan bagaimana nilai-nilai tersebut 

dapat mempengaruhi perilaku konsumen, 

karena mereka juga memikirkan apa yang 

mereka pakai sehari-hari. Berkaitan dengan 

teori Setiadi (2010 : 148) gaya hidup 

didefinisikan secara luas sebagai cara hidup 

yang diidentifikasikan oleh bagaimana 

orang menghabiskan waktu mereka, apa 

yang mereka anggap penting dalam 

lingkungannya, dan apa yang mereka 

pikirkan tentang diri mereka sendiri dan 

juga dunia di sekitarnya. Gaya hidup juga 

mencerminkan sesuatu di balik kelas sosial 

seseorang dan menggambarkan bagaimana 

mereka menghabiskan waktu dan uangnya.  

Di daerah Sidoarjo dan sekitarnya 

mulai ada banyak tempat cukur yang 

dikelola dengan modern yaitu barbershop, 

menjadikan masyarakat mulai mengenal 

lebih jauh lagi tentang produk fashion 

terutama minyak rambut atau pomade. 

Karena laki-laki di daerah Sidoarjo mulai 

sadar akan menata rambut dan mampu 

menggunakan produk minyak rambut 

dengan berbagai macam jenis yang ada 

sekarang ini, menjadikan konsumen 

penggemar minyak rambut lebih 

memahami manfaat setiap jenis produk 

minyak rambut.  



Kehadiran barbershop di Sidoarjo 

sangatlah membantu memberikan wadah 

untuk produk lokal minyak rambut 

menawarkan kepada para konsumen yang 

dulu hanya ada di supermarket, dahulu 

orang hanya mengenal merek seperti 

Gatbsy, Bellagio dan Tanco. Semakin 

banyaknya wadah para penjual pomade 

lokal yang bukan hanya barbershop yaitu 

juga ada pomade shop, menjadikan 

konsumen penggemar minyak rambut 

mengenal banyak merek lokal yang 

kualitasnya mampu bersaing dengan 

produk luar negeri. Sedangkan dengan 

adanya produk lokal sendiri menjadikan 

masyarakat bisa lebih mudah untuk mencari 

minyak rambut yang berbeda dari jenis atau 

merek ada sebelumnya. Masyarakat  bisa 

bangga untuk menggunakan produk lokal 

dari daerah sendiri, namun produk tersebut 

tidak kalah kualitasnya dengan produk yang 

sudah lama ada, dari situ dapat munculnya 

faktor yang mempengaruhi gaya hidup 

masyarakat Sidoarjo untuk menentukan 

membeli produk minyak rambut  atau  

pomade.  

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 Data Penjualan Minyak 

Rambut Papadeka Pada Trilogy 

Barbershop 2020

 

Sumber : Owner Trilogy Barbershop 2020 

Dari tabel diatas jumlah konsumen  

minyak rambut Papadeka di Trilogy 

Barbershop yang diambil pada tahun 2020. 

Pada bulan januari konsumen berjumlah 20 

konsumen. Bulan Februari konsumen turun 

menjadi 18. Di bulan Maret konsumen 

meningkat berjumlah 22 konsumen. Pada 

bulan April konsumen kembali turun 

berjumlah 21 konsumen. Pada bulan Mei 

dan Juni konsumen berjumlah 26. Di bulan 

Juli, Agustus, September, dan Oktober 

konsumen berjumlah 22 konsumen. Pada 

Bulan November dan Desember konsumen 

meningkat dengan jumlah 25 konsumen. 

Dengan melihat data jumlah konsumen 

minyak rambut Papadeka pada Trilogy 

No Bulan
Jumlah 

Konsumen

1 januari 20

2 februari 18

3 maret 22

4 april 21

5 mei 26

6 juni 26

7 juli 22

8 agustus 22

9 september 22

10 oktober 22

11 november 25

12 desember 25

jumlah 271



Barbershop diatas yang cukup banyak dan 

konsisten jumlah konsumen pada beberapa 

bulan, dapat kita ketahui bahwa laki-laki di 

daerah Sidoarjo peduli akan penampilan 

terutama pada rambut dan menggunakan 

minyak rambut Papadeka.  

Banyaknya merek minyak rambut 

yang beredar dipasaran secara langsung 

akan meningkatkan persaingan antar 

perusahaan minyak rambut guna merebut 

pangsa pasar. Setiap jenis minyak rambut 

memiliki ciri khas yang berbeda-beda, 

kelebihan dan keunikan tersendiri dari 

setiap produk, membuat konsumen menjadi 

tertarik untuk mencobanya. Maka merek 

adalah suatu nama, istilah, simbol, tanda, 

desain, atau kombinasi dari semuanya yang 

digunakan untuk mengidentifikasikan 

produk dan membedakan produk 

perusahaan dengan produk pesaing. 

Merek suatu produk merupakan ciri 

dan karakteristik suatu barang atau jasa 

yang berpengaruh pada keputusan 

pembelian untuk memilih produk yang 

akan digunakan. Cara yang dapat 

digunakan agar merek mudah melekat 

dibenak konsumen adalah dengan 

meningkatkan kualitas dari merek tersebut, 

dengan kualitas yang bagus maka merek 

tersebut akan menarik perhatian konsumen 

dan mampu menciptakan kesan yang positif 

bagi konsumen. Di daerah Sidoarjo 

semakin banyaknya kehadiran merek yang 

berasal dari lokal membuat masyarakat 

menjadi lebih memahami setiap ciri dan 

karakteristik yang berbeda antara produk 

lokal dan produk luar negeri yang sudah 

ada, namun kualitas dari kualitas produk 

pun memiliki manfaat yang berbeda juga 

antara satu sama lainnya.  

Karena di daerah Sidoarjo dahulu 

masyarakat belum mengerti bagaimana 

kualitas produk minyak rambut yang baik 

dan benar atau manfaat di setiap jenisnya, 

maka brand awareness menjadi variabel 

yang mampu membuat pengaruh lebih kuat 

pada keputusan pembelian masyarakat di 

daerah yang berkembang. Sedangkan 

keputusan pembelian adalah penentuan 

dalam melakukan tindakan atau keputusan 

yang dibuat oleh seseorang untuk membeli 

suatu produk dengan memilih produk yang 

akan dibeli dari beberapa altenatif yang ada. 

Berdasarkan pemaparan teori dan data 

tentang jumlah konsumen dan data 

penjualan minyak rambut Papadeka pada 

Trilogy Barbershop, Maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Gaya Hidup, Brand Image, 

dan Brand Awareness Terhadap 

Keputusan Pembelian Minyak Rambut 

Papadeka (Studi Pada Konsumen 

Trilogy Barbershop di Sidoarjo )”.  

 

 



Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas 

maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Apakah gaya hidup berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian minyak 

rambut Papadeka?  

2. Apakah brand image berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian minyak 

rambut Papadeka?  

3. Apakah brand awareness berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian minyak 

rambut Papadeka?  

4. Apakah gaya hidup, brand image, dan 

brand awareness secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

minyak rambut Papadeka? 

KAJIAN PUSTAKA  

Manajemen Pemasaran   

Menurut Mothersbaugh and Hawkins 

(2014:6) konsumen adalah ilmu yang 

mempelajari tentang individu, kelompok, 

atau organisasi dan proses mereka untuk 

memilih, menggunakan, mengamankan, 

dan membuang  produk, jasa, pengalaman, 

atau ide yang memuaskan kebutuhan dan 

memberikan dampak terhadap proses 

konsumen dan kelompok. Sedangkan 

dalam definisi lain perilaku konsumen 

diartikan sebagai perilaku yang 

diperlihatkan konsumen, dalam mencari, 

membeli, menggunakan, mengevaluasi, 

dan menghabiskan produk dan jasa yang 

mereka harapkan akan memuaskan 

kebutuhan mereka (Schiffman dan Kanuk 

2010:11).  

Perilaku Konsumen  

Menurut Mothersbaugh and Hawkins 

(2014:6) konsumen adalah ilmu yang 

mempelajari tentang individu, kelompok, 

atau organisasi dan proses mereka untuk 

memilih, menggunakan, mengamankan, 

dan membuang  produk, jasa, pengalaman, 

atau ide yang memuaskan kebutuhan dan 

memberikan dampak terhadap proses 

konsumen dan kelompok. Sedangkan 

dalam definisi lain perilaku konsumen 

diartikan sebagai perilaku yang 

diperlihatkan konsumen, dalam mencari, 

membeli, menggunakan, mengevaluasi, 

dan menghabiskan produk dan jasa yang 

mereka harapkan akan memuaskan 

kebutuhan mereka (Schiffman dan Kanuk 

2010:11). 

Gaya Hidup 

Kotler (2002:192) Gaya hidup adalah 

pola seorang di dunia yang diekspresikan 

dalam aktifitas, minat dan opininya. Gaya 

hidup menggambarkan keseluruhan diri 

seseorang dengan lingkungannya. Selain 

Kotler, Kasali (2001:91) mengemukakan 

gaya hidup mengacu pada suatu pola 

konsumsi yang mencerminkan pilihan 

seseorang terhadap berbagai hal serta 

bagaimana menghabiskan waktu dan 



uangnya. Pendapat lain, menurut Setiadi 

(2010:148) mendefinisikan gaya hidup 

secara luas sebagai cara hidupyang 

diidentifikasi oleh bagaimana orang 

menghabiskan waktu mereka (aktifitas) apa 

yang mereka anggap penting dalam 

lingkungannya (keterkaitan), dan apa yang 

mereka perkirakan tentang diri mereka 

sendiri serta dunia sekitarnya (pendapat). 

Brand Image 

Brand Image (Citra merek) 

merupakan representasi dari keseluruhan 

persepsi terhadap merek dan dibentuk dari 

informasi dan pengalaman masa lalu 

terhadap merek itu. Citra terhadap merek 

berhubungan dengan sikap yang berupa 

keyakinan dan preferensi terhadap suatu 

merek. Menurut Tjiptono (2011:112) 

mengutip dalam Sengkey dan Wenas 

(2015:3) citra merek atau Brand Image 

yakni deskripsi tentang asosiasi dan 

keyakinan consumer terhadap merek 

tertentu. Sedangkan Menurut Schiffman 

dan Wisenblit (2015:105) “brand image is 

the desired outcome of effective positioning 

is a distict “position” that the brand 

accupies in cusnomer mind”, yang artinya 

citra merek adalah hasil yang diinginkan 

dari pemosisian efektif adalah "posisi" 

berbeda yang ditempati merek dalam 

pikiran pelanggan. Sedangkan menurut 

Kotler dan Keller (2016:330) menggunakan 

defenisi citra merek sebagai berikut: “Citra 

merek menggambarkan sifat ekstrinsik 

produk atau jasa, termasuk cara dimana 

merek berusaha memenuhi kebutuhan 

psikologis atau social pelanggan”.  

Brand Awareness 

Menurut Rangkuti (2008), kesadaran 

merek yaitu kemampuan konsumen untuk 

mengingat sebuah merek maupun iklan 

tertentu secara refleks atau ketika sudah 

dirangsang oleh kata-kata kunci tertentu. 

Sedangkan Menurut Paul dan Olson (2014) 

mengemukakan bahwa brand awareness 

adalah sasaran komunikasi umum untuk 

semua strategi promosi. Adanya brand 

awareness diasumsikan jika suatu merk 

produk maupun jasa akan tertanam di 

ingatan konsumen sehingga dapat 

mempengaruhi keinginan untuk membeli 

bahkan melakukan pembelian ulang 

terhadap produk tertentu. 

Keputusan Pembelian  

Menurut Kotler dan Keller 

(2009:184), keputusan pembelian adalah 

tahap dalam proses pengambilan keputusan 

pembeli dimana konsumen benarbenar 

membeli. Pengambilan keputusan 

merupakan suatu kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang 

yang ditawarkan. Sedangkan menurut 

Morrisan (2010:111) keputusan pembelian 

adalah tahap selanjutnya setelah adanya 

niat atau keinginan membeli, namun 

keputusan pembelian adalah tidak sama 



dengan pembelian yang sebenarnya (actual 

purchase).  

Kerangka Konseptual  

 

Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara 

yang mungkin benar atau salah. Hipotesis 

ditolak apabila faktanya menyangkal dan 

diterima apabila faktanya membenarkan. 

Jadi hipotesis adalah dugaan sementara 

yang perlu dibuktikan 

kebenarannya.Hipotesis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

H1: Gaya Hidup berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian minyak 

rambut Papadeka.  

H2: Brand Image berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian minyak 

rambut Papadeka. 

H3: Brand Awareness berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian 

minyak rambut Papadeka 

METODE PENELITIAN  

Desain Penelitian  

Jenis penelitian yang akan digunakan 

pada skripsi ini yaitu dalam bentuk 

penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk menyelidiki keadaan, kondisi, 

maupun hal yang lainnya yang sudah 

disebutkan dan hasilnya akan diuraikan ke 

dalam bentuk laporan penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 2013). Metode survei 

menggunakan dengan instrumen kuesioner 

sebagai sumber data primer. Penelitian 

survei yaitu penelitian yang mengambil 

sampel dari satu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok (Sofian 

Effendi dan Tukiran, 2014). 

Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada 

konsumen minyak rambut Papadeka di 

Trilogy Barbershop, yang berlokasi di Jl 

Raya M. Yamin No.251, Krian, Jawa 

Timur, Indonesia & Jl. Raya Kebon Agung 

No.139, Bogem, Kebonagung, Kec. 

Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Waktu 

penelitian dimulai dari bulan Mei – Juni 

2021. 

Jenis dan Sumber Data 

Dalam riset pemasaran, data primer 

diperoleh secara langsung dari sumbernya, 

sehingga periset merupakan tangan pertama 

yang memperoleh data tersebut. Dalam hal 

ini peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan langkah menyebarkan kuesioner 

kepada responden. 

Populasi dan Sampel  



Populasi penelitian ini masyarakat 

daerah yang telah melakukan pembelian 

produk minyak rambut Papadeka di Trilogy 

Barbershop, dan jumlah konsumen yang 

telah membeli produk minyak rambut 

Papadeka di tahun 2020 sebanyak 271 

konsumen. Penentuan sampel 

menggunakan rumus Slovin dengan tingkat 

kesalahan 10%. Rumus Slovin adalah 73 

responden.  

Metode Analisis Data 

Uji Normalitas 

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas 

 

Berdasarkan tabel hasil Uji 

Normalitas menunjukan bahwa nilai 

signifikansinya sebesar 0.105 lebih besar 

dari 0.05 dan sesuai dengan dasar analisis 

yang digunakan maka hal ini berarti bahwa 

data tersebut berdistribusi normal. 

Uji Multikolonieritas 

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

diketahui bahwa nilai VIF dan Tolerance 

variabel X1 (Gaya Hidup) yaitu 3,232 dan 

0,309, variabel X2 (Brand Image) yaitu 

9,106 dan 0,110, dan variabel X3 (Brand 

Awareness) yaitu 8,872 dan 0,113. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa nilai 

tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka 

variabel dalam penelitian ini dianggap 

bebas dari gejala multikolinieritas. 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Gambar 4.1 Grafik Uji 

Heteroskedastisitas 

Berdasarkan tabel hasil ”Uji 

Heteroskesdastisitas”, Grafik Scatterplot 

X1, X2 dan X3 menunjukkan bahwa data 

tersebut terlihat tidak terdapat pola yang 



jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka nol pada sumbu Y, dengan 

ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

Pengujian Hipotesis  

Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.3 Hasil Analisis Regresi Linier 

Berganda 

 

Dari hasil analisis regresi linier 

berganda berdasarkan tabel 4.9 diatas maka 

menghasilkan persamaan regresi sebagai 

berikut : 

Y = 1,259 + 0,226 X1 + 0,261 X2 + 0,488 

X3 + e 

Y = Keputusan Pembelian  

α = Konstanta     

β1-3 = Koefisien Regresi     

X1 = Gaya Hidup  

X2 = Brand Image  

X3    = Brand Awareness 

e     = Residu atau error 

Dari persamaan regresi linier berganda 

diatas dapat diartikan bahwa : 

1. Konstanta (β0) 

Nilai Konstanta (β0) sebesar 1,259 

menunjukan bahwa, apabila variabel Gaya 

Hidup, Brand Image, Brand Awareness 

konstan maka besarnya nilai keputusan 

pembelian naik sebesar 1,259 satuan. 

2. Konstanta (β1) Untuk Variabel Gaya 

Hidup (X1) 

Besarnya nilai koefisien regresi (β1) 

sebesar 0.226, nilai (β1) yang positif 

menunjukan adanya hubungan yang searah 

antara Keputusan Pembelian (Y) dengan 

Gaya Hidup (X1) yang artinya jika nilai 

Gaya Hidup (X1) naik sebesar satu satuan, 

maka besarnya nilai Keputusan Pembelian 

(Y) akan naik sebesar 0.226 satuan dengan 

asumsi bahwa variabel bebas lainya bersifat 

konstan. 

3. Konstanta (β2) Untuk Variabel Brand 

Image (X2) 

Besarnya nilai koefisien regresi (β2) 

sebesar 0.261, nilai (β2) yang positif 

menunjukan adanya hubungan yang searah 

antara Keputusan Pembelian (Y) dengan 

Brand Image (X2) yang artinya jika nilai 

Brand Image (X2) naik sebesar satu satuan, 

maka besarnya nilai Keputusan Pembelian 

(Y) akan naik sebesar 0.261 satuan dengan 

asumsi bahwa variabel bebas lainya bersifat 

konstan. 

4. Konstanta (β3) Untuk Variabel Brand 

Awareness (X3) 



Besarnya nilai koefisien regresi (β3) 

sebesar 0.488, nilai (β3) yang positif 

menunjukan adanya hubungan yang searah 

antara Keputusan Pembelian (Y) dengan 

Brand Awareness (X3) yang artinya jika 

nilai Brand Awareness (X3) naik sebesar 

satu satuan, maka besarnya nilai Keputusan 

Pembelian (Y) akan naik sebesar 0.488 

satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas 

lainya bersifat konstan. 

Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.4 Hasil Koefisien Determinasi 

 

Berdasarkan tabel di atas 

menunjukan besarnya nilai koefisien 

determinasi (R Square/R2) sebesar 0.923, 

hal ini menunjukan bahwa Keputusan 

Pembelian (Y) mampu dijelaskan oleh 

variabel Gaya Hidup (X1), Brand Image 

(X2), dan Brand Awareness (X3) sebesar 

92.3% sedangkan sisanya 7.7% dijelaskan 

oleh faktor lainya yang tidak dimasukan 

dalam model penelitian ini. 

Uji t (Uji Parsial) 

Tabel 4.5 Hasil Uji t (Uji  Parsial) 

 

Pada tabel 4.5 dapat disimpulkan 

hasil dari uji t menunjukan bahwa :  

Pengaruh Gaya Hidup (X1) Terhadap 

Keputusan Pembelian (Y) 

Berdasarkan tabel di atas 

menunjukan besarnya t hitung sebesar 

2.881, dengan tingkat signifikansi sebesar 

0.005 (lebih kecil dari 0.05) yang berarti 

Gaya Hidup berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap Keputusan Pembelian.  

Pengaruh Brand Image (X2) Terhadap 

Keputusan Pembelian (Y) 

Berdasarkan tabel di atas 

menunjukan besarnya t hitung sebesar 

3.164, dengan tingkat signifikansi sebesar 

0.002 (lebih kecil dari 0.05) yang berarti 

Brand Image berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap Keputusan Pembelian.  



Pengaruh Brand Awareness (X3) 

Terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Berdasarkan tabel di atas 

menunjukan besarnya t hitung sebesar 

5.110, dengan tingkat signifikansi sebesar 

0.000 (lebih kecil dari 0.05) yang berarti 

Brand Awareness berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap Keputusan Pembelian. 

Uji F (Uji Simultan) 

Tabel 4.6 Hasil Uji F (Uji  Simultan) 

 

Berdasarkan pada tabel di atas 

menunjukan bahwa besarnya nilai F hitung 

sebesar 277.380 dengan tingkat taraf 

signifikansi sebesar 0.000 (lebih kecil dari 

0.05), yang berarti bahwa Gaya Hidup, 

Brand Image dan Brand Awareness 

berpengaruh secara simultan terhadap 

Keputusan Pembelian. 

PEMBAHASAN HASIL TEMUAN 

PENELITIAN  

Pengaruh Gaya Hidup Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil uji t atau uji parsial 

variabel Gaya Hidup (X1) memperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,005 < 0,05 maka 

H0 ditolak sehingga dapat dikatakan 

hipotesis 1 (H1) variabel persepsi harga 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian minyak rambut merek Papadeka 

di Sidoarjo. 

Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Adhianti Laras Pratiwi pada tahun 2017. 

Dari hasil penelitian tersebut menunjukan 

bahwa gaya hidup berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

hijab zoya. Hasil penelitian lain yang 

mendukung adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Juan Alber Doaska pada 

tahun 2020 yang menunjukan bahwa Gaya 

Hidup berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian minyak 

rambut. 

Dapat disimpulkan bahwa konsumen 

merasa percaya diri ketika menggunakan 

minyak rambut Papadeka sehingga dapat 

mempengaruhi konsumen hingga akhirnya 

memutuskan untuk membeli. Saat ini orang 

berlomba untuk mengikuti trend yang ada 

maka semakin banyak yang menggunakan 

minyak rambut Papadeka dapat 

mempengaruhi konsumen lainnya untuk 

melakukan pembelian karena memberikan 

gambaran sebelum dan sesudah membeli 

minyak rambut Papadeka. Kemampuan 

penyampaian informasi mengenai suatu 

produk yang dilakukan oleh Papadeka 

membuat konsumen lebih percaya diri 

ketika menggunakan produk minyak 

rambut nya dan membuat kosumen bangga 



ketika menggunakan serta yang melihat 

informasi tersebut mencari informasi lebih 

hingga memutuskan untuk melakukan 

pembelian. 

Pengaruh Brand Image Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil uji t atau uji parsial 

variabel Brand Image (X2) memperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,002 < 0,05 maka 

H0 ditolak sehingga dapat dikatakan 

hipotesis 2 (H2) variabel brand image 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian minyak rambut Papadeka di 

Sidoarjo. 

Hasil penelitian ini didukung oleh 

peneletitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Bambang Soemantri, Ridha Afrianka, dan 

Fahrurrazi. Dari hasil penelitan tersebut 

menunjukan bahwa brand image 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian Iphone. Hasil 

penelitian lain yang mendukung adalah 

penelitian yang dilakukan Widya Sastika 

pada tahun 2016 dimana brand image 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian di cafe Lawang 

Wangicreative Space .  

Dapat disimpulkan bahwa brand 

image yang dibentuk oleh Papadeka pada 

konsumen minyak rambut dapat 

memberikan keyakinan akan merek yang 

digunakannya. Kualitas dan harga yang 

diberikan untuk pengguna ataupun calon 

pengguna menjadi informasi yang sangat 

mempengaruhi terhadap image yang ada di 

lingkungan sekitar serta menjadikan 

manfaat yang dimiliki oleh minyak rambut 

Papadeka lebih dapat di ketahui oleh 

masyarakat terkait keunggulan yang 

dimiliki. Dari semua persepsi yang ada 

dapat menjadikan konsumen untuk percaya 

akan merek Papadeka hingga bisa 

diandalkan dan dibandingkan dengan 

merek lainnya. 

Pengaruh Brand Awareness Terhadap 

Keputusan Pembelian  

Berdasarkan hasil uji t atau uji parsial 

variabel Brand Awareness (X3) 

memperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05 maka H0 ditolak sehingga 

dapat dikatakan hipotesis 3 (H3) variabel 

brand awareness berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian minyak 

rambut Papadeka di Sidoarjo. 

Hasil penelitian ini didukung oleh 

peneletitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Michael Paulus Wullur (2020). Dari hasil 

penelitan tersebut menunjukan bahwa 

brand awareness berpengaruh positif dan  

terhadap keputusan pembelian sepatu 

Converse.  

Dapat disimpulkan bahwa brand 

awareness terhadap minyak rambut 

Papadeka menunjukan secara tidak 

langsung rasa loyalitas oleh konsumen, 

ketika konsumen melihat suatu produk 

minyak rambut maka akan selalu muncul 

pertama dipikiran konsumen adalah minyak 



rambut Papadeka. Kesan yang diberikan 

Papadeka kepada konsumen sudah sangat 

melekat mulai ciri khas hingga kualitas 

yang diterima oleh konsumen. Konsumen 

minyak rambut Papadeka akan melakukan 

pembandingan dengan kompetitor lain dan 

membicarakan terkait keunggulan dari 

Papadeka apabila mencapai loyalitas yang 

tinggi, hingga dapat menarik konsumen 

pengguna merek lainnya untuk beralih 

menggunakan produk minyak rambut 

Papadeka. 

Pengaruh Gaya Hidup, Brand Image, 

dan Brand Awareness Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil uji F atau uji 

simultan variabel gaya hidup (X1), brand 

image (X2), dan brand awareness 

memperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05 maka H0 ditolak sehingga 

dapat dikatakan hipotesis4 (H4) gaya 

hidup, brand image, dan brand awareness 

secara simultan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian minyak rambut 

Papadeka di Sidoarjo. 

Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Almiyanti Fitri pada tahun 2019. Dari hasil 

penelitian tersebut menunjukan bahwa 

Kesadaran Merek, Citra Merek, Gaya 

Hidup Dan Word Of Mouth terhadap 

Smartphone Merek, dan secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

Dari hasil yang telah terkumpul, 

konsumen Papadeka meyakini bahwa 

informasi serta citra yang diberikan dan 

disebarkan dapat mempengaruhi kegiatan 

dan aktifitas konsumen, harga yang dapat 

dijangkau semua kalangan dengan kualitas 

dan manfaat yang diberikan serta dirasakan 

sesuai dengan harapan konsumen, hingga 

konsumen melakukan saran terhadap 

keunggulan dari Papadeka kepada 

konsumen yang akan melakukan pembelian 

minyak rambut merek lainnya bahwa 

Papadeka  memiliki harga dan kualitas yang 

lebih baik dan sesuai. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis yang diperoleh terkait pengaruh 

gaya hidup, brand image, dan brand 

awareness terhadap keputusan pembelian 

minyak rambut Papadeka pada konsumen 

Trilogy Barbershop, Sidoarjo. maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penelitian yang didapat dari 

hasil regresi linier berganda dapat 

diambil kesimpulan bahwa variabel 

yang berpengaruh paling dominan 

terhadap keputusan pembelian yaitu 

brand awareness (X3), dan variabel 

yang berpengaruh paling kecil adalah 

gaya hidup (X1). 

2. Berdasarkan penelitian yang didapat dari 

hasil uji t (parsial) dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel gaya hidup 

mempunyai pengaruh yang signifikan 



terhadap keputusan pembelian minyak 

rambut Papadeka pada konsumen 

Trilogy Barbershop, Sidoarjo.  

3. Berdasarkan penelitian yang didapat dari 

hasil uji t (parsial) dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel brand image 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian minyak 

rambut Papadeka pada konsumen 

Trilogy Barbershop, Sidoarjo. 

4. Berdasarkan penelitian yang didapat dari 

hasil uji t (parsial) dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel brand 

awareness mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian minyak rambut Papadeka 

pada konsumen Trilogy Barbershop, 

Sidoarjo.  

5. Berdasarkan penelitian yang didapat dari 

hasil uji F dapat diambil kesimpulan 

bahwa variabel gaya hidup, brand 

image, dan brand awareness secara 

simultan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian minyak rambut 

Papadeka pada konsumen Trilogy 

Barbershop, Sidoarjo. 

6. Berdasarkan penelitian yang didapat dari 

hasil uji koefisien determinasi (R2) 

bahwa variabel gaya hidup (X1), brand 

image (X2), dan brand awareness (X3) 

sebesar 92.3% sedangkan sisanya 7.7% 

dijelaskan oleh faktor lainya yang tidak 

dimasukan dalam model penelitian ini. 

SARAN 

Berdasarkan hasil pada penelitian ini 

dan simpulan yang disajikan makan peneliti 

memberikan saran yang dapat memberikan 

manfaat pada pihak yang terkait atas 

penelitian ini : 

1. Bagi peneliti lain mampu 

mengembangkan variabel lain yang 

berkaitan dengan keputusan pembelian   

2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

nilai ukur terhadap Trilogy Barbershop 

bahwa konsumen sudah mengetahui 

akan produk Papadeka dan menunjukan 

pengaruh dari gaya hidup, brand image, 

dan brand awareness konsumen untuk 

melakukan keputusan pembelian.. 

3. Diharapkan untuk Papadeka 

menambahkan kuantitas produk yang 

akan diproduksi dan diberikan kepada 

Trilogy Barbershop dikarenakan 

masyarakat sangat antusias dengan 

produk minyak rambut dari Papadeka. 
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