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ABSTRAK 

 

 Aqua merupakan salah satu merek Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) paling laris Indonesia, hal ini terbukti 

dengan Aqua selalu menduduki peringkat pertama dalam Top 

Brand Index (TBI) selama bertahun-tahun. Namun sejak Aqua 

diakusisi oleh Group Danone dengan kepemilikan saham 

sebesar 74%, TBI Aqua mengalami penurunan dari Tahun 

2014-2018. Penurunan tersebut terjadi bersamaan dengan 

seruan aksi boikot produk Yahudi yang dilakukan oleh 

beberapa pihak karena Group Danone merupakan milik 

Yahudi. Dari sejarah dan faktanya diketahui bahwa 

Yahudi/Israel terus melakukan serangan dan penjajahan pada 

Negara Palestina sampai sekarang, sedangkan hasil keuntungan 

dari perusahaan-perusahaan Yahudi tersebut digunakan untuk 

membantu melakukan penyerangan terhadap Palestina. 

Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo merupakan suatu komunitas 

muslim yang pasti tentunya sudah paham mengenai konsumsi 

secara Islam dan rata-rata sudah tahu bahwa Danone milik 

Yahudi namun masih tetap mengkonsumsi Aqua. Oleh karena 

itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

religiusitas dan brand awareness Aqua terhadap keputusan 

pembelian Aqua pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam (FEBI) IAIN Ponorogo.  
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Jumlah responden yang diambil menjadi sampel pada 

penelitian ini adalah 95 mahasiswa dari tiga jurusan (Ekonomi 

Syariah, Perbankan Syariah, dan Manajemen Zakat Wakaf). 

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah proportionate stratified random sampling, sedangkan 

metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis 

kuantitatif yaitu meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi 

klasik, analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis 

melalui uji t dan uji F serta uji koefisien determinasi (R
2
). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) religiusitas 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian Aqua dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,517 dan nilai t-hitung 5,098 > t-tabel 

1,988, 2) brand awareness berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian Aqua dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,597 

dan nilai t-hitung  5,680 > t-tabel 1,988, 3) religiusitas dan brand 

awareness berpengaruh secara bersama-sama terhadap 

keputusan pembelian Aqua dengan nilai F-hitung > F-tabel atau 

86,161 > 3,10, 4) untuk nilai R Square sebesar 0,670, hal ini 

menunjukkan bahwa persentase kontribusi pengaruh variabel 

independen (religiusitas dan brand awareness) terhadap 

variabel dependen (keputusan pembelian) sebesar 67%. 

Sedangkan sisanya sebesar 33% dipengaruhi atau dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini. 

 

Kata kunci: religiusitas, brand awareness, dan keputusan 

pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Aqua merupakan sebuah merek air minum dalam 

kemasan (AMDK) yang diproduksi oleh PT Aqua Golden 

Mississippi di Indonesia sejak tahun 1973. Selain di 

Indonesia, Aqua juga dijual di Malaysia, Singapura dan 

Brunei. Aqua adalah merek AMDK dengan penjualan 

terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek 

AMDK yang paling terkenal di Indonesia, sehingga telah 

menjadi merek generik untuk AMDK. Aqua didirikan oleh 

Tirto Utomo (1930-1994), warga asli Wonosobo yang 

setelah keluar bekerja dari Pertamina, dan bekerja di 

Petronas, mendirikan usaha air minum dalam kemasan 

(AMDK). Aqua untuk saat ini merupakan market leader 

dalam medan persaingan berbagai produk air mineral di 

Indonesia. Posisinya yang kuat disebabkan oleh faktor 

Aqua sebagai produk air mineral yang pertama kali hadir 

di Indonesia serta strategi promosi dan pemasaran yang 

gencar.
1
 

Pada tahun 1998, karena ketatnya persaingan dan 

munculnya pesaing-pesaing baru, Lisa Tirto sebagai 

pemilik PT Aqua Golden Mississippi sepeninggal 

suaminya Tirto Utomo, menjual sahamnya kepada Group 

Danone pada 4 September 1998. Akuisisi tersebut 

dianggap tepat setelah beberapa cara pengembangan tidak 

                                                             
1 id.m.wikipedia.org/wiki/Aqua_(air_mineral), (diakses pada 

tanggal 19 Maret 2019, jam 09.00 WIB). 
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cukup kuat menyelamatkan Aqua dari ancaman pesaing 

baru. Danone meningkatkan kepemilikan saham dari 40% 

menjadi 74% sehingga Danone kemudian menjadi 

pemegang saham mayoritas Aqua.
2
 

Membahas mengenai Group Danone, Group Danone 

merupakan perusahaan multiinternasional yang 

memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. 

Danone mengklaim sebagai pemimpin di pasar produk 

turunan susu atau air minum dalam kemasan. Danone 

memegang beberapa merek terkenal air minum seperti 

Volvic, Evian, Aqua, dan Badoit. Sekitar 57% dari 

penjualan pada tahun 2007 berasal dari produk turunan 

susu, 23% dari minuman dan 11% dari biskuit dan sereal. 

Dari sejarahnya, nama Danone berasal dari sebuah 

perusahaan kecil yang didirikan pada tahun 1915 oleh 

Issac Carasso di Barcelona (Spanyol). Perusahaan ini 

memproduksi yogurt dan diberi nama berdasarkan anak 

pertama Carasso, Daniel Carasso. Sepuluh tahun 

kemudian, pabrik pertama di Prancis dibangun. Selama 

masa pendudukan Jerman di Perancis pada Perang Dunia 

2, Daniel memindahkan perusahaan ke New York untuk 

menghindari penyitaan akibat kepercayaan Yahudi yang 

dianutnya. Di Amerika Serikat, Daniel berpartner dengan 

Joe  Metzger dan mengubah mereknya menjadi Danone 

agar lebih cocok dengan orang  Amerika.
3
 Seperti 

perusahaan Yahudi lainnya, Danone  juga melakukan 

                                                             
2
 Ibid., 

3 id.m.wikipedia.org/wiki/(Group_Danone), (diakses pada tanggal 

19 Maret 2019, jam 09.00 WIB). 
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ekspansi wilayah bisnis, menciptakan brand, dan akuisis 

dalam membangun imperium bisnis internasional. Pada 

tahun 1996, Antoine Riboud (chairman Danone) 

beristirahat dari jabatannya sebagai CEO. Tugas 

memegang jabatan itu dilanjutkan oleh anaknya Franck 

Riboud. Dalam menjalankan bisnis, Franck memiliki 

kebijakan sendiri yang dianggapnya mampu melejitkan 

perkembangan Danone. Franck memutuskan untuk 

memfokuskan bisnis perusahaan pada tiga lini yaitu susu, 

minuman, dan sereal. Sebagai bukti langkah 

pengembangan bisnisnya, tahun 1998 Danone membangun 

Danone Institute di Israel. Lembaga ini didirikan untuk 

pengembangan penelitian produk-produk perusahaan itu. 

Dipilihnya wilayah Israel karena bangsa tersebut dianggap 

memiliki ilmuwan yang memumpuni untuk penelitian. 

Selain itu juga sebagai bentuk dukungan sesama orang 

Yahudi, mengingat pemilik perusahaan Danone adalah 

seorang Yahudi tulen.
4
 

Dengan menempatkan Danone sebagai pemilik 

saham Aqua, kini Aqua telah menjadi produk generik 

dalam kategori air minum dalam kemasan. Selain itu, 

budaya dan kebutuhan manusia khususnya masyarakat 

Indonesia yang semakin berkembang, membuat air minum 

dalam kemasan menjadi pilihan alternatif untuk memenuhi 

kebutuhan air minum sehari-hari. Aqua yang kini telah 

menjadi produk generik sampai sekarang masih gencar 

melakukan promosi kepada konsumen yang kini targetnya 

                                                             
4 Anton Ramdan, Membongkar Jaringan Bisnis Yahudi di 

Indonesia (Solo: Media Islamika, 2008), 181 -182. 
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adalah kalangan anak muda melalui berbagai macam 

bentuk iklan. Ada beberapa kelebihan atau keunggulan 

dari air minum dalam kemasan yang juga menjadikan 

Aqua menjadi produk alternatif konsumen, diantaranya 

adalah: 1) tersedia di warung/toko/minimarket 2) harganya 

terjangkau 3) tersedia dalam berbagai ukuran, sehingga 

bisa dibawa kemana saja 4) praktis, bisa langsung 

diminum 5) banyak pilihan.
5
 

Mengingat banyaknya berita tentang serangan yang 

dilakukan bangsa Yahudi yaitu Negara Israel ke Palestina, 

membuat perusahaan-perusahaan milik Yahudi mendapat 

kecaman dari beberapa pihak karena menganggap 

keuntungan dari penjualan tersebut disalurkan untuk 

serangan ke Palestina. Dilansir dari detik.com jumlah 

korban jiwa akibat saling gempur antara militer Israel dan 

kelompok militan Hamas di Jalur Gaza telah bertambah 

menjadi 27 orang. Dalam eskalasi pertempuran yang 

terbesar sejak perang Gaza tahun 2014, militer Israel 

melaporkan bahwa lebih dari 600 roket telah ditembakkan 

dari Gaza ke Israel sejak Sabtu, 4 Mei waktu setempat. 

Militer Israel merespon serangan roket tersebut dengan 

melancarkan 320 serangan udara sejak Minggu, 5 Mei 

waktu setempat. Kementerian Kesehatan di Gaza yang 

dikuasai Hamas melaporkan bahwa 23 warga Palestina 

tewas akibat serangan udara Israel selama dua hari. 

Adapun otoritas Israel melaporkan bahwa empat warga 

                                                             
5 www.google.co,/amp.tirto.id/asal-muasal-air-minum-kemasan-di-

indonesia-bXsv?espv=1, (diakses pada Tanggal 24 Januari 2019, jam 19.12 

WIB). 

http://www.google.co,/amp.tirto.id/asal-muasal-air-minum-kemasan-di-indonesia-bXsv?espv=1
http://www.google.co,/amp.tirto.id/asal-muasal-air-minum-kemasan-di-indonesia-bXsv?espv=1
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sipil Israel tewas akibat serangan roket dari Gaza. Bahkan 

sampai saat ini kondisi Palestina menurut Presiden 

Lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) 

Ahyudin, Palestina merupakan negara yang sedang dijajah 

begitu lama sehingga kemiskinannya sudah mencapai 

85%.
6
 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa air minum dalam kemasan (AMDK) merek Aqua 

yang dulunya merupakan produk asli Indonesia kini sudah 

diakuisisi oleh perusahaan Danone yang mana pendiri dan 

keturunan dari Group Danone tersebut beragama Yahudi. 

Karena hal tersebut, Aqua yang merupakan air minum 

dalam kemasan paling laris di Indonesia beberapa tahun 

belakangan ini menjadi isu persoalan agama akibat akuisisi 

oleh Group Danone, mengingat betapa kejamnya apa yang 

dilakukan bangsa Yahudi terhadap para muslim di 

Palestina sampai sekarang. Aqua yang kini menjadi merek 

generik di pasar Indonesia, yang bertahun-tahun selalu 

menduduki sebagai Top Brand Award dalam kategori air 

minum dalam kemasan, ternyata sejak lima tahun 

belakangan Top Brand Index Aqua terus mengalami 

penurunan (meskipun masih menduduki Top Brand). 

Berikut adalah data Top Brand Index Aqua dari tahun 

2014-2018, 

 

 

                                                             
6 https://m.detik.com/news/internasional/d-4539050/saling-

gempur-israel-dan-hamas-korban-bertambah-jadi-27-

orang/_ga=2.59906671.359763464.1557718437-928918396.1521464137 , 

(diakses pada tanggal 13 Mei 2019, jam 09.00 WIB). 

https://m.detik.com/news/internasional/d-4539050/saling-gempur-israel-dan-hamas-korban-bertambah-jadi-27-orang/_ga=2.59906671.359763464.1557718437-928918396.1521464137
https://m.detik.com/news/internasional/d-4539050/saling-gempur-israel-dan-hamas-korban-bertambah-jadi-27-orang/_ga=2.59906671.359763464.1557718437-928918396.1521464137
https://m.detik.com/news/internasional/d-4539050/saling-gempur-israel-dan-hamas-korban-bertambah-jadi-27-orang/_ga=2.59906671.359763464.1557718437-928918396.1521464137
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Gambar 1.1 

Top Brand Index Aqua Tahun 2014 – 2018 

 

 
Sumber: www.topbrand-award.com 

Dari data di atas, Top Brand Index Aqua dari Tahun 

2014 – 2018 terus mengalami penurunan. Pada Tahun 

2014 sebesar 75,2%, Tahun 2015 sebesar 75,9%, Tahun 

2016 sebesar 73,4%, Tahun 2017 sebesar 73,3%, dan 

Tahun 2018 sebesar 63,9%. Meskipun pada Tahun 2015 

mengalami kenaikan tapi hanya sebesar 0,7%, kenaikan ini 

tidak terlalu mempengaruhi karena pada tahun selanjutnya 

justru terus mengalami penurunan lagi. Analisis kinerja top 

brand mengacu pada tiga konsep dasar, yaitu: 1) top of 

mind awareness (merek yang pertama kali yang disebut 

oleh konsumen ketika kategori produk disebutkan – mind 

share), 2) last used of brand (merek yang terakhir kali 

digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen dalam satu 

siklus pembelian ulang – market share), dan 3) future 
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intention of brand (merek yang kemungkinan ingin dibeli 

– digunakan – dikonsumsi di masa yang akan datang – 

commitment share).
7
 

Masyarakat muslim yang memiliki religiusitas yang 

cukup tinggi akan tahu mana makanan dan minuman yang 

boleh dikonsumsi sesuai syariat (halal) dan mempunyai 

maslahah untuk kebaikan dunia maupun akhirat. 

Religiusitas adalah tingkat ketaatan individu terhadap 

agamanya, hal ini ditunjukkan individu telah menghayati 

dan menginternalisasikan ajaran agamanya sehingga 

berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan 

hidupnya.
8
 Dari pengetahuan dan pemahaman agama yang 

baik, seorang konsumen muslim memiliki keputusan 

pembelian yang berbeda dibanding konsumen non-muslim, 

hal itu juga berlaku untuk konsumen Aqua. Selain karena 

religiusitas ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan 

pembelian Aqua, yaitu brand awareness. Brand 

Awareness atau kesadaran merek merupakan kesanggupan 

seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat 

kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari 

kategori produk tertentu.
9
 Sedangkan yang dimaksud 

dengan keputusan pembelian adalah perilaku atau tindakan 

seseorang untuk membeli atau menggunakan suatu produk 

                                                             
7 Ali Hasan, Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan (Yogyakarta: 

Center for Academic Publishing Service, 2013), 231. 
8 Wayan Yudhi Anggara, dkk, “Pengaruh Religiusitas dan Interaksi 

Sosial Terhadap Perilaku Seks Bebas Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 

Wonosari Kabupaten Madiun”, Consellia: Jurnal Bimbingan dan 
Konseling, 6 (2016), 30-31. 

9 Rama Kertamukti, Strategi Kreatif dalam Periklanan: Konsep 

Pesan, Media, Branding, Anggaran (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 95. 
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baik berupa barang atau jasa yang telah diyakini akan 

memuaskan dirinya dan kesediaan menanggung risiko 

yang mungkin ditimbulkannya.
10

 Konsumen dalam 

penelitian ini merupakan salah satu komunitas muslim 

yaitu mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo, yang mana sudah 

paham mengenai konsumsi mengenai konsumsi secara 

Islam dan ternyata rata-rata sudah tahu jika Danone 

merupakan milik Yahudi namun tetap mengkonsumsi 

Aqua. 

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tingkat pengetahuan dan pemahaman agama seseorang 

atau yang disebut dengan religiusitas akan mempengaruhi 

konsumen tersebut dalam mengambil suatu keputusan 

pembelian, apakah dampak dari keputusannya tersebut 

berakibat baik atau buruk untuk orang lain. Selain itu 

ketika seorang konsumen sudah sangat mengenal suatu 

merek maka konsumen tersebut akan memutuskan 

membeli merek tersebut, namun dari lima tahun terakhir 

(Tahun 2014 – 2018) Top Brand Index Aqua mengalami 

penurunan, sedangkan Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo 

yang tentunya sudah paham mengenai konsumsi secara 

Islam dan sudah tahu bahwa Danone merupakan milik 

Yahudi namun rata-rata masih mengkonsumsi Aqua, 

sehingga dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian kepada konsumen Aqua 

dengan judul, “Pengaruh Religiusitas dan Brand 

                                                             
10 Faridlotul Chusnah, dkk, “Pengaruh Celebrity Endorser dan 

Brand Image terhadap Keputusan Pembelian Sabun Mandi Lux Pada 

Mahasiswa S-1 FISIP UNDIP Semarang”, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 

2 (2015), 5. 



9 
 

 
 

Awareness Aqua Terhadap Keputusan Pembelian 

Aqua Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam (FEBI) IAIN Ponorogo” 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah sangat penting dalam penelitian 

agar batasan masalah jelas sehingga dapat dijadikan acuan 

dalam melakukan penelitian, adapun rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian Aqua pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Ponorogo? 

2. Apakah brand awareness Aqua berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian Aqua pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Ponorogo? 

3. Apakah religiusitas dan brand awareness Aqua secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian Aqua pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Ponorogo? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini adapun tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap 

keputusan pembelian Aqua pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Ponorogo 

2. Untuk mengetahui pengaruh brand awareness Aqua 

terhadap keputusan pembelian Aqua pada mahasiswa 
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN 

Ponorogo 

3. Untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh 

religiusitas dan brand awareness Aqua terhadap 

keputusan pembelian Aqua pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Ponorogo 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peniliti 

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan 

wawasan peneliti mengenai manajemen pemasaran 

Islam, khususnya mengenai religiusitas, brand 

awareness dan keputusan pembelian konsumen suatu 

komunitas muslim. 

2. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam praktik manajemen pemasaran 

Islam yang berkaitan dengan religiusitas, brand 

awareness dan keputusan pembelian konsumen suatu 

komunitas muslim. Selain itu penelitian ini juga bisa 

sebagai bahan referensi dan informasi bagi penelitian 

lain yang berkaitan dengan bidang ini. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

serta sistematika penulisan. 
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BAB II  TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

Bab ini berisikan landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis 

penelitian. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, 

variabel penelitian dan definisi operasional, 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, serta metode 

pengolahan dan analisis data. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian. 

BAB V  KESIMPULAN 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari 

hasil penelitian beserta saran. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

a. Definisi Perilaku Konsumen 

Secara sederhana, istilah perilaku konsumen 

dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif 

utama, yaitu (1) pikiran dan tindakan manusia, 

serta (2) bidang studi atau accumulated body of 

knowledge. Sebagai pikiran dan tindakan 

manusia, perilaku konsumen merupakan 

serangkaian aktivitas yang dilakukan konsumen 

dalam rangka mencari solusi atas kebutuhan dan 

keinginannya. Rangkaian aktivitas tersebut 

meliputi berbagai proses psikologis seperti 

pikiran, perasaan, dan perilaku. Keseluruhan 

proses tersebut bermuara pada terciptanya nilai 

(value) spesifik.
11

 

Definisi perilaku konsumen yang paling sering 

digunakan adalah proses dan kegiatan seseorang 

yang terlibat dalam mencari, memilih, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, dan atau mengelola 

(disposes) produk dan layanan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya. Kajian perilaku 

konsumen berfokus pada bagaimana individu 

                                                             
11 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi 4 (Yogyakarta: CV 

Andi Offset, 2015), 46-47. 
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membuat keputusan untuk membelanjakan 

sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, 

usaha) untuk barang-barang konsumsi terkait. 

Perilaku konsumen adalah studi proses yang 

terlibat ketika individu atau kelompok memilih, 

membeli, menggunakan, atau mengatur produk, 

jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan.
12

 

Secara sistematis terdapat lima ruang 

lingkup perilaku konsumen, diantaranya:
13

 

1) Perilaku konsumen berkenaan dengan 

pemahaman atas sejumlah keputusan, yakni: 

a) Whether to buy, sewaktu konsumen 

mendapat tambahan uang, misalnya, ia akan 

memutuskan apakah akan membelanjakan 

uang tersebut atau menabungnya. 

b) What to buy, apa yang dibeli bisa berupa 

perbandingan antar kategori produk maupun 

antar merek. 

c) Why (reason to buy), alasan konsumen 

membeli produk spesifik bisa beraneka 

ragam, seperti kebutuhan, nilai, atau tujuan 

pribadi. 

d) How to buy, use or dispose products, cara 

konsumen mendapatkan produk. 

                                                             
12 Ali Hasan, Marketing..., 161. 
13 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran..., 47-50. 
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e) When to buy, waktu perilaku konsumen 

tergantung pada jumlah faktor, seperti 

persepsi waktu dan sikap atas waktu. 

f) Where to buy, konsumen memiliki banyak 

pilihan untuk tempat belanja. 

g) How much, how often, how long to buy, 

keputusan ini amat tergantung pada masing-

masing individu dan antar budaya. 

2) Perilaku konsumen tidak hanya terbatas  pada 

pembelian 

3) Perilaku konsumen meliputi beraneka bentuk 

produk, seperti barang fisik, jasa, aktivitas, 

pengalaman dan event, orang, dan gagasan. 

4) Perilaku konsumen dapat melibatkan banyak 

orang dengan berbagai peran berbeda, seperti 

initiator (orang yang pertama menyarankan 

atau memikirkan gagasan untuk membeli 

produk atau jasa tertentu), influencer (orang 

yang pandangan atau sarannya berpengaruh 

pa/da keputusan final pembelian), decider 

(orang yang menentukan apakah jadi membeli, 

apa yang dibeli, bagaimana membeli, atau 

dimana membeli), buyer (orang yang 

melakukan pembelian aktual), dan user (orang 

yang mengonsumsi atau menggunakan produk 

atau jasa). 

5) Perilaku konsumen merupakan proses dinamis. 

Tahapan acquisition, konsumsi, dan 

disposition dapat berlangsung sepanjang 
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waktu, baik itu dalam satuan jam, hari, 

minggu, bulan, maupun tahun. 

Perilaku konsumen merupakan respon 

psikologis yang kompleks yang muncul dalam 

bentuk perilaku – tindakan yang khas secara 

perseorangan yang langsung terlibat dalam usaha 

memperoleh, dan menggunakan produk, serta 

menentukan proses pengambilan keputusan dalam 

melakukan pembelian produk, termasuk dalam 

melakukan pembelian ulang. Pemahaman perilaku 

pelanggan yang baik menjadi garansi bagi 

kelangsungan hidup perusahaan (artinya bahwa 

kelangsungan perusahaan itu sangat ditentukan 

oleh pelanggan, baik pelanggan akhir maupun 

pelanggan industri), dan membantu marketer 

untuk terus mempertajam strategi pemasarannya 

karena dibangun isu-isu:
14

 

1) Bagaimana konsumen berpikir, merasa, alasan, 

dan memilih antara alternatif yang berbeda 

(misalnya merek, produk). 

2) Bagaimana konsumen dipengaruhi oleh 

lingkungannya (misalnya budaya, keluarga, 

simbol, media). 

3) Perilaku konsumen saat berbelanja atau 

membuat keputusan pemasaran lainnya. 

4) Keterbatasan pengetahuan konsumen atau 

kemampuan pengolahan informasi 

memengaruhi keputusan dan hasil pemasaran. 

                                                             
14 Ali Hasan, Marketing..., 161-162. 
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5) Bagimana motivasi konsumen dan strategi 

keputusan berbeda antara produk yang berbeda 

dalam tingkat pentingnya atau minat 

konsumen, dan 

6) Bagaimana beradaptasi, meningkatkan 

kampanye pemasaran dan strategi pemasaran 

yang efektif dalam mencapai konsumen. 

 

b. Perilaku Konsumen dalam Islam 

Di antara pokok-pokok pikiran berkaitan 

dengan konsumsi menurut Yusuf Qardhawi, 

hendaknya pembelanjaan dilakukan pada hal-hal 

yang baik, memerangi kebakhilan, memerangi 

kemegahan, kemewahan dan berlebih-lebihan. 

Karena itu, bagi setiap muslim dilarang 

mendapatkan harta dengan jalan haram. Demikian 

pula, seorang pelaku bisnis Muslim tidak 

dibenarkan memproduksi barang dengan bahan 

baku yang diharamkan, menipu, tidak transaparan 

dan lain sebagainya. Apabila dalam berproduksi 

menyalahi syariat, maka berpotensi hasil yang 

akan dikonsumsi juga tidak akan halal karena cara 

perolehannya melanggar aturan yang seharusnya 

dipatuhi.
15

 

Islam memang membolehkan bagi setiap 

Muslim untuk menikmati berbagai karunia 

kehidupan dunia, namun tidak seperti sistem 

                                                             
15 Muhammad Djakfar, Agama, Etika, dan Ekonomi (Malang: 

UIN-Maliki Press, 2014), 76. 
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kerahiban yang ada di dalam ajaran Kristiani, 

sistem pertapaan Persia, ajaran samsara Hindu 

dan lainnya yang membekukan kehidupan dan 

menghambat kemajuan peradaban.
16

 Allah 

berfirman: 

ۡ ۡۡقُل  ۡزِيَنَة َم َۡحرَّ ِۡۡٱللَِّهٱلَِّتۡيَمن  ۡلِعَِبادِه َرَج خ 
َ
ۡۦأ

ي َِبَٰتِۡوَۡ ۡۡٱلطَّ ِقۡ ِمَن ِز  ۡءَۡۡٱلر  ِيَن ۡلَِّلَّ ِِۡهَ ِِْۡفۡقُل  اَمُنوا
ن َيا ََيوَٰةِٱدلُّ َٰلَِكۡۡٱل قَِيََٰمةِۡ َخالَِصٗةۡيَو َمۡۡٱۡل   َكَذ

ُلۡ ِ لَُموَنۡۡٱٓأۡلَيَٰتُِۡنَفص  ٖمَۡيع   ٣٢ۡلَِقو 

 
Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan 

perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya 

untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah 

yang mengharamkan) rezeki yang baik?" 

Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi 

orang-orang yang beriman dalam kehidupan 

dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari 

kiamat". Demikianlah Kami menjelaskan ayat-

ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”
17

 

Perilaku konsumsi Islami dapat 

didefinisikan sebagai berikut:
18

 

                                                             
16 Ibid., 77. 
17

 QS., al-A’raf, 7:32. 
18 Sukarno Wibowo & Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 245. 
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1) Paradoks Halal-Haram 

Sebagaimana diketahui bahwa Islam 

sangat memerhatikan kualitas kesucian barang 

konsumsi yang termanifestasi dalam Al-Qur’an 

dan Hadits. Hal ini selain bersifat transendental 

juga keduniawian karena Islam sangat 

memerhatikan kesucian dan kebersihan dari 

barang konsumsi. Paradoks ini mendorong 

pada pemahaman bahwa kepuasan seorang 

muslim sangat ditentukan oleh kadar kehalalan 

dan keharaman barang konsumsi. 

 

2) Prinsip Kumurahan Hati/Pengeluaran di Jalan 

Allah 

Prinsip konsumsi seorang muslim adalah 

kemurahan hati dan mementingkan 

kepentingan sosial secara luas, berbeda dengan 

konvensional yang berprinsip pada 

maksimalisasi kepuasan individu dengan tidak 

memedulikan orang lain selama individu tidak 

mengganggu kepentingan orang lain atau 

dalam ekonomi konvensional dikenal dengan 

optimum pareto, yang diperkenalkan pertama 

kali oleh Vilverdo Pareto. 

Oleh karena itu perintah Islam mengenai 

konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip:
19

 

                                                             
19 Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro Perspektif Islam (Malang: UIN-

Malang Press, 2008),110. 
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1) Prinsip keadilan: syarat ini mengandung arti 

ganda penting mengenai mencari rizki halal 

dan tidak melanggar hukum firman Allah 

َهاٱنلَّاُسۡ يُّ
َ
أ َۡۡيَٰٓ ِِۡف ا ِۡممَّ ْ ۡرِضُُۡكُوا

َ َحَلَٰٗٗلۡۡٱۡل 
ۡ ُۡخُطَوَِٰت ْ ۡتَتَّبُِعوا َۡوََل ي َطَِٰنۡ َطي ِٗبا ۡۥإِنَّهُۡۡٱلشَّ

بنٌِيۡ ّٞۡمُّ َۡعُدو  ١٦٨ۡۡلَُكم 
 

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal 

lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu 

adalah musuh yang nyata bagimu”
20

 

Selain itu Rasulullah juga bersabda “1/3 

adalah udara 1/3 makan dan 1/3 adalah 

minuman” (al-hadits) 

2) Prinsip kebersihan: prinsip yang kedua ini 

menghendaki makanan yang dikonsumsi harus 

baik atau cocok untuk dimakan tidak kotor 

atau menjijikan sehingga merusak selera, 

sekaligus Rasulullah mencontohkan untuk 

menjaga kebersihan sesuai dengan sabdanya 

“makanan diberkahi jika kita mencuci tangan 

sebelum dan setelah memakannya” (Tirmidzi, 

Mishkat) 

                                                             
20 QS., al-Baqarah, 1:168. 
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3) Prinsip kesederhanaan: prinsip ini mengandung 

arti dalam melakukan konsumsi tidak boleh 

berlebih-lebihan, firman Allah 

َهاٱ يُّ
َ
أ ِينََۡيَٰٓ ۡيَّۡلَّ َۡما َۡطي َِبَِٰت ْ ُِموا ُُۡتَر  ََۡل

ْ َءاَمُنوا
ۡ َحلَّ

َ
ُۡأ ۡۡٱّللَّ ۡإِنَّ ْْۚ ا َتُدوي َۡوََلَۡتع  َۡلَُكم  ۡۡٱّللَّ ََلُُۡيِبُّ

َتِدينَۡ ٨٧ۡۡۡٱل ُمع 
 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah 

Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah 

kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang melampaui 

batas”
21

 

4) Prinsip kemurahan hati: dalam hal ini Islam 

memerintahkan agar senantiasa 

memperhatikan saudara dan tetangga dengan 

senantiasa berbagi rasa bersama. 

5) Prinsip moralitas: selain hal-hal teknis di atas 

Islam juga memperhatikan pembangunan 

moralitas spiritual bagi manusia hal tersebut 

dapat digambarkan dengan perintah agama 

yang mengajarkan untuk senantiasa menyebut 

nama Allah dan bersyukur atas karunia-Nya. 

 

 

                                                             
21 QS., al-Maidah, 5:87. 
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2. Keputusan Pembelian 

a. Definisi Keputusan Pembelian 

Perilaku konsumen adalah proses seorang 

pelanggan dalam membuat keputusan membeli, 

juga untuk menggunakan dan membuang barang-

barang dan jasa yang dibeli, juga termasuk faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

dan penggunaan produk.
22

 Keputusan pembelian 

adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi 

dua faktor dapat mucul antara niat untuk membeli 

dan keputusan pembelian.
23

 Pendapat lain 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

keputusan pembelian adalah perilaku atau 

tindakan seseorang untuk membeli atau 

menggunakan suatu produk baik berupa barang 

atau jasa yang telah diyakini akan memuaskan 

dirinya dan kesediaan menanggung risiko yang 

mungkin ditimbulkannya.
24

 

Periset pemasaran telah mengembangkan 

“model tingkat” proses keputusan pembelian. 

Konsumen melalui lima tahap: pengenalan 

masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, dan perilaku pasca 

pembelian. Jelas, proses pembelian dimulai jauh 

sebelum pembelian aktual dan mempunyai 

                                                             
22 Charles W. Lamb, dkk, Pemasaran Buku 1, terj. David Octarevia 

(Jakarta: Salemba Empat, 2001), 188. 
23

 Philip Kotler & Gary Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, 

terj. Damos Sihombing (Jakarta: Erlangga, 2001), 226. 
24 Faridlotul Chusnah, dkk, “Pengaruh Celebrity..., 5. 
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konsekuensi dalam waktu lama setelahnya. 

Berikut adalah tabel tahap pengambilan keputusan 

pembelian,
25

 

Tabel 2.1 

Tahapan Pengambilan Keputusan Pembelian 

 

Tahap Penjelasan Proses 

Psikologis 

Pengenalan 

Masalah 

Konsumen 

merasakan suatu 

kebutuhan dan 

menjadi termotivasi 

untuk memecahkan 

masalah 

Motivasi 

Pencarian 

Informasi 

Konsumen mencari 

informasi yang 

dibutuhkan untuk 

membuat keputusan 

pembelian 

Persepsi 

Evaluasi 

Alternatif 

Konsumen 

membandingkan 

berbagai merek dan 

produk 

Sikap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

memutuskan untuk 

membeli 

Integrasi 

Evaluasi Konsumen Belajar 

                                                             
25 Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, 

Edisi Ketiga Belas Jilid I, terj. Bob Sabran (Jakarta: Erlangga, 2009), 184. 



23 
 

 
 

Purnabeli mengevaluasi 

keputusan 

pembelian mereka 

Sumber: Hasan (2014) 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk 

preferensi antar merek dalam kumpulan pilihan. 

Orang-orang pemasaran dapat mempelajari 

pembelian aktual konsumen akan tetapi harus 

menyelidiki sebab-musabab perilaku membeli 

mereka.
26

 Berikut gambaran model strategi 

pemasaran, perilaku beli, dan keputusan pembelian, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Philip Kotler & Gary Amstrong, Prinsip-prinsip..., 195. 
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Gambar 2.1 

Strategi Pemasaran, Perilaku Beli, dan Keputusan 

Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasan (2014) 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

ada lima faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen, yaitu: 

1) Pilihan produk (product choice) 

2) Pilihan merek (brand choice) 

3) Pilihan toko/tempat (dealer choice) 

4) Pilihan waktu (purchase timing) 

5) Pilihan jumlah (purchase amount) 

 

b. Keputusan Pembelian dalam Islam 

Apakah setiap keputusan yang berdasarkan 

agama adalah rasional? Untuk menjawab ini, 

argumen yang diajukan oleh Syafi’i Antonio 

dalam kata pengantar buku Hermawan Kertajaya, 

Syaria Marketing, dengan judul Spiritualy is the 

Soul of Advanced and Integrated Marketing, 

Syafi’i Antonio terlebih dahulu membandingkan 

pelaku pasar rasional dan pelaku pasar religius 

emosional. Ia menyebutkan asumsi yang 

menyatakan bahwa pelaku yang didasari spiritual 

adalah bindly emotional yang tidak bisa diterima, 

sebab yang terjadi justru sebaliknya. Mereka yang 

disebut financially rational justru financially 

emotional. Pasar ini berhijrah ke lembaga atau 

bank lain ketika return deposito yang diterima 

berbeda dengan kisaran angka 0,5% atau 1% 

sekalipun.
27

 

                                                             
27 Sukarno Wibowo & Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro..., 243. 
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Sebaliknya, nasabah dengan pertimbangan 

religius benar-benar rasional. Mereka tidak hanya 

terdorong oleh konsederasi komersial, tetapi juga 

pertimbangan spiritual dan nilai-nilai luhur 

lainnya. Pasar ini tidak akan langsung hijrah 

karena perbedaan 0,5% atau 1%. Pasar ini 

memahami bahwa non-performing loan (kredit 

macet) yang dimiliki perbankan syariah lebih 

rendah daripada perbankan konvensional. Selain 

itu, pelaku pasar spiritual memahami bahwa 

perbankan syariah lebih banyak menyalurkan 

dananya pada sektor real. Hal senada juga 

diutarakan oleh Umer Chapra dalam Relevance 

and Importance of Islamic Economic. Ia 

menyebutkan bahwa masalah ekonomi 

memerlukan analisis yang lebih komprehensif 

dengan memasukkan hal-hal yang seharusnya 

terjadi (normative statement) dan memandang 

manusia seutuhnya tidak hanya sebagai makhluk 

ekonomi. Dari gambaran di atas, keputusan 

spiritual lebih rasional. Hal ini dapat dilihat 

bahwa pelaku pasar spiritual tidak pernah 

mengambil keputusan yang dapat merugikan 

orang lain dan bukan kepentingan diri sendiri. 

Dengan kata lain, keputusan spiritual akan 

menimbang buruk secara lebih luas dibandingkan 

konvensional.
28

 

                                                             
28 Ibid., 244. 
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Seorang individu atau konsumen ketika 

akan melakukan keputusan pembelian suatu 

barang akan dihadapkan beberapa aksioma yang 

mempengaruhi keputusan konsumen. Ada 

beberapa aksioma yang dikembangkan dalam 

menentukan pilihan-pilihan rasional individu atau 

keputusan dalam pembelian konsumen, yaitu:
29

 

1) Completness (kelengkapan): jika individu 

dihadapkan dua situasi A dan B ia akan 

senantiasa dapat menentukan secara pasti salah 

satu dari ketiga kemungkinan berikut: 

a) A lebih disukai daripada B 

b) B lebih disukai daripada B 

c) A dan B sama-sama disukai 

Dalam hal ini individu diasumsikan dapat 

mengambil keputusan secara konsekuen dan 

mengerti akibat dari keputusan tersebut, 

asumsi juga mengarah pada kemungkinan 

bahwa individu lebih menyukai salah satu dari 

A dan B. 

2) Transivibility: jika seseorang berpendapat 

bahwa A lebih disukai daripada B dan B lebih 

disukai dari C maka tentu ia akan mengatakan 

A harus disukai daripada C. Asumsi ini 

menyatakan bahwa pilihan individu bersifat 

konsisten secara internal 

3) Continuity: jika seseorang menganggap A 

lebih disukai daripada B maka situasi yang 

                                                             
29 Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro..., 108. 
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cocok mendekati A harus juga lebih disukai 

daripada B. 

Dari aksioma-aksioma dan asumsi di atas 

dapat dianalisis bagaimana individu dapat 

membuat tingkatan dari berbagai situasi pilihan 

atau secara singkat hal tersebut dinyatakan oleh 

Jeremy Bentham dalam “introduction to the 

principle of morals and legislation” sebagai utility 

(nilai guna). Begitu juga dengan asumsi dan 

aksioma dalam Islam akan tetapi titik tekannya 

terletak pada halal, haram, serta berkah tidaknya 

barang yang akan dikonsumsi sehingga jika 

individu dihadapkan dua pilihan A dan B maka 

seorang muslim (orang yang mempunyai prinsip 

keislaman) akan memilih barang yang memiliki 

tingkat kehalalan dan keberkahan yang lebih 

tinggi, walaupun barang yang lainnya secara fisik 

lebih disukai. Hal  di atas nampak jelas 

bagaimana pendekatan yang digunakan oleh 

ekonomi Islam dan konvensional dalam 

memenuhi kebutuhan seseorang.
30

 

c. Konsep Maslahah dalam Keputusan 

Pembelian Islam 

Maslahah adalah kalimat isim yang 

berbentuk mashdar dan artinya sama dengan kata 

al-shulhu, yang artinya sinonim dengan kata al-

manfa’at, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang 

akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dari 

                                                             
30 Ibid., 109. 
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definisi tersebut dapat dipahami bahwa tujuan 

maslahah adalah memelihara tujuan syara’, yaitu 

menolak madlarat dan meraih maslahah.
31

 

Menurut al-Ghazaliy, maslahah adalah: 

ا ِِۡفۡاَلَْصِلَۡعْنَۡجلِْبۡالَْمْصلَۡاَمَّ ِۡعَباَرةٌ َحُةۡفَِِهَ
ةٍۡ َۡمنَْفَعٍةۡاَْوَۡدفِْعَۡمََضَّ

Pada dasarnya maslahah adalah meraih 

kemanfaatan atau menolak kemadlaratan 

Jadi maslahah mursalah adalah suatu 

kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai 

dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil 

yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika 

ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya 

tidak ada dan tidak ada pula ‘illat yang dapat 

dikeluarkan dari syara’ yang menentukan 

kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu 

ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum 

syara’, dalam artian suatu ketentuan hukum yang 

berdasarkan pada pemeliharaan kemadlorotan 

atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, 

maka kasus seperti itu dikenal dengan sebutan 

maslahah mursalah.
32

 

Para ushul bersepakat untuk mengatakan 

bahwa maslahah dapat dibagi menjadi beberapa 

                                                             
31

 Muhammad Ma’shum Zein, Ilmu Ushul-Fiqh (Jombang: Darul 

Hikmah, 2008), 116. 
32 Ibid., 117. 
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bagian menurut sudut pandang masing-masing, 

dari sisi eksistensinya maupun muatan 

subtansinya, yaitu:
33

 

1) Dari sisi eksistensinya, maslahah terbagi 

menjadi tiga, yaitu: 

a) Maslahah Mu’tabarah 

Yaitu maslahah yang keberadaannya 

diperhitungkan oleh syara’, seperti 

maslahah yang terkandung dalam 

masalah pensyari’atan hukum Qisas bagi 

pembunuhan sengaja, sebagai simbol 

pemeliharaan jiwa manusia. 

b) Maslahah Mulghah 

Yaitu maslahah yang dibuang lantaran 

bertentangan dengan syara’ atau berarti 

maslahah yang lemah dan bertentangan 

dengan maslahah yang lebih utama. 

Bentuk ini lazimnya berhadapan secara 

kontradiktif dengan bunyi nash, baik Al-

Qur’an maupun hadits 

c) Maslahah Mursalah 

Yaitu maslahah yang didiamkan oleh 

syara’ dalam wujud tidak adanya 

pengakuan maupun pembatalan secara 

eksplisit atau kemaslahatan yang 

keberadaannya tidak disinggung-

singgung oleh syara’ atau didiamkan, 

seperti pembukuan Al-Qur’an menjadi 

                                                             
33 Ibid., 117-119. 
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satu mushaf, sistem penjara bagi pelaku 

tindak pidana, dan lain sebagainya. 

2) Dari sisi muatan substansinya, maslahah 

dibagi tiga, yaitu: 

a) Maslahah Dlaruriyah (Kepentingan 

Primer) 

Yaitu maslahah yang berkaitan dengan 

penegakan atau kepentingan agama dan 

dunia, dimana tanpa kedatangannya akan 

menimbulkan cacat dan cela. Ini 

merupakan dasar utama bagi beberapa 

maslahah lain. 

b) Maslahah Hajiyyah (Kepentingan 

Sekunder) 

Yaitu yang dibutuhkan untuk 

menghilangkan kesukaran dalam 

kehidupan mukallaf dan memberikan 

kelonggaran. Ini merupakan penyangga 

dan penyempurna bagi kepentingan 

primer. 

c) Maslahah Tahsiniyah (Kepentingan 

Pelengkap) 

Yaitu mengambil apa-apa yang sesuai  

dengan apa yang terbaik dari kebiasaan 

dan menghindari cara-cara yang tidak 

disenangi oleh orang baik dan bijak. Ini 

merupakan salah satu penopang bagi 

kepentingan hajiyyah 
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Oleh karena itu, konsumen muslim tetap 

mendapat tingkat kepuasan maksimal walaupun 

pendapatannya terbagi untuk konsumsi dengan 

pengeluaran di jalan Allah (zakat, infak, sedekah). 

Pada berbagai literatur yang menerangkan tentang 

perilaku konsumen Muslim, ditemukan beberapa 

proporsi sebagai berikut:
34

 

1) Konsep maslahah membentuk persepsi 

kebutuhan manusia 

2) Konsep maslahah membentuk persepsi tentang 

penolakan terhadap kemudharatan 

3) Konsep maslahah memanifestasikan persepsi 

individu tentang upaya setiap pergerakan 

amalnya mardhatillah 

4) Persepsi tentang penolakan terhadap 

kemudharatan membatasi persepsinya hanya 

pada kebutuhan 

5) Upaya mardhatillah mendorong terbentuknya 

persepsi kebutuhan Islami 

6) Persepsi seorang konsumen dalam memenuhi 

kebutuhannya menentukan keputusan 

konsumsinya 

Setiap proporsi di atas membentuk sebuah 

teori maslahah. Dalam teori tersebut, konsep 

maslahah memengaruhi keputusan konsumen 

Muslim. Teori tersebut digambarkan dalam 

diagram berikut: 

                                                             
34 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu 

Ekonomi Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 96. 



33 
 

 
 

Gambar 2.2 

Teori Maslahah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Muflih (2006) 

 

Teori maslahah pada dasarnya merupakan 

integrasi dari fikir dan dzikir. Hal tersebut 

menggambarkan motif kesederhanaan individu 

pada setiap bentuk keputusan konsumsinya. 

Dalam hal ini, karena maslahah bertujuan 

melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukannya 

ialah konsumsi sesuai dengan kebutuhan.
35

 

 

 

 

                                                             
35 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen..., 97. 
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3. Religiusitas 

a. Definisi Religiusitas 

Kata religi berasal dari bahasa Latin ereligio 

yang akar katanya adalah religare dan berarti 

mengikat. Maksudnya adalah bahwa di dalam 

religi (agama) pada umumnya terdapat aturan-

aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus 

dilaksanakan, yang semuanya itu berfungsi untuk 

mengikat dan mengutuhkan diri seseorang atau 

sekelompok orang dalam hubungannya terhadap 

Tuhan, sesama manusia serta alam sekitarnya. 

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata agama 

berasal dari bahasa Sansekerta, bisa bermakna 

tradisi, atau peraturan hidup, atau sesuatu yang 

tidak bergerak atau tidak adanya kekacauan.
36

 

Menurut Hendropuspito, agama adalah 

suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh 

penganut-penganutnya yang berproses pada 

kekuatan-kekuatan non-empiris yang 

dipercayainya dan didayagunakannya untuk 

mencapai keselamatan bagi mereka dan 

masyarakat luas pada umumnya. Dalam kamus 

sosiologi, pengertian agama ada tiga macam, 

yaitu 1) kepercayaan pada hal-hal spiritual; 2) 

perangkat kepercayaan dan praktik-praktik 

spiritual yang dianggap sebagai tujuan sendiri; 

dan 3) ideologi mengenai hal-hal yang bersifat 

                                                             
36 M. A. Subandi, Psikologi Agama & Kesehatan Mental 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 87. 
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supranatural. Sementara itu Thomas F. O’Dea 

mengatakan bahwa agama adalah pendayagunaan 

sarana-sarana supra-empiris untuk maksud-

maksud non-empiris atau supra-empiris.
37

 

Pendapat lain menyebutkan bahwa religiusitas 

adalah tingkat ketaatan individu terhadap 

agamanya, hal ini ditunjukkan individu telah 

menghayati dan menginternalisasikan ajaran 

agamanya sehingga berpengaruh dalam segala 

tindakan dan pandangan hidupnya.
38

 

Religiusitas dapat juga diartikan sebagai 

agama. Dalam bahasa Arab kata agama berasal 

dari huruf dal, ya, dan nun. Dari huruf-huruf ini 

bisa dibaca dengan dain yang berarti utang dan 

dengan din yang mengandung arti agama dan hari 

kiamat. Ketiga arti tersebut sama-sama 

menunjukkan adanya dua pihak yang berbeda. 

Pihak pertama berkedudukan lebih tinggi, 

berkuasa, ditakuti, dan disegani oleh pihak kedua. 

Dalam agama, Tuhan adalah sebagai pihak 

pertama yang lebih tinggi daripada manusia. 

Dalam utang-piutang, yang mengutangi tentu 

lebih kaya ketimbang yang berutang. Dalam 

masalah kiamat, tentu demikian juga, Tuhan yang 

                                                             
37 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2002), 129. 
38 Wayan Yudhi Anggara, dkk, “Pengaruh Religiusitas dan 

Interaksi Sosial Terhadap Perilaku Seks Bebas Siswa Kelas XI SMK Negeri 

1 Wonosari Kabupaten Madiun”, Consellia: Jurnal Bimbingan dan 

Konseling, 6 (2016), 30-31. 
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memiliki hari kiamat, sedangkan manusia yang 

dimiliki dan dia harus tunduk kepada si pemilik. 

Dari akar kata itu, baik din maupun religi, dan 

agama didefinisikan dalam berbagai ungkapan, 

antara lain pengakuan adanya hubungan manusia 

dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
39

 

Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan 

manusia sebagai orang perorang maupun dalam 

hubungannya dalam kehidupan bermasyarakat. 

Selain itu agama juga memberi dampak bagi 

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, secara 

psikologis, agama berfungsi sebagai motivasi 

intrinsik (dalam diri) dan motivasi ekstrinsik (luar 

diri).
40

 

 

b. Pandangan Max Weber 

Dalam suatu fenomena seperti Indonesia, 

antara doktrin-doktrin keagamaan dengan situasi 

struktural masyarakat memiliki hubungan yang 

dekat sekali. Suatu keyakinan tertentu dari ajaran 

agama memberikan saham yang besar terhadap 

perilaku dan corak suatu kelembagaan. Demikian 

pula situasi sosial ekonomi akan menampakkan 

pengaruhnya kepada cara seseorang memahami 

dan mengerti ajaran agama yang diyakininya. 

Oleh karena itu kemungkinan perbedaan 

                                                             
39 Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama, Wisata Pemikiran dan 

Kepercayaan Manusia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 10-11. 
40 Akmal Hawi, Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2014), 31-32. 
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manifestasi dalam kehidupan dan perilaku 

ekonomi bisa diharapkan akan dapat terjadi dan 

ditemukan.
41

 

Di antara seluruh agama besar dewasa ini 

hanya Islamlah yang tumbuh di lingkungan 

pedagang. Ajarannya menolak pranata 

kependetaan dan menganjurkan kepada setiap 

umat untuk menjadi pendeta serta utusan bagi 

agamanya. Hubungan antara ekspansi agama 

Islam dengan perdagangan semacam ini masih 

terdapat di Afrika dewasa ini. Sifat-sifat yang 

dikutip Max Weber sebagai ciri khas Protestan, 

seperti tanggung jawab langsung kepada Tuhan, 

kejujuran dalam perbuatan, kerja keras, sifat 

hemat, pembagian waktu secara metodik dalam 

kehidupan sehari-hari, kalkulasi perdagangan 

yang rasional, semua ditentukan dalam etika 

Islam. Benar antara Islam dan kapitalisme yang 

diangankan Weber memiliki kemiripan. 

Keduanya menghargai kebebasan individu.
42

 

Pada permulaan abad ke-20 Islam di 

Indonesia mengalami perubahan yang besar sekali 

dengan adanya pembaruan. Salah satu cirinya 

yang menonjol adalah panggilan untuk ijtihad, 

yaitu penggunaan akal untuk memperoleh 

kepastian hukum sepanjang tidak bertentangan 

                                                             
41

 Ajat Sudrajat, Etika Protestan dan Kapitalisme Barat 

(Yogyakarta: Bumi Aksara, 2015), 127. 
42 Ibid., 130. 
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dengan Al-Qur’an dan Hadits. Bersamaan dengan 

itu pula permbaruan berusaha membersihkan 

Islam dari pengaruh-pengaruh asing, guna 

menemukan Islam yang murni dan asli. Lawan 

daripada Islam murni maupun masyarakat modern 

adalah berbagai sikap yang dimasukkan ke dalam 

Islam oleh aliran sufi. Tentu saja kritik terhadap 

Sufisme selama berabad-abad merupakan ciri dari 

Islam ortodok. Tetapi sekarang terdapat tekanan 

baru dalam hal penolakan kontemporer terhadap 

mistik dan sufisme, yaitu bahwa sufisme 

memboroskan sumber-sumber ekonomi dan tidak 

serasi dengan asketisme dan aktivisme.
43

 

Dengan demikian terdapat kesejalanan yang 

menarik antara penjelasan Weber mengenai 

Protestanisme dengan tema-tema dasar mengenai 

pembaruan Islam. Islam yang murni dan puritan 

mencari dalam ayat-ayat kitab suci agama, suatu 

etika yang khas dan bebas dari tambahan-

tambahan mistik dan ritus. Hasilnya adalah 

sejumlah norma yang menganjurkan asketisme, 

aktivisme dan tanggung jawab.
44

 

 

c. Konsep Religiusitas 

Religi atau agama bukanlah sesuatu yang 

tunggal, tetapi merupakan sistem yang terdiri dari 

beberapa aspek. Di dalam psikologi agama 

                                                             
43 Ibid., 131. 
44 Ibid., 133-134. 
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dikenal adanya kesadaran beragama (religious 

experiences consiousness) dan pengalaman 

beragama (religious experiences). Pembagian 

aspek-aspek religiusitas yang cukup terperinci 

telah dilakukan oleh Glock dan Stark. Konsep ini 

merupakan teori religiusitas yang paling banyak 

digunakan dalam penelitian-penelitian psikologi 

agama. Menurut Glock dan Stark, adala lima 

aspek atau dimensi dari religiusitas yaitu:
45

 

1) Religious Belief (the Ideological Dimension), 

atau Dimensi Keyakinan yaitu tingkatan sejauh 

mana seseorang menerima hal-hal yang 

dogmatik dalam agamanya. Misalnya dalam 

agama Islam, dimensi keyakinan ini tercakup 

dalam rukun iman yang terdiri dari iman 

kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, 

iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab-

kitab Allah, iman kepada hari kiamat,dan iman 

kepada takdir. 

2) Religious Practice (the Ritual Dimension), atau 

Dimensi praktik agama yaitu tingkatan sejauh 

mana seseorang mengerjakan kewajiban-

kewajiban ritual dalam agamanya. Dalam 

agama Islam, dimensi ini dikenal dengan 

Rukun Islam, yaitu: mengucapkan kalimat 

syahadah, melaksanakan shalat, membayar 

zakat, melaksanakan puasa bulan Ramadhan 

dan menjalankan haji bagi yang mampu. 

                                                             
45 M. A. Subandi, Psikologi Agama..., 87-90. 
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3) Religious Feeling (the Experintial Dimension), 

atau Dimensi Pengalaman dan penghayatan 

beragama, yaitu perasaan-perasaan atau 

pengalaman-pengalaman keagamaan yang 

pernah dialami dan dirasakan. Misalnya 

merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut 

berbuat dosa atau merasa do’a yang 

dikabulkan, diselamatkan Tuhan dan 

sebagainya. Di dalam agama Islam aspek ini 

banyak dibicarakan dalam ilmu Tasawuf yang 

dikenal dengan aspek Ihsan. 

4) Religious Knowledge (the Intelectual 

Dimension), atau Dimensi Pengetahuan yaitu 

seberapa jauh seseorang mengetahui tentang 

ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada 

dalam Kitab Suci maupun yang lainnya. 

Dimensi ini bisa disebut juga sebagai dimensi 

ilmu. Di dalam agama Islam dimensi ini 

termasuk dalam pengetahuan tentang Ilmu 

Fiqih, Ilmu Tauhid, dan Ilmu Tasawuf. 

5) Religious Effect (the Consequential 

Dimension), atau Dimensi Pengamalan yaitu 

dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku 

seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di 

dalam kehidupan sosial. Misalnya apakah dia 

mengunjungi tetangganya yang sakit, 

menolong orang yang kesulitan, mendermakan 

harta dan sebagainya. Dimensi ini bisa disebut 

juga sebagai dimensi Amal. 
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4. Brand Awareness 

a. Definisi Brand Awareness 

Brand Awareness atau kesadaran merek 

merupakan kesanggupan seorang calon pembeli 

untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa 

suatu merek merupakan bagian dari kategori 

produk tertentu.
46

 

Dari perspektif konsumen, merek yang 

terpercaya merupakan jaminan atas konsistensi 

keinerja suatu produk dan menyediakan manfaat 

yang dicari konsumen ketika membeli produk 

atau merek tertentu. Merek juga merupakan janji 

kepada konsumen bahwa dengan hanya menyebut 

namanya, timbul harapan bahwa merek tersebut 

akan memberikan kualitas terbaik, kenyamanan, 

status dan pertimbangan lain ketika konsumen 

melakukan pembelian.
47

 

 

b. Tingkat Brand Awareness 

Brand awareness terbagi menjadi beberapa 

tingkatan, yaitu:
48

 

1) Unware of brand (tidak menyadari merek) 

adalah tingkat paling rendah dalam piramida 

                                                             
46 Rama Kertamukti, Strategi Kreatif..., 95. 
47 M. Suyanto, Marketing Strategy Top Brand Indonesia 

(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007), 77. 
48

 Darmadi Durianto, dkk, Strategi Menaklukkan Pasar Melalui 

Riset Ekuitas dan Perilaku Merek (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2001), 55. 
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brand awareness, dimana konsumen tidak 

menyadari adanya suatu merek. 

2) Brand recognition (pengenalan merek) adalah 

tingkat minimal brand awareness, dimana 

pengenalan suatu merek muncul lagi setelah 

dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan 

(aided recall). 

3) Brand recall (pengingat kembali terhadap 

merek) adalah pengingatan kembali terhadap 

merek tanpa bantuan (unaided recall). 

4) Top of mind (puncak pikiran) adalah merek 

yang disebutkan pertama kali oleh konsumen 

atau yang pertama kali muncul dalam benak 

konsumen. Dengan kata lain, merek tersebut 

merupakan merek utama dari berbagai merek 

yang ada dalam benak konsumen. 

Perkembangan kesadaran merek pada 

sebuah produk atau perusahaan terdiri atas empat 

tahapan, yaitu brand unwarness (tidak sadar 

merek), brand recognition (pengenalan merek), 

brand recall (mengingat ulang), top of mind 

(merek utama dalam pikiran), dominance brand of 

mind (satu-satunya merek yang diingat). Berikut 

penjelasannya,
49

 

1) Brand unwareness, konsumen tidak menyadari 

akan adanya sebuah merek yang sudah 

ada/beredar di pasar 

                                                             
49 Ali Hasan, Marketing..., 230-231. 
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2) Brand recognition, merupakan tingkat minimal 

dari kesadaran merek. Mungkin pembeli 

mengenal merek tersebut, tetapi tidak ingat, 

dan pembeli akan ingat setelah melihat atau 

diingatkan kembali 

3) Brand recall, konsumen perlu dibantu untuk 

mengingatkan kembali terhadap sebuah merek. 

Di sini letak perlunya iklan dan pelayanan 

(perusahaan/toko) 

4) Top brand, konsumen memiliki ingatan yang 

kuat terhadap kategori utama sebuah produk 

5) Dominance brand of mind, konsumen hanya 

mengingat satu-satunya merek atau merek 

tunggal. Konsep ini paling sering digunakan 

dalam membentuk loyalitas merek 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penulis merujuk beberapa penelitian terdahulu dalam 

melakukan penelitian ini, yaitu: 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

(Kesimpulan) 

Persa

maan 

Perbed

aan 

Muham

mad 

Nasrulla

h 

Islamic 

Branding, 

Religiusitas 

dan 

Varia

bel: 

Religi

usitas, 

Variabe

l: 

Brand 

Awaren

Islamic 

branding 

memiliki 

pengaruh 
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(2015)
50

 Keputusan 

Konsumen 

Terhadap 

Produk 

Keput

usan 

Konsu

men 

ess 

 

Ruang 

lingkup 

peneliti

an ini 

dilakuk

an pada 

mahasis

wa 

Fakulta

s 

Ekono

mi dan 

Bisnis 

Islam 

(FEBI) 

IAIN 

Ponoro

go 

kontribusi 

terhadap 

keputusan 

konsumen pada 

sebuah produk. 

religiusitas 

sebagai variabel 

moderating 

memperlemah 

hubungan antara 

variabel Islamic 

branding 

dengan 

keputusan 

konsumen. 

Rivan 

Sutrisno 

(2013)
51

 

Perilaku 

Konsumen 

Muslim: 

Persepsi 

Religiusitas 

dan 

Persepsi 

Atribut 

Varia

bel: 

Perse

psi 

religiu

sitas 

Variabe

l: 

Perseps

i atribut 

produk, 

loyalita

s 

 

Persepsi 

religiusitas dan 

persepsi atribut 

produk ternyata 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

                                                             
50Muhammad Nasrullah, “Islamic Branding, Religiusitas dan 

Keputusan Konsumen Terhadap Produk”, Jurnal Hukum Islam, 2 (2015). 
51 Rivan Sutrisno, “Perilaku Konsumen Muslim: Persepsi 

Religiusitas dan Persepsi Atribut Produk Terhadap Loyalitas Produk 

Makanan dan Minuman Berlabel Halal di Kalangan Mahasiswa Muslim di 

Bandung”, Sigma-Mu, 2 (2013). 
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Produk 

Terhadap 

Loyalitas 

Produk 

Makanan 

dan 

Minuman 

Berlabel 

Halal di 

Kalangan 

Mahasiswa 

Muslim di 

Bandung 

Ruang 

lingkup 

peneliti

an ini 

dilakuk

an pada 

mahasis

wa 

Fakulta

s 

Ekono

mi dan 

Bisnis 

Islam 

(FEBI) 

IAIN 

Ponoro

go 

loyalitas produk 

berlabel halal di 

kalangan 

mahasiswa 

muslim di 

Bandung.  

Shovi 

Sadzalia 

(2015)
52

 

Pengaruh 

Label Halal 

dan 

Religiusitas 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Produk 

Kosmetik di 

Kota 

Malang 

Varia

bel: 

Religi

usitas 

dan 

keput

usan 

pemb

elian 

Variabe

l: Label 

halal 

 

Ruang 

lingkup 

peneliti

an ini 

dilakuk

an pada 

mahasis

wa 

Variabel bebas 

yang terdiri dari 

label halal (X1) 

dan religiusitas 

(X2) 

mempunyai 

pengaruh secara 

simultan dan 

signifikan 

terhadap 

variabel 

keputusan 
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Fakulta

s 

Ekono

mi dan 

Bisnis 

Islam 

(FEBI) 

IAIN 

Ponoro

go 

pembelian (Y). 

Sally 

Meuthia 

Febrian 

(2018)
53

 

Pengaruh 

Brand 

Awareness 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Produk Zara 

(Studi Pada 

Konsumen 

ZaraSun 

Plaza 

Medan) 

Varia

bel: 

Brand 

aware

ness 

dan 

keput

usan 

pemb

elian 

Variabe

l: 

Religiu

sitas 

 

Ruang 

lingkup 

peneliti

an ini 

dilakuk

an pada 

mahasis

wa 

Fakulta

s 

Ekono

mi dan 

Bisnis 

Islam 

(FEBI) 

Pengujian 

hipotesis bahwa 

brand 

awareness 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 
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 Sally Meuthia Febrian, “Pengaruh Brand Awareness Terhadap 
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IAIN 

Ponoro

go 

Nicky 

Timpal, 

dkk 

(2016)
54

 

Pengaruh 

Brand 

Awareness 

dan Brand 

Attitude 

Terhdadap 

Keputusan 

Pembelian 

Handphone 

Merek 

Nokia 

(Studi 

Kasus Pada 

Siswa SMA 

dan SMK di 

Kota 

Manado) 

Varia

bel: 

Brand 

aware

ness 

dan 

keput

usan 

pemb

elian 

Variabe

l: 

Brand 

attitude 

 

Ruang 

lingkup 

peneliti

an ini 

dilakuk

an pada 

mahasis

wa 

Fakulta

s 

Ekono

mi dan 

Bisnis 

Islam 

(FEBI) 

IAIN 

Ponoro

go 

Hasil penelitian 

secara simultan 

brand 

awareness dan 

brand attitude 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian, 

variabel yang 

dominan 

berpengaruh 

adalah brand 

attitude 

 

                                                             
54 Nicky Timpal,dkk, “Pengaruh Brand Awareness dan Brand 

Attitude Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Merek Nokia (Studi 

Kasus Pada Siswa SMA dan SMK di Kota Manado), Jurnal Berkata Ilmiah 

Efisiensi, 1 (2016). 
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Dari tabel penelitian terdahulu di atas, 

disimpulkan bahwa perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah: 

1. Variabel independen dalam penelitian ini ada dua, 

yaitu religiusitas dan brand awareness Aquaserta 

untuk varibel dependennya adalah keputusan 

pembelian Aqua pada mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo 

2. Untuk teknik analisis data, penelitian ini 

menggunakan teknik analisis regresi linier berganda 

3. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) IAIN Ponorogo 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir ini akan mencari pengaruh antara 

religiusitasdan brand awareness Aqua terhadap keputusan 

pembelian Aqua pada mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN 

Ponorogo. Berikut merupakan gambaran kerangka 

pemikiran dari penelitian ini: 
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Gambar 2.3 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas dapat 

dijelaskan bahwa diduga religiusitas dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian. Brand awareness diduga juga dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian. Serta secara bersama 

religiusitas dan brand awareness dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang perlu 

dibuktikan benar apa tidak.
55

 Pengertian lain menyatakan 

bahwa hipotesis merupakan prosposisi yang belum terbukti 

                                                             
55

Husein Umar, Metode Riset Bisnis: Panduan Mahasiswa untuk 

Melaksanakan Riset Dilengkapi Contoh dan Hasil Riset Bidang Manajemen 

dan Akuntansi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 67. 

 

 

Religiusita

s (X1) 

Brand 

Awareness 

(X2) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y2) 

H2 

H1 

H3 
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atau alternatif pemecahan masalah yang mungkin dari 

sebuah permasalahan.
56

 Berdasarkan pengertian tersebut 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh Religiusitas terhadap Keputusan 

Pembelian 

Religiusitas adalah tingkat ketaatan individu 

terhadap agamanya, hal ini ditunjukkan individu telah 

menghayati dan menginternalisasikan ajaran agamanya 

sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan 

pandangan hidupnya.
57

 Sedangkan keputusan 

pembelian adalah perilaku atau tindakan seseorang 

untuk membeli atau menggunakan suatu produk baik 

berupa barang atau jasa yang telah diyakini akan 

memuaskan dirinya dan kesediaan menanggung risiko 

yang mungkin ditimbulkannya.
58

 

Penelitian Sadzalia (2015) tentang Pengaruh 

Label Halal dan Religiusitas Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Kosmetik di Kota Malang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh religiusitas 

terhadap keputusan pembelian. Sehingga, jika tingkat 

religiusitas konsumen mengalami peningkatan akan 

berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk 

melakukan pembelian suatu produk. Maka, peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho1: Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

                                                             
56Dermawan Wibisono, Riset Bisnis: Panduan bagi Praktisi dan 

Akademisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 33. 
57 Wayan Yudhi Anggara, dkk, “Pengaruh Religiusitas..., 30-31. 
58 Faridlotul Chusnah, dkk, “Pengaruh Celebrity Endorser..., 5. 
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Ha1: Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

 

2. Pengaruh Brand Awareness terhadap Keputusan 

Pembelian 

Brand awareness atau kesadaran merek 

merupakan kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu.
59

 

Sedangkan keputusan pembelian adalah perilaku atau 

tindakan seseorang untuk membeli atau menggunakan 

suatu produk baik berupa barang atau jasa yang telah 

diyakini akan memuaskan dirinya dan kesediaan 

menanggung risiko yang mungkin ditimbulkannya.
60

 

Penelitian Timpal (2016) tentang Pengaruh Brand 

Awareness dan Brand Attitude Terhadap Keputusan 

Pembelian Handphone Merek Nokia (Studi Kasus Pada 

Siswa SMA dan SMK di Kota Manado) menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh brand awareness terhadap 

keputusan pembelian suatu produk. Sehingga, jika 

tingkat brand awareness konsumen mengalami 

peningkatan akan berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk. 

Maka, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho2: Brand awareness tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

                                                             
59 Rama Kertamukti, Strategi Kreatif..., 95. 
60 Faridlotul Chusnah, dkk, “Pengaruh Celebrity Endorser..., 5. 
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Ha2: Brand awareness berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

 

3. Pengaruh Religiusitas dan Brand Awareness 

terhadap Keputusan Pembelian 

Religiusitas adalah tingkat ketaatan individu 

terhadap agamanya, hal ini ditunjukkan individu telah 

menghayati dan menginternalisasikan ajaran agamanya 

sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan 

pandangan hidupnya.
61

Brand awareness atau kesadaran 

merek merupakan kesanggupan seorang calon pembeli 

untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu 

merek merupakan bagian dari kategori produk 

tertentu.
62

 Sedangkan Keputusan pembelian adalah 

perilaku atau tindakan seseorang untuk membeli atau 

menggunakan suatu produk baik berupa barang atau 

jasa yang telah diyakini akan memuaskan dirinya dan 

kesediaan menanggung risiko yang mungkin 

ditimbulkannya.
63

 Dari pengertian di atas, jika tingkat 

religiusitas dan brand awareness mengalami 

peningkatan akan berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen untuk melakukan suatu produk. Maka, 

peneliti menagajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho3: Religiusitas dan brand awareness secara bersama-

sama tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

                                                             
61

 Wayan Yudhi Anggara, dkk, “Pengaruh Religiusitas..., 30-31. 
62 Rama Kertamukti, Strategi Kreatif..., 95. 
63 Faridlotul Chusnah, dkk, “Pengaruh Celebrity Endorser..., 5. 



53 
 

 
 

Ha3: Religiusitas dan brand awareness secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang merupakan metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
64

 

Dari penjelasan di atas dan dari landasan teori yang 

sudah dipaparkan sebelumnya serta berdasarkan hipotesis 

yang telah dikembangkan, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif. 

Penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan 

fenomena berdasarkan data yang terkumpul. Kerangka 

analisis ini ada hubungan dengan masalah yang 

dirumuskan (hal yang dipertanyakan), tujuan penelitian 

(hal yang dicari), dan dari pernyataan hipotesis (hal yang 

diduga).
65

 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Merumuskan masalah penelitian dan menentukan 

tujuan survei. Peneliti menentukan sebuah judul yang 

                                                             
64 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 219. 
65 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika 

Aditama, 2012), 334. 
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sesuai dengan masalah yang hendak dibahas, yakni 

“Pengaruh Religiusitas dan Brand Awareness Aqua 

Terhadap Keputusan Pembelian Aqua Pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN 

Ponorogo”. 

2. Kemudian peneliti melakukan survei atau mengunjungi 

lokasi penelitian dengan tujuan untuk mengetahui lokasi 

dan melakukan pendekatan. 

3. Menentukan konsep dan menggali kepustakaan tentang 

religiusitas, brand awareness dan keputusan pembelian. 

4. Pengambilan sampel yang dipilih secara tak acak pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 

IAIN Ponorogo. 

5. Pembuatan kuesioner atau angket. 

6. Pekerjaan lapangan (penyebaran kuesioner dan 

dokumentasi). 

7. Pengolahan data. 

8. Analisis data yaitu kegiatan yang membutuhkan 

ketelitian peneliti dalam menentukan teknik 

menganilisis data agar sesuai dengan jenis data. 

9. Pelaporan merupakan hasil dan ringkasan dari 

penelitian dan rekomendasi yang diberikan oleh 

penulis. 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Masing-masing variabel dan indikator dalam 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut, yaitu: 
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1. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi penyebab 

berubahnya variabel dependen.
66

 Dalam penelitian ini 

variabel inpendennya adalah: 

a. Religiusitas (X1) religiusitas adalah tingkat 

ketaatan individu terhadap agamanya.
67

  

b. Brand awareness (X2) adalah kesadaran merek 

merupakan kesanggupan seorang calon pembeli 

untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa 

suatu merek merupakan bagian dari kategori 

produk tertentu.
68

 

2. Variabel dependen 

Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel independen.
69

 Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah keputusan 

pembelian (Y1), yang dimaksud keputusan pembelian 

adalah perilaku atau tindakan seseorang untuk membeli 

atau menggunakan suatu produk baik berupa barang 

atau jasa yang telah diyakini akan memuaskan dirinya 

dan kesediaan menanggung risiko yang mungkin 

ditimbulkannya.
70

 

 

 

                                                             
66 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2013), 

59. 
67 Wayan Yudhi Anggara, dkk, “Pengaruh Religiusitas..., 30-31. 
68

 Rama Kertamukti, Strategi Kreatif..., 95. 
69 Ibid., 59. 
70 Faridlotul Chusnah, dkk, “Pengaruh Celebrity Endorser..., 5. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau 

elemen di mana penyelidik tertarik.
71

 Populasi dibagi 

menjadi dua jenis, yakni:
72

 

a. Populasi terbatas yakni populasi yang memiliki 

sumber data yang jelas batas-batasnya secara 

kuantitatif 

b. Populasi tidak terbatas yakni populasi yang memiliki 

sumber data yang tidak dapat ditentukan batasannya 

secara kuantitatif dengan jelas. 

Dari penjelasan di atas, sasaran dari pemasaran 

Aqua adalah ditargetkan untuk kalangan anak muda. 

Menurut WHO (World Health Organization) remaja 

atau pemuda adalah mereka yang memiliki rentang usia 

18-24 tahun.
73

 Dalam kriteria usia tersebut sudah masuk 

kategori mahasiswa. Penelitian ini dilaksanakan pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 

IAIN Ponorogo selain karena jumlah penduduk 

Ponorogo yang tinggi, faktor lain adalah banyaknya 

mahasiswa yang tinggal di Ponorogo khususnya IAIN 

Ponorogo dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam (FEBI) sudah tentu paham mengenai konsumsi 

secara Islami. Sehingga, populasi dari penelitian ini 

adalah konsumen Aqua dari kalangan anak muda yaitu 

                                                             
71 Ulber Silalahi, Metode Penelitian..., 253. 
72 Nur Asnawi & Masyhuri, Metodologi Riset Manajemen 

Pemasaran (Malang: UIN- Malang Press, 2009), 117. 
73 Malahayati, Super Teens Jadi Remaja Biasa dengan 1 

Kebiasaan Efektif (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2010), 9. 
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mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 

IAIN Ponorogo. Jumlah dari mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo berdasarkan angkatan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Daftar Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo T.A. 

2018/2019 

 

KELOMPOK JURUSAN 
JUMLAH 

MAHASISWA 

ANGKATAN 

2015 

EKONOMI 

SYARIAH 

133 

ANGKATAN 

2016 

EKONOMI 

SYARIAH 

195 

ANGKATAN 

2017 

EKONOMI 

SYARIAH 

267 

ANGKATAN 

2018 

EKONOMI 

SYARIAH 

341 

ANGKATAN 

2015 

PERBANKAN 

SYARIAH 

167 

ANGKATAN 

2016 

PERBANKAN 

SYARIAH 

212 

ANGKATAN 

2017 

PERBANKAN 

SYARIAH 

247 

ANGKATAN PERBANKAN 238 
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2018 SYARIAH 

ANGKATAN 

2016 

MANAJEMEN 

ZAKAT & WAKAF 

35 

ANGKATAN 

2017 

MANAJEMEN 

ZAKAT & WAKAF 

34 

ANGKATAN 

2018 

MANAJEMEN 

ZAKAT & WAKAF 

29 

JUMLAH 1898 

Sumber: Data Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Ponorogo, 2019 

 

2. Sampel 

Sampel adalah subset atau tiap bagian dari 

populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak. 

Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari 

populasi.
74

 Jenis populasi dalam penelitian ini adalah 

populasi finit atau jumlahnya sudah diketahui sehingga 

untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus 

Slovin sebagai berikut:
75

 

n = 
 

     
 

Keterangan: 

n  : jumlah sampel 

N  : populasi 

                                                             
74

 Ulber Silalahi, Metode Penelitian..., 254. 
75 Sofyian Siregar, Statistik Parametik untuk Penelitian Kuantitatif 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 61. 
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e  : perkiraan tingkat kesalahan 

Dari rumus Slovin di atas, sesuai dengan jumlah 

populasi yang telah diketahui sebelumnya dengan 

perkiraan tingkat kesalahan 10%, maka jumlah sampel 

dari penelitian ini adalah: 

n = 
 

      

= 
    

             
 

= 
    

     
  = 94,99 

Jadi, jumlah sampel dari penelitian ini adalah 

94,99 = 95 sampel. 

 

3. Teknik Sampling 

Pada penelitian ini termasuk dalam probability 

sampling (acak), merupakan metode sampling yang 

setiap anggota populasi memiliki peluang sama untuk 

terpilih sebagai sampel.
76

 Teknik probability sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

proportionate stratified random sampling. 

Proportionate stratified random sampling digunakan 

bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak 

homogen dan berstara secara proporsional.
77

 

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin di atas 

yang diketahui jumlah sampel sebesar 95 dan teknik 

proportionate stratified random sampling yang telah 

                                                             
76

 Ibid., 57. 
77 Sugiyono, Metode Penelitian Tindakan Komprehensif (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 171. 
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dilakukan, maka sampel pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Pembagian Sampel 

 

KELOM

POK 

(ANGKA

TAN) 

JURUSAN 
JUMLAH 

SAMPEL 

PERSENTASE 

(%) 

2015 
EKONOMI 

SYARIAH 
7 7% 

2016 
EKONOMI 

SYARIAH 
10 10% 

2017 
EKONOMI 

SYARIAH 
13 14% 

2018 
EKONOMI 

SYARIAH 
17 18% 

2015 
PERBANKAN 

SYARIAH 
8 9% 

2016 
PERBANKAN 

SYARIAH 
11 11% 

2017 
PERBANKAN 

SYARIAH 
12 13% 
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2018 
PERBANKAN 

SYARIAH 
12 13% 

2016 MAZAWA 2 2% 

2017 MAZAWA 2 2% 

2018 MAZAWA 1 1% 

JUMLAH 95 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah 

sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik 

kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta atau 

juga dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu 

kesimpulan.
78

 Berikut adalah jenis dan sumber data: 

1. Jenis Data 

Data dalam penelitian merupakan data kuantitatif, data 

kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau 

bilangan dan jenis data kuantitatif yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data cross section. Data 

cross section merupakan data yang dikumpulkan di satu 

periode tertentu pada beberapa objek dengan tujuan 

untuk menggambarkan keadaaan.
79

 

2. Sumber Data 

                                                             
78

 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitaif (Jakarta: Kencana, 

2013), 16. 
79 Ibid., 38. 
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Sumber data adalah salah satu yang paling vital 

dalam penelitian. Ada dua jenis sumber data yang 

biasanya digunakan dalam penelitian sosial, yaitu:
80

 

a. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau 

tempat objek penelitian dilakukan.
81

 Sumber data ini 

diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner. 

 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua 

sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan 

dari sumber data ini adalah data sekunder.
82

 Data 

sekunder adalah data yang diterbitkan atau 

digunakan oleh organisasi yang bukan 

pengolahnya.
83

 Data sekunder dalam penelitian ini 

seperti data jumlah mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo 

yang diperoleh dari Kantor Akademik FEBI IAIN 

Ponorogo. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan 

data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. 

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, 

karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk 

                                                             
80 Ibid., 129. 
81 Ibid., 16. 
82

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi 

(Jakarta:Prenada Media Group, 2013), 129. 
83 Syofian Siregar, Metode Peneliitan..., 16. 
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pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan.
84

 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. 

Kuesioner berasal dari bahasa Latin: Questionnaire, yang 

berarti suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan 

dengan topik tertentu diberikan kepada sekelompok 

individu dengan maksud untuk memperoleh data. 

Kuesioner lebih populer dalam penelitian dibandingkan 

dari jenis instrumen yang lain, karena dengan 

menggunakan cara ini dapat dikumpulkan informasi yang 

lebih banyak dalam waktu yang relatif pendek, dengan 

biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan apabila 

peneliti menggunakan wawancara atau teknik lain.
85

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini pada 

dasarnya berupa data kualitatif yang dikuantifikasikan. 

Instrumen dalam penelitian ini diberikan skala untuk 

mendapatkan data kuantitatif yang akurat. Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial.
86

 Untuk keperluan analisis kuantitatif, 

maka jawaban dari setiap pertanyaan diberi skor sebagai 

berikut: 

 

                                                             
84 Syofian Siregar, Statistik Parametik untuk Penelitian Kuantitatif 

Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17 
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 39. 

85 Ibid., 199. 
86 Sugiyono, Metode Penelitian..., 132. 
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Tabel 3.3 

Skor Pertanyaan Kuesioner 

 

No. Kategori Positif (Skor) Negatif (Skor) 

1. Sangat Setuju 5 1 

2. Setuju 4 2 

3. Netral 3 3 

4. Tidak Setuju 2 4 

5. Sangat Tidak 

Setuju 

1 5 

 

Berikut adalah kisi-kisi dari instrumen pada penelitian 

ini, 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

 

 Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator No. Item 

Positi

f 

Negat

if 

Religiusit

as (X1) 

Religiusitas 

adalah tingkat 

ketaatan 

individu 

terhadap 

agamanya 

1. Dimensi 

Keyakin

an 

2. Dimensi 

Praktik 

Agama 

3. Dimensi 

Pengala

man 

4. Dimensi 

Pengeta

huan 

5. Dimensi 

1 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

7 

2 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

8 
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Pengam

alan 

Brand 

Awarenes

s (X2) 

Brand 

Awareness 

atau 

kesadaran 

merek 

merupakan 

kesanggupan 

seorang calon 

pembeli untuk 

mengenali 

atau 

mengingat 

kembali 

bahwa suatu 

merek 

merupakan 

bagian dari 

kategori 

produk 

tertentu 

1. Unware 

of 

brand 

2. Brand 

recogni

tion 

3. Brand 

recall 

4. Top of 

mind 

9 

 

11 

 

 

 

14 

10 

 

12 

 

13 

 

 

Keputusa

n 

Pembelia

n (Y1) 

Keputusan 

pembelian 

adalah 

perilaku atau 

tindakan 

seseorang 

untuk 

membeli atau 

menggunakan 

suatu produk 

baik berupa 

barang atau 

1. Produk 

 

2. Merek 

 

3. Tempat 

 

4. Waktu 

 

5. Jumlah 

 

6. Maslah

ah 

15 

 

16 

 

18 

 

19 

 

21 

 

22 

 

 

 

17 

 

 

 

20 

 

 

 

23 
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jasa yang 

telah diyakini 

akan 

memuaskan 

dirinya dan 

kesediaan 

menanggung 

risiko yang 

mungkin 

ditimbulkann

ya. 

  

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Berikut adalah teknik pengolahan dan analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi 

untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran 

terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau 

populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis 

dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.
87

 

Berikut adalah jenis dari statistik deskriptif: 

a. Distribusi Frekuensi 

Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu 

data mulai dari terkecil sampai terbesar yang 

membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. 

Kegunaan data yang masuk dalam distribusi 

frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam  

                                                             
87 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2002), 

21. 
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penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca 

sebagai bahan informasi, pada gilirannya digunakan 

untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam 

berbagai bentuk penyajian data. Distribusi frekuensi 

terdiri dari dua yaitu distribusi frekuensi kategori 

yaitu distribusi frekuensi yang pengelompokan 

datanya disusun berbentuk kata-kata atau distribusi 

frekuensi yang penyatuan kelas-kelasnya didasarkan 

pada data kategori (kualitatif) dan distribusi numerik 

adalah distribusi frekuensi yang penyatuan kelas-

kelasnya (disusun secara interval) didasarkan pada 

angka-angka (kuantitatif).
88

 

Tabel distribusi frekuensi disusun bila jumlah 

data yang akan disajikan cukup banyak, sehingga 

kalau disajikan dalam tabel biasa menjadi tidak 

efisien dan kurang komunikatif. Selain itu, tabel ini 

dapat digunakan sebagai persiapan untuk pengujian 

terhadap normalitas data yang menggunakan kertas 

Peluang Normal.
89

 

 

b. Mean 

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok 

yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok 

tersebut. Rata-rata (mean) ini didapat dengan 

menjumlahkan data seluruh individu dalam 

kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah 

                                                             
88

 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika (Bandung: Alfabeta, 2014), 

66. 
89 Sugiyono, Statistik..., 25. 
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individu yang ada pada kelompok tersebut.
90

 Hal ini 

dapat dirumuskan seperti berikut: 

Me = 
   

 
 

Keterangan: 

Me = Mean (rata-rata) 

∑ = Epsilon/sigma (baca jumlah) 

Xi = Nilai X ke i sampai ke n 

n = Jumlah individu 

c. Maximal 

Maximal merupakan nilai terbesar pada suatu 

data. Fungsi maximal digunakan untuk mendapatkan 

nilai terbesar dari semua nilai yang ada pada kolom 

tabel atau dari hasil seleksi kondisi.
91

 

d. Minimal 

Minimal merupakan nilai terkecil pada suatu 

data. Fungsi minimal digunakan untuk mendapatkan 

nilai terkecil dari semua nilai yang ada pada kolom 

tabel atau dari hasil seleksi kondisi.
92

  

e. Standar Deviasi 

Standar deviasi adalah suatu nilai yang 

menunjukkan tingat (derajat) variasi kelompok data 

atau ukuran standar penyimpangan dari meannya. 

Simbol standar deviasi populasi (   atau σ), 

                                                             
90 Ibid., 43. 
91

 Bunafit Nugroho, Panduan Lengkap Menguasai Perintah SQL 

(Jakarta: Mediakita, 2008), 199. 
92 Ibid., 198. 
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sedangkan simbol sampel (σn-1, Sd atau s). Rumus 

standar deviasi yaitu:
93

 

σ = 
    –    

 
        (untuk populasi) 

s =  
           

   

   
   (untuk sampel) 

Keterangan: 

xi = nilai x ke i 

μ = rata-rata populasi 

   = nilai rata-rata sampel 

  = ukuran banyaknya data 

 

2. Uji Coba Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas untuk menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur itu mengukur apa yang diukur.
94

 

Dalam pengujian validitas dengan menggunakan 

rumus teknik korelasi Karl Pearson yang 

dikemukakan oleh Pearson. Rumus Karl Pearson 

yang digunakan adalah: 

rxy = 
             

                         
  

Dimana: 

rxy : Koefisien korelasi antara variabel X 

dan Y 

n  : Jumlah sampel 

X : Nilai variabel X 

                                                             
93 Riduwan, Dasar-Dasar..., 146-147. 
94 Nur Asnawi & Masyhuri, Metodologi Riset..., 169. 
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Y : Nilai variabel Y 

Pengujian instrumen penelitian ini dilakukan 

pada 30 mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN 

Ponorogo yang dianggap memiliki karakteristik yang 

sama dengan sampel penelitian ini. Ketentuan nilai 

rtabel dalam penelitian ini dicari dengan rumus N – 2 

= 30 – 2 = 28, maka didapatkan nilai rtabel sebesar 

0,361. Jika nilai rhitung > rtabel maka item pernyataan 

dalam kuesioner variabel penelitian ini dinyatakan 

valid. Hasil uji validitas kuesioner seluruh variabel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas 

 

Variabel Item Rhitung Rtabel Kesimpulan 

 

 

 

Religiusitas 

(X1) 

X1.1 0,463  

 

 

 

0,361 

Valid 

X1.2 0,729 Valid 

X1.3 0,802 Valid 

X1.4 0,406 Valid 

X1.5 0,388 Valid 

X1.6 0,479 Valid 

X1.7 0,802 Valid 

X1.8 0,729 Valid 

 

 

Brand  

Awareness 

(X2) 

X2.1 0,642  

 

 

 

0,361 

Valid 

X2.2 0,755 Valid 

X2.3 0,788 Valid 

X2.4 0,710 Valid 

X2.5 0,728 Valid 

X2.6 0,734 Valid 

 

 

Y1 0,868  

 

Valid 

Y2 0,514 Valid 
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Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Y3 0,475  

 

 

0,361 

Valid 

Y4 0,691 Valid 

Y5 0,698 Valid 

Y6 0,475 Valid 

Y7 0,683 Valid 

Y8 0,816 Valid 

Y9 0,868 Valid 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahwa 

seluruh item pernyataan nilai rhitung > rtabel, maka 

disimpulkan seluruh item pernyataan dalam 

kuesioner variabel religiusitas (X1), brand 

awareness (X2), dan keputusan pembelian (Y) 

dinyatakan valid. Sehingga instrument penelitian ini 

dapat diberikan pada responden penelitian yang 

sebenarnya. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan 

bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya. Dapat 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Jadi reliabilitas 

adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan.
95

 

Rumus digunakan untuk menguji reliabilitas 

instrumen adalah menggunakan rumus alpha 

cronbach sebagai berikut: 

r11 = 
 

     
       

 

  
    

                                                             
95 Nur Asnawi & Masyhuri, Metodologi..., 170. 
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Keterangan: 

r11 : Reliabilitas instrumen 

k  : Banyaknya butir pertanyaan atau 

banyaknya soal 

   
  : Jumlah varians butir 

  
          : Varians 

Untuk mencari varians butir digunakan rumus: 

  
  = 

     
       

 

 
 

Keterangan: 

  
  : Varians tiap butir 

X : Jumlah 

N : Jumlah responden 

Apabila variabel yang diteliti memiliki 

cronbach’s alpha (a) > 0,60 maka variabel tersebut 

dikatakan reliable, sebaliknya apabila cronbach’s 

alpha (ɑ) < 0,60 maka variabel tersebut dikatakan 

tidak reliable.
96

 Hasil uji reliabilitas dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Standar Kesimpulan 

Religiusitas 

(X1) 
0,747 0,60 Reliabel 

Brand 

Awareness 
0,811 0,60 Reliabel 

                                                             
96 Ibid., 171. 
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(X2) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

0,852 0,60 Reliabel 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahwa 

seluruh kuesioner penilitian ini memiliki nilai 

cronbach’s alpha > 0,60, maka disimpulkan 

kuesioner variabel religiusitas (X1), brand 

awareness (X2), dan keputusan pembelian (Y) 

dinyatakan reliabel. Sehingga instrument penelitian 

ini dapat dinyatakan handal untuk mengukur 

variabel-variabel dalam penelitian ini. 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Uji Normalitas 

Penggunaan statistika inferensial terutama statistika 

parametik mensyaratkan atau megasumsikan data 

berdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis 

tentang distribusi normal merupakan analisis 

pendahuluan dan menjadi prasyarat apakah suatu 

teknik analisis statistika dapat digunakan untuk 

menguji hipotesis.
97

 Penelitian ini menggunakan uji 

normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, suatu 

                                                             
97

 Kadir, Statistika Terapan: Konsep, Contoh dan Analisis Data 

dengan Program SPS/Lisrel dalam Penelitian (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2015), 144. 
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populasi berdistribusi normal jika probabilitias ≥ 

0,05 (Ho diterima) dan berdistribusi tidak normal 

jika probabilitas  0,05 (Ho ditolak).
98

 

 

 

b. Uji autokorelasi  

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota 

observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji 

Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan 

pada uji Durbin Watson sebagai berikut:
99

 

a) DU < DW < 4–DU maka Ho diterima, artinya 

tidak terjadi autokorelasi 

b) DW < DL atau DW > 4–DL, maka Ho ditolak, 

artinya terjadi autokorelasi 

c) DL < DW < DU atau  4–DU < DW < 4–DL, 

artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang 

pasti. 

c. Uji multikolinieritas 

Multikoliniearitas artinya antar variabel independen 

yang terdapat dalam model regresi memiliki 

hubungan linear yang sempurna atau mendakati 

sempurna (koefisien korelasinya tinggi). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

sempurna atau mendekati sempurna di antara 

variabel bebasnya. Cara untuk mengetahui ada 

                                                             
98 Ibid., 156. 
99 Ibid., 123. 
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tidaknya gajala multikoliniearitas antara lain dengan 

melihat Variance Inflation Factor (VIF) dan 

Tolerance, apabila nilai VIF < 10 dan Tolerance > 

0,1 maka dinyatakan tidak terjadi 

multikoliniaritas.
100

 

 

d. Uji heterokedastisitas 

Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak 

sama pada semua pengamatan di dalam model 

regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

heterokedastisitas.
101

 Model regresi yang baik adalah 

yang tidak mengandung gejala heterokedastisitas 

atau mempunyai varians yang homogen. Metode 

yang digunakan adalah Uji Glejser. Uji Glejser 

dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel 

independen dengan nilai absolut residualnya. Jika 

nilai signifikansi antara variabel independen dengan 

absolut residual > 0,05 mata tidak terjadi masalah 

heterokedastisitas atau terjadi ketidaksamaan varians 

pada variabel yang satu dengan variabel laninnya.
102

 

 

4. Analisis Regresi 

a. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan hanya 

untuk satu variabel bebas (independent) dan satu 

                                                             
100 Rochmat Aldy Purnomo, Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis 

dengan SPSS (Ponorogo: CV Wade Group, 2017), 175. 
101

 Ibid., 159-160. 
102 Didi Pianida, Kinerja Guru: Kompetensi Guru, Motivasi Kerja, 

Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 146. 
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variabel terikat (dependent). Rumus analisis regresi 

sederhana adalah:
103

 

Y = a + bX 

Di mana: 

Y  = Variabel terikat 

X  = Variabel bebas 

a dan b = Konstanta 

b. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah alat analisis 

peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau 

lebih terhadap satu variabel terikat untuk 

membuktikan ada atau tidaknya hubungan 

fungsional atau hubungan kausual antara variabel 

bebas atau lebih dengan satu variabel terikat.
104

 

Regresi ganda berguna untuk mendapatkan 

pengaruh dua variabel kriteriumnya, atau untuk 

mencari hubungan fungsional dua variabel 

prediktor atau lebih dengan variabel kriteriumnya, 

atau untuk meramalkan dua variabel prediktor atau 

lebih terhadap variabel kriteriumnya.
105

 

Persamaan regresi berganda untuk penelitian 

ini dirumuskan: 

Yi = ai + b1X1i + b2X2i + e 

Keterangan: 

Yi  = Keputusan pembelian 

X1  = Religiusitas 

                                                             
103 Syofian Siregar, Statistik Parametik untuk...,379. 
104

 Riduwan, Dasar-Dasar..., 252. 
105 Husaini Usman, Pengantar Statistika (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2006), 241 
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X2  = Brand awareness 

ai  = Konstanta 

b1b2 = Koefisien regresi 

e  = Standar error 

 

 

5. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini analisis hipotesis yang 

digunakan adalah: 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh tiap-

tiap variabel independen secara sendiri-sendiri 

terhadap variabel dependennnya. Dalam regresi 

linier berganda, hal ini perlu dilakukan karena tiap-

tiap variabel independen memberi pengaruh yang 

berbeda dalam model.
106

 Untuk menguji apakah 

masing-masing variabel bebas berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat secara parsial 

dengan ɑ = 0,05 dan juga penerimaan atau penolakan 

hipotesis maka, apabila t-tabel > t-hitung, Ho diterima. 

Dan jika t-tabel < t-hitung, maka Ha diterima, begitupun 

jika sig > ɑ (0,05), maka Ho diterima Ha ditolak, dan 

jika sig < ɑ (0,05), maka Ho ditolak Ha diterima.
107

 

b. Uji F 

Uji F adalah uji semua variabel bebas secara 

keseluruhan dan bersamaan di dalam suatu model. 

                                                             
106

  95-96. 
107 Retno Widyaningrum, Statistik Edisi Revisi (Ponorogo: STAIN 

PO Press, 2009), 174. 
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Uji ini dilakukan untuk melihat apakah variabel 

independen secara keseluruhan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Bila hasil uji 

simultannya adalah signifikan, maka dapat dikatakan 

bahwa hubungan yang terjadi berlaku untuk 

populasi.
108

 

Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada 

tingkat nilai sig dengan nilai ɑ = 5%, kesimpulannya 

sebagai berikut:
109

 

1) Merumuskan hipotesis 

H0 : b1, b2 = 0, maka tidak terdapat 

penagruh signifikan secara simultan 

Ha : b1, b2 ≠ 0, maka terdapat 

pengaruh signifikan secara simultan 

2) Merumuskan kesimpulan 

Jika P (Probabilitas) > 0,05 atau F-hitung < F-tabel, 

maka hipotesis nol (Ho) diterima 

Jika P (Probabilitas) < 0,05 atau F-hitung > F-tabel, 

maka hipotesis nol (Ho) ditolak 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi adalah kadar kontribusi 

variabel bebas terhadap variabel terikat (r
2
, R

2
). 

Koefisien determinasi dilambangkan dengan r
2
. Nilai 

ini menyatakan proporsi variasi keseluruhan dalam 

nilai variabel dependen yang dapat diterangkan atau 

diakibatkan oleh hubungan linier dengan nilai 

                                                             
108 Hobert Kurniawan & Budi Yuniarto, Analisis Regresi...,96-97. 
109 Retno Widyaningrum, Statistik..., 174. 
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variabel independen.
110

 Rumus koefisien determinasi 

adalah sebagai berikut, 

R
2
 = 1 – 

                      

      
                          

   

KD = R
2
 x 100% 

Keterangan: 

      = Jumlah data Xi 

     = Jumlah data dari Y 

n   = Jumlah data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
110 Amos Neolaka, Metode Penelitian dan Statistik (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), 130. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Objek Penelitian 

Objek penelitian ini merupakan mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo 

Angkatan Tahun 2015 – 2018. Deskripsi dari 

responden dalam penelitian akan diuraikan secara 

deskriptif dan dibantu dengan penyajian dalam bentuk 

tabel dari jumlah responden dengan membagi ke 

dalam beberapa tabel yaitu kelompok jenis kelamin, 

usia, angkatan dan jurusan. Berikut adalah uraian data 

responden pada penelitian ini. 

a. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, responden dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1. Laki-laki 27 28% 

2. Perempuan 68 72% 

Total 95 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Dari tabel di atas diketahui bahwa jenis 

kelamin responden sebagian besar adalah 

perempuan sebanyak 68 orang 72%. Sedangkan 
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hampir setengahnya adalah responden laki-laki 

sebanyak 27 orang (28%). Maka dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas responden pada penelitian ini 

adalah perempuan. 

 

b. Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan usia, responden dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Responden Berdasarkan Usia 

 

No. Usia Frekuensi Persentase 

1. ≤ 20 Tahun 57 60% 

2. ≥ 20 Tahun 38 40% 

Total 95 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 

sebagian besar responden berusia kurang dari 20 

tahun  sebanyak 57 orang (60%). Sedangkan 

hampir setengahnya responden berusia lebih dari 

20 tahun sebanyak 38 (40%). Maka dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden yang ada 

pada penelitian ini berusia kurang dari 20 tahun. 

 

c. Distribusi Responden Berdasarkan Angkatan 

Berdasarkan angkatan, responden dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Responden Beradasarkan Angkatan 

 

No. Angkatan Frekuensi Persentase 

1. Tahun 2015 15 16% 

2. Tahun 2016 23 24% 

3. Tahun 2017 27 28% 

4. Tahun 2018 30 32% 

Total 95 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 

hampir setengahnya responden merupakan 

Angkatan Tahun 2018 sebanyak 30 orang (32%). 

Sedangkan sebagian kecil responden merupakan 

Angkatan 2015 sebanyak 15 orang (16%). Maka 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 

yang ada pada penelitian ini adalah Angkatan 

Tahun 2018. 

d. Distribusi Responden Berdasarkan Jurusan 

Berdasarkan jurusan, responden dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Responden Berdasarkan Jurusan 

 

No. Jurusan Frekuensi Persentase 

1. ES 47 50% 

2. PS 43 45% 

3. MAZAWA 5 5% 

Total 95 100% 
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Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 

hampir setengahnya responden berasal dari Jurusan 

Ekonomi Syariah (ES) sebanyak 47 orang (50)%. 

Sedangkan sebagian kecil  responden berasal dari 

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA) 

sebanyak 5 orang dengan (5%). Maka dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden pada 

penelitian ini berasal dari Jurusan Ekonomi Syariah 

(ES). 

 

2. Hasil Pengumpulan Data 

Hasil data yang dikumpulkan oleh peneliti 

terkait dengan variabel penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Religiusitas 

Religiusitas adalah tingkat ketaatan 

individu terhadap agamanya, hal ini ditunjukkan 

individu telah menghayati dan 

menginternalisasikan ajaran agamanya sehingga 

berpengaruh dalam segala tindakan dan 

pandangan hidupnya.
111

 Deskripsi jawaban 

responden terhadap kuesioner variabel 

religiusitas adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                             
111 Wayan Yudhi Anggara, dkk, “Pengaruh Religiusitas..., 30-31. 
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Tabel 4.5 

Deskripsi Jawaban Responden Variabel Religiusitas 

(X1) 

 

No. Kategori Frekuensi Persentase Kesimpulan 

1. 

Sangat Setuju 16 16,8% Mayoritas 

responden 

merasa ragu 

dengan membeli 

Aqua dapat 

dikategorikan 

membela agama 

Setuju 27 28,4% 

Netral 37 38,9% 

Tidak Setuju 14 14,7% 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 1,1% 

Total 95 100% 

 

 

2. 

Sangat Setuju 23 24,3% Mayoritas 

responden 

merasa tidak 

yakin dengan 

membeli Aqua 

dapat 

menurunkan 

keimanan 

Setuju 46 48,4% 

Netral 23 24,2% 

Tidak Setuju 3 3,2% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

Total 95 100% 

3. 

Sangat Setuju 18 18,9% Mayoritas 

responden setuju 

bahwa Aqua 

dapat memenuhi 

kebutuhan air 

minum sehingga 

bisa membantu 

menunjang 

ibadah 

Setuju 52 54,7% 

Netral 20 21,1% 

Tidak Setuju 5 5,3% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

Total 95 100% 

4. 
Sangat Setuju 24 25,3% Karena Allah 

memerintahkan Setuju 43 45,3% 
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Netral 26 27,4% untuk 

memperhatikan 

kemaslahatan 

dalam 

berkonsumsi, 

maka mayoritas 

responden setuju 

untuk tidak 

membeli Aqua 

Tidak Setuju 2 2,1% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

Total 

95 100% 

 

 

5. 

Sangat Setuju 19 20,0% Mayoritas 

responden masih 

peduli dengan 

kemaslahatan 

Palestina karena 

tahu Aqua 

merupakan milik 

Yahudi 

Setuju 48 50,5% 

Netral 26 27,4% 

Tidak Setuju 2 2,1% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

Total 95 100% 

6. 

Sangat Setuju 17 17,9% Mayoritas 

responden tahu 

Aqua adalah 

milik Danone 

yang pendirinya 

beragama 

Yahudi, dimana 

Yahudi sangat 

memerangi 

Palestina yang 

merupakan 

negara Islam 

Setuju 51 53,7% 

Netral 22 23,2% 

Tidak Setuju 5 5,3% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

Total 

95 100% 

 

 

 

7. 

Sangat Setuju 15 15,8% Mayoritas 

responden 

merasa ragu 

dengan tidak 

Setuju 24 25,3% 

Netral 41 43,2% 

Tidak Setuju 14 14,7% 
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Sangat Tidak 

Setuju 
1 1,1% 

minum Aqua 

termasuk 

mengamalkan 

ajaran Islam 

untuk membela 

saudara muslim 

Total 

95 100% 

8. 

Sangat Setuju 18 18,9% Mayoritas 

responden tidak 

membeli Aqua 

karena masih 

peduli dengan 

keselamatan 

rakyat Palestina  

Setuju 54 56,8% 

Netral 21 22,1% 

Tidak Setuju 2 2,1% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

Total 95 100% 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

 

 

Tabel 4.6 

Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Religiusitas 

(X1) 

Item 

Skor 

5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % 

X1.1 16 16,8 27 28,4 37 38,9 14 14,7 1 1,1 

X1.2 23 24,2 46 48,4 23 24,2 3 3,2 0 0 

X1.3 18 18,9 52 54,7 20 21,1 5 5,3 0 0 

X1.4 24 25,3 43 45,3 26 27,4 2 2,1 0 0 

X1.5 19 20 48 50,5 26 27,4 2 2,1 0 0 

X1.6 17 17,9 51 53,7 22 23,2 5 5,3 0 0 

X1.7 15 15,8 24 25,3 41 43,2 14 14,7 1 1,1 

X1.8 18 18,9 54 56,8 21 22,1 2 2,1 0 0 
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Rata-

Rata 19 20 43 45 27 28 6 6 0 0 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan data deskripsi jawaban 

responden dan rekapitulasi jawaban responden 

variabel religiusitas (X1) di atas, disimpulkan 

bahwa tingkat ketaatan responden terhadap 

agamanya memiliki kategori tinggi. 

 

b. Brand Awareness 

Brand awareness atau kesadaran merek 

merupakan kesanggupan seorang calon pembeli 

untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa 

suatu merek merupakan bagian dari kategori 

produk tertentu.
112

 Deskripsi jawaban responden 

terhadap kuesioner variabel brand awareness 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Deskripsi Jawaban Responden Variabel Brand 

Awareness (X2) 

 

No. Kategori Frekuensi Persentase Kesimpulan 

1. 

Sangat Setuju 18 18,9% Mayoritas 

responden tahu 

dan ingat akan 

merek Aqua 

ketika membeli 

air minum 

Setuju 43 45,3% 

Netral 26 27,4% 

Tidak Setuju 8 8,4% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

                                                             
112 Rama Kertamukti, Strategi Kreatif..., 95. 
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Total 95 100% dalam kemasan 

2. 

Sangat Setuju 29 30,5% Mayoritas 

responden 

merasa 

menyadari akan 

adanya merek 

Aqua 

Setuju 29 30,5% 

Netral 25 26,3% 

Tidak Setuju 12 12,6% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

Total 95 100% 

3. 

Sangat Setuju 17 17,9% Mayoritas 

responden 

menyebut air 

mineral dengan 

nama Aqua 

namun yang 

dibeli adalah 

merek lain 

Setuju 44 46,3% 

Netral 27 28,4% 

Tidak Setuju 7 7,4% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

Total 95 100% 

4. 

Sangat Setuju 22 23,2% Mayoritas 

responden 

merasa ragu 

ketika melihat 

iklan Aqua 

mengingatkan 

akan 

penyerangan 

Yahudi 

terhadap 

Palestina 

Setuju 28 29,5% 

Netral 32 33,7% 

Tidak Setuju 13 13,7% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

Total 95 100% 

5. 

Sangat Setuju 28 29,5% Mayoritas 

responden 

merasa 

langsung tahu 

Setuju 29 30,5% 

Netral 26 27,4% 

Tidak Setuju 12 12,6% 
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Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

merek Aqua 

ketika membeli 

air minum 

dalam kemasan 
Total 95 100% 

6. 

Sangat Setuju 23 24,2% Mayoritas 

responden 

merasa ragu 

bahwa merek 

Aqua 

merupakan 

merek yang 

pertama kali 

muncul dalam 

benak pikiran 

responden 

Setuju 25 26,3% 

Netral 38 40,0% 

Tidak Setuju 9 9,5% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

Total 95 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

 

 

 

Tabel 4.8 

Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Brand 

Awareness (X2) 

 

Item 

Skor 

5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % 

X2.1 18 18,9 43 45,3 26 27,4 8 8,4 0 0 

X2.2 29 30,5 29 30,5 25 26,3 12 12,6 0 0 

X2.3 17 17,9 44 46,3 27 28,4 7 7,4 0 0 

X2.4 22 23,2 28 29,5 32 33,7 13 13,7 0 0 

X2.5 28 29,5 29 30,5 26 27,4 12 12,6 0 0 

X2.6 23 24,2 25 26,3 38 40 9 9,5 0 0 
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Rata-

Rata 23 24 33 35 29 30 10 11 0 0 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

 

Berdasarkan data deskripsi jawaban 

responden dan rekapitulasi jawaban responden 

variabel brand awareness (X2) di atas, 

disimpulkan bahwa kemampuan responden rata-

rata merasa akan kesadaran merek Aqua yang 

mana responden sanggup untuk mengenali atau 

mengingat kembali merek Aqua memiliki 

kategori tinggi. 

 

c. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah perilaku atau 

tindakan seseorang untuk membeli atau 

menggunakan suatu produk baik berupa barang 

atau jasa yang telah diyakini akan memuaskan 

dirinya dan kesediaan menanggung risiko yang 

mungkin ditimbulkannya.
113

 Deskripsi jawaban 

responden terhadap kuesioner variabel 

keputusan pembelian adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Deskripsi Jawaban Responden Variabel Keputusan 

Pembelian (Y) 

No. Kategori Frekuensi Persentase Kesimpulan 

1. 
Sangat Setuju 37 38,9% Mayoritas 

respoden Setuju 23 24,2% 

                                                             
113 Faridlotul Chusnah, dkk, “Pengaruh Celebrity Endorser..., 5. 
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Netral 28 29,5% tertarik 

membeli air 

minum Aqua 

karena 

kebersihan dan 

keamanannya 

Tidak Setuju 7 7,4% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

Total 
95 100% 

2. 

Sangat Setuju 29 30,5% Mayoritas 

respoden 

tertarik 

membeli air 

minum Aqua 

karena 

mereknya 

mudah dikenali 

Setuju 34 35,8% 

Netral 30 31,6% 

Tidak Setuju 2 2,1% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

Total 95 100% 

3. 

Sangat Setuju 17 17,9% Mayoritas 

responden 

merasa 

tertarik 

membeli air 

minum Aqua 

karena 

mereknya 

mudah diingat 

Setuju 42 44,2% 

Netral 35 36,8% 

Tidak Setuju 1 1,1% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

Total 95 100% 

4. 

Sangat Setuju 13 13,7% Mayoritas 

responden 

merasa ragu 

lebih memilih 

membeli air 

minum Aqua 

karena banyak 

toko yang 

menjualnya 

Setuju 21 22,1% 

Netral 55 57,9% 

Tidak Setuju 6 6,3% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

Total 95 100% 
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5. 

Sangat Setuju 15 15,8% Mayoritas 

responden 

tertarik 

membeli air 

minum Aqua 

karena dapat 

menghemat 

waktu 

Setuju 44 46,3% 

Netral 34 35,8% 

Tidak Setuju 2 2,1% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

 Total 95 100% 

6. 

Sangat Setuju 16 16,8% Mayoritas 

responden 

tertarik 

membeli air 

minum Aqua 

karena lebih 

praktis dibawa 

kemana-mana 

Setuju 43 45,3% 

Netral 34 35,8% 

Tidak Setuju 2 2,1% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

Total 95 100% 

7. 

Sangat Setuju 29 30,5% Mayoritas 

responden 

merasa ragu 

jika Aqua 

isinya lebih 

banyak 

dibandingkan 

dengan air 

minum merek 

laini 

Setuju 24 25,3% 

Netral 40 42,1% 

Tidak Setuju 2 2,1% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

Total 95 100% 

8. 

Sangat Setuju 37 38,9% Mayoritas 

responden 

merasa sangat 

tertarik 

membeli 

Aqua karena 

citra 

Setuju 25 26,3% 

Netral 22 23,2% 

Tidak Setuju 11 11,6% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 
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Total 95 100% 

perusahaan 

Danone yang 

sangat baik 

membantu 

kebutuhan air 

di Indonesia 

9. 

Sangat Setuju 13 13,7% Mayoritas 

responden 

merasa ragu 

jika 

perusahaan 

Danone 

mengganggu 

kemaslahatan 

rakyat 

Palestina 

Setuju 20 21,1% 

Netral 54 56,8% 

Tidak Setuju 8 8,4% 

Sangat Tidak 

Setuju 
0 0% 

Total 95 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

 

 

Tabel 4.10 

Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Keputusan 

Pembelian (Y) 

 

Item 

Skor 

5 4 3 2 1 

F % F % F % F % F % 

Y1 37 38,9 23 24,2 28 29,5 7 7,4 0 0 

Y2 29 30,5 34 35,8 30 31,6 2 2,1 0 0 

Y3 17 17,9 42 44,2 35 36,8 1 1,1 0 0 

Y4 13 13,7 21 22,1 55 57,9 6 6,3 0 0 

Y5 15 15,8 44 46,3 34 35,8 2 2,1 0 0 

Y6 16 16,8 43 45,3 34 35,8 2 2,1 0 0 
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Y7 29 30,5 24 25,3 40 42,1 2 2,1 0 0 

Y8 37 38,9 25 26,3 22 23,2 11 11,6 0 0 

Y9 13 13,7 20 21,1 54 56,8 8 8,4 0 0 

Rata-

Rata 23 24 31 32 37 39 5 5 0 0 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

 

Berdasarkan data deskripsi jawaban 

responden dan rekapitulasi jawaban responden 

variabel keputusan pembelian (Y) di atas, 

disimpulkan bahwa perilaku atau tindakan 

responden untuk membeli atau menggunakan 

produk merek Aqua memiliki kategori cukup 

atau sedang. 

 

3. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan 

dengan cara yakni uji statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik dan model regresi linier berganda. Data yang 

tersedia bagi variabel dependen yaitu keputusan 

pembelian dan variabel independen yang terdiri dari 

religiusitas dan brand awareness. Analisis dilakukan 

dengan menguji pengaruh kedua variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan melalui 

uji F, secara parsial melalui uji t. 

 

 

 

 

 



96 
 

 
 

a. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N 

Minim

um 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

Religiusitas 95 20 40 30.25 3.722 

Brand 

Awareness 
95 14 30 22.33 3.811 

Keputusan 

Pembelian 
95 23 43 33.81 4.796 

Valid N 

(listwise) 
95     

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

 

Dari tabel di atas dapat dideskripsikan 

bahwa jumlah responden ada 95 orang. Dari 95 

orang responden tersebut, variabel religiusitas 

memliki nilai minimum sebesar 20 dan nilai 

maksimum 40 dengan rata-rata skor jawaban 

sebesar 30,25 dan standar deviasi 3,722, yang 

berarti bahwa data religiusitas memiliki variasi 

yang tinggi. Pada variabel brand awareness 

memiliki nilai sebesar 14 dan nilai maksimum 

sebesar 30 dengan rata-rata total jawaban 23,33 

dan standar deviasi 3,811, yang berarti bahwa 

data brand awareness memiliki variasi yang 

tinggi. Pada variabel dependen keputusan 

pembelian memiliki nilai minimum sebesar 23 
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dan nilai maksimum sebesar 43 dengan rata-rata 

total jawaban 33,81 dan standar deviasi 4,796, 

yang berarti bahwa data keputusan pembelian 

juga memiliki variasi yang tinggi. 

 

b. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1) Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk 

menguji apakah dalam suatu model regresi, 

variabel dependen dan variabel independen 

atau keduanya berdistribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah 

berdistribusi normal atau mendekati normal. 

Penelitian ini menggunakan uji normalitas 

dengan Kolmogorov-Smirnov, berikut adalah 

hasil uji normalitas pada penelitian ini. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

Bermasalah 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Standardized 

Residual 

N 95 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation .98930451 

Most Extreme Differences 

Absolute .105 

Positive .102 

Negative -.105 



98 
 

 
 

Test Statistic .105 

Asymp. Sig. (2-tailed) .012
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan 

bahwa data penelitian ini berdistribusi tidak 

normal. Untuk mengatasi masalah tersebut, 

peneliti melakukan penyembuhan dengan 

cara menghilangkan data outlier hasil 

kuesioner responden yang dianggap 

bermasalah, sehingga jumlah responden yang 

semulanya 95 orang berkurang menjadi 88 

orang. Data jumlah responden tersebut 

kemudian diuji kembali dengan hasil sebagai 

berikut. 

Tabel 4.13 

Uji Kolmogorov-Smirnov Setelah 

Diperbaiki 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Standardized 

Residual 

N 88 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .98843892 

Most Extreme Differences Absolute .091 
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Positive .091 

Negative -.091 

Test Statistic .091 

Asymp. Sig. (2-tailed) .066
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas hasil uji 

Kolmogorov-Smirnov setelah dilakukan 

penyembuhan mempunyai nilai signifikansi 

sebesar 0,066 ≥ 0,05. Hal ini berarti bahwa 

data penelitian ini berdistribusi secara 

normal. 

 

2) Hasil Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara 

anggota observasi yang disusun menurut 

waktu dan tempat. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode 

pengujian menggunakan uji Durbin-Watson 

(DW test). Pengambilan keputusan pada uji 

Durbin Watson sebagai berikut: 

d) DU < DW < 4–DU maka Ho diterima, 

artinya tidak terjadi autokorelasi 

e) DW < DL atau DW > 4–DL, maka Ho 

ditolak, artinya terjadi autokorelasi 
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f) DL < DW < DU atau  4–DU < DW < 4–

DL, artinya tidak ada kepastian atau 

kesimpulan yang pasti. 

Berikut adalah hasil uji autokorelasi 

pada penelitian ini. 

 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Autokorelasi Bermasalah 

Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .833
a
 .694 .687 2.69485 1.655 

a. Predictors: (Constant), Brand Awareness, Religiusitas 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan 

bahwa data penelitian ini terjadi masalah 

autokorelasi karena nilai Durbin Watson 

sebesar 1,655 < DU (1,699) yang dicari pada 

N = 88 dengan k = 2. Untuk mengatasi 

masalah tersebut, peneliti melakukan 

penyembuhan dengan cara melakukan 

transformasi data asli menjadi data lag  

kemudian diuji kembali dengan hasil sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Autokorelasi Setelah Diperbaiki 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .818
a
 .670 .662 2.64621 1.974 

a. Predictors: (Constant), Brand Awareness, Religiusitas 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

 

Berdasarkan tabel di atas, nilai Durbin 

Watson sebesar 1,974 lebih besar dari batas 

atas (DU) yakni 1,699 dan kurang dari (4 – 

DU) 4 – 1,699 = 2,301. Maka sebagaimana 

dasar pengambilan keputusan dalam uji 

Durbin Watson di atas, dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada 

penelitian ini. 

 

3) Hasil Uji Multikolinieritas 

Multikoliniearitas artinya antar variabel 

independen yang terdapat dalam model 

regresi memiliki hubungan linear yang 

sempurna atau mendakati sempurna 

(koefisien korelasinya tinggi). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

sempurna atau mendekati sempurna di antara 

variabel bebasnya. Cara untuk mengetahui 

ada tidaknya gajala multikoliniearitas antara 
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lain dengan melihat Variance Inflation 

Factor (VIF) dan Tolerance, apabila nilai 

VIF < 10 dan Tolerance > 0,1 maka 

dinyatakan tidak terjadi multikoliniaritas. 

Berikut adalah hasil uji multikolinieritas pada 

penelitian ini. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Religiusitas .561 1.783 

Brand Awareness .561 1.783 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

 

Berdasarkan tabel di atas nilai VIF 

untuk variabel religiusitas dan variabel brand 

awareness adalah 1,783 < 10. Sedangkan 

untuk nilai VIF variabel religiusitas dan 

variabel brand awareness adalah 0,561 > 0,1. 

Maka berdasarkan pengambilan keputusan uji 

multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam 

penelitian ini. 
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4) Hasil Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas adalah varian 

residual yang tidak sama pada semua 

pengamatan di dalam model regresi. Regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi 

heterokedastisitas. Metode yang digunakan 

adalah Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan 

dengan cara meregresikan antara variabel 

independen dengan nilai absolut residualnya. 

Jika nilai signifikansi antara variabel 

independen dengan absolut residual > 0,05 

mata tidak terjadi masalah heterokedastisitas 

atau terjadi ketidaksamaan varians pada 

variabel yang satu dengan variabel laninnya. 

Berikut adalah hasil uji heterokedastisitas 

pada penelitian ini. 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) .370 1.566  .236 .814 

Religiusitas .038 .069 .081 .558 .579 

Brand 
Awareness 

.019 .069 .040 .276 .783 

a. Dependent Variable: Abres 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 
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Berdasarkan tabel hasil uji 

heterokedastisitas di atas, dapat dilihat bahwa 

tingkat signifikansi pada variabel religiusitas 

terhadap absolute residual sebesar 0,579 > 

0,05 sedangkan untuk variabel brand 

awareness sebesar 0,783 > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala 

heterokedastisitas pada penelitian ini. 

 

c. Analisis Regresi 

1) Analisis Regresis Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

signifikan variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y). Berikut adalah hasil 

analisis regresi sederhana penelitian ini. 

a) Pengaruh Religiusitas Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Tabel 4.18 

Model Summary X1 Terhadap Y 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,759
a
 ,576 ,571 3,155 

a. Predictors: (Constant), Religiusitas 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Nilai R dalam tabel di atas 

menunjukkan besarnya korelasi variabel, 

tabel di atas menunjukkan hubungan 

antara religiusitas terhadap keputusan 

pembelian sebesar 0,759 atau 75,9%. 
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Nilai R Square sebesar 0,576 

berarti peran atau kontribusi variabel 

religiusitas mampun menjelaskan 

variabel keputusan pembelian sebesar 

57,6%. 

 

Tabel 4.19 

ANOVA X1 Terhadap Y 
ANOVA

a
 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 1160,970 1 1160,970 116,598 ,000
b
 

Residual 856,303 86 9,957   

Total 2017,273 87    
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
b. Predictors: (Constant), Religiusitas 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel ANOVA di atas 

diperoleh F-hitung > F-tabel atau 116,598 > 

3,10 dan nilai signifikansi < ɑ atau 0,000 

< 0,05 maka Ho1 ditolak, artinya bahwa 

religiusitas berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 
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Tabel 4.20 

Hasil Regresi Linier Sederhana X1 

Terhadap Y 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 
(Constant) 4,620 2,733  1,690 ,095 

Religiusitas ,964 ,089 ,759 10,798 ,000 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Pada tabel di atas, dalam kolom B 

pada Constant (a) sebesar 4,620; 

sedangkan nilai religiusitas sebesar 

0,964, sehingga persamaan regresi 

sederhananya dapat ditulis: 

Y = 4,620 + 0,964X 

Nilai konstanta sebesar 4,620 

artinya bahwa jika variabel religiusitas 

nilainya adalah nol (0) maka nilai 

keputusan pembelian adalah sebesar 

4,620. 

Koefisien regresi variabel 

religiusitas sebesar 0,964, artinya jika 

variabel religiusitas mengalami kenaikan 

sebesar 1 satuan, maka keputusan 

pembelian akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,964 satuan. Koefisien regresi 
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bernilai positif artinya hubungan antara 

religiusitas dan keputusan pembelian 

adalah positif, maka religiusitas 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

b) Pengaruh Brand Awareness Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Tabel 4.21 

Model Summary X2 Terhadap Y 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,764
a
 ,584 ,579 3,123 

a. Predictors: (Constant), Brand Awareness 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Nilai R dalam tabel di atas 

menunjukkan besarnya korelasi variabel, 

tabel di atas menunjukkan hubungan 

antara brand awareness terhadap 

keputusan pembelian sebesar 0,764 atau 

76,4%. 

Nilai R Square sebesar 0,584 

berarti peran atau kontribusi variabel 

religiusitas mampun menjelaskan 

variabel keputusan pembelian sebesar 

58,4%. 
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Tabel 4.22 

ANOVA X2 Terhadap Y 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1178,586 1 1178,586 120,854 ,000
b
 

Residual 838,687 86 9,752   

Total 2017,273 87    

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

b. Predictors: (Constant), Brand Awareness 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan tabel ANOVA di atas 

diperoleh F-hitung > F-tabel atau 120,854 > 

3,10 dan nilai signifikansi < ɑ atau 0,000 

< 0,05 maka Ho2 ditolak, artinya bahwa 

brand awareness  berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

Tabel 4.23 

Hasil Regresi Linier Sederhana X2 

Terhadap Y 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) 11,801 2,038  5,789 ,000 

Brand 
Awareness 

,982 ,089 ,764 10,993 ,000 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 
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Pada tabel di atas, dalam kolom B 

pada Constant (a) sebesar 11,801; 

sedangkan nilai religiusitas sebesar 

0,982, sehingga persamaan regresi 

sederhananya dapat ditulis: 

Y = 11,801 + 0,982X 

Nilai konstanta sebesar 11,801 

artinya bahwa jika variabel brand 

awareness nilainya adalah nol (0) maka 

nilai keputusan pembelian adalah sebesar 

11,801. 

Koefisien regresi variabel 

religiusitas sebesar 0,982, artinya jika 

variabel brand awareness mengalami 

kenaikan sebesar 1 satuan, maka 

keputusan pembelian akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,982 satuan. 

Koefisien regresi bernilai positif artinya 

hubungan antara brand awareness dan 

keputusan pembelian adalah positif, 

maka brand awareness berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

2) Analisis Regresi Berganda 

Dalam penelitian ini, metode analisis 

yang digunakan adalah metode analisis 

regresi berganda. Analisis regresi berganda 

adalah alat analisis peramalan nilai pengaruh 

dua variabel bebas atau lebih terhadap satu 
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variabel terikat untuk membuktikan ada atau 

tidaknya hubungan fungsional atau hubungan 

kausual antara variabel bebas atau lebih 

dengan satu variabel terikat. Persamaan 

regresi berganda dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

Yi = ai + b1X1i + b2X2i + e 

Keterangan: 

Yi = Keputusan pembelian 

X1 = Religiusitas 

X2 = Brand awareness 

ai = Konstanta 

b1b2 = Koefisien regresi 

e = Standar error 

Hasil analisis regresi berganda pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.24 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.969 1.956  
Religiusitas .517 .101 .424 

Brand 
Awareness 

.597 .105 .473 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas diketahui 

bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi 
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didapatkan model persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Yi = αi + b1X1i + b2X2i + e 

Yi = 3,969 + 0,517X1i + 0,597X2i + 1,956 

1) Nilai konstanta sebesar 3,969 artinya jika 

variabel religiusitas dan brand awareness 

nilainya adalah nol (0), maka keputusan 

pembelian Aqua pada mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo Angkatan Tahun 2015 – 2018 

adalah sebesar 3,969 satuan dengan asumsi 

faktor-faktor lain dianggap tetap (cateris 

paribus). 

2) Koefisien regresi variabel religiusitas sebesar 

0,517, artinya jika variabel independen 

lainnya tetap sedangkan variabel religiusitas 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka 

keputusan pembelian Aqua pada mahasiswa 

FEBI IAIN Ponorogo Angkatan Tahun 2015 

– 2018 akan mengalami peningkatan sebesar 

0,517 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain 

dianggan tetap (cateris paribus). Koefisien 

regresi variabel religiusitas bernilai positif, 

artinya terdapat hubungan searah antara 

religiusitas dengan keputusan pembelian. 

Semakin tinggi religiusitas maka semakin 

adanya peningkatan keputusan pembelian 

Aqua pada mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo 

Angkatan Tahun 2015 – 2018.  
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3) Koefisien regresi variabel brand awareness 

(X2) sebesar 0,597 artinya ketika variabel 

independen lainnya nilainya tetap, sedangkan 

variabel brand awareness mengalami 

kenaikan sebesar 1 satuan, maka keputusan 

pembelian Aqua pada mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo Angkatan Tahun 2015 – 2018 akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,597 dengan 

asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap 

(cateris paribus). Koefisien regresi variabel 

brand awareness bernilai positif artinya 

terdapat hubungan searah antara brand 

awareness dengan keputusan pembelian. 

Semakin baik brand awareness maka 

semakin adanya peningkatan keputusan 

pembelian Aqua pada mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo Angkatan Tahun 2015 – 2018. 

d. Hasil Uji Hipotesis 

1) Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh 

tiap-tiap variabel independen secara sendiri-

sendiri terhadap variabel dependennnya. 

Dalam regresi linier berganda, hal ini perlu 

dilakukan karena tiap-tiap variabel 

independen memberi pengaruh yang berbeda 

dalam model. Untuk menguji apakah masing-

masing variabel bebas berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat secara 

parsial dengan ɑ = 0,05 dan juga penerimaan 
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atau penolakan hipotesis maka, apabila t-tabel 

> t-hitung, Ho diterima. Dan jika t-tabel < t-hitung, 

maka Ha diterima, begitupun jika sig > ɑ 

(0,05), maka Ho diterima Ha ditolak, dan jika 

sig < ɑ (0,05), maka Ho ditolak Ha diterima. 

Berikut adalah tabel hasil uji t pada penelitian 

ini. 

Tabel 4.25 

Hasil Uji Statistik t 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 3.969 1.956  2.029 .046 

Religiusitas .517 .101 .424 5.098 .000 

Brand 
Awareness 

.597 .105 .473 5.680 .000 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

diketahui tingkat signifikansi untuk masing-

masing variabel bebas. Pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan taraf 

signifikansi 5%. Karena pengujian hipotesis 

ini menggunakan dua arah, maka 0,05 : 2 = 

0,025. Nilai t-tabel dicari pada N – k 

(merupakan jumlah seluruh variabel dalam 

penelitian ini) = 88 – 3 = 85, maka nilai t-tabel 

sebesar ±1,988. 
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a) Pengaruh Religiusitas Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Berdasarkan pengujian regresi 

berganda pengaruh religiusitas terhadap 

keputusan pembelian, didapatkan nilai t-

hitung > t-tabel atau 5,098 > 1,988 dengan 

nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, 

maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. 

Artinya, religiusitas berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Grafik pengujian dua arah 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

Gambar 4.1 

Uji t Pengaruh Religiusitas Terhadap 

Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

 

  

Ho ditolak Ho ditolak 

Ho diterima 

 

5,098 +1,988 -1,988 
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b) Pengaruh Brand Awareness Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Berdasarkan pengujian regresi 

berganda pengaruh brand awareness 

terhadap keputusan pembelian, 

didapatkan nilai t-hitung > t-tabel atau 5,680 

> 1,988 dengan nilai signifikan sebesar 

0,000 < 0,05, maka Ho2 ditolak dan Ha2 

diterima. Artinya brand awareness 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Grafik pengujian 

dua arah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

 

Gambar 4.2 

Uji t Pengaruh Brand Awareness 

Terhadap Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

 

 

 

 

-1,988 +1,988 

Ho ditolak Ho ditolak 

Ho diterima 

5,680 
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2) Uji F 

Uji F adalah uji semua variabel bebas 

secara keseluruhan dan bersamaan di dalam 

suatu model. Uji ini dilakukan untuk melihat 

apakah variabel independen secara 

keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Kriteria yang digunakan 

adalah Jika P (Probabilitas) > 0,05 atau F-

hitung < F-tabel, maka hipotesis nol (Ho) 

diterima dan jika P (Probabilitas) < 0,05 atau 

F-hitung > F-tabel, maka hipotesis nol (Ho) 

ditolak. Berikut adalah tabel hasil uji F pada 

penelitian ini. 

Tabel 4.26 

Hasil Uji Statistik F 
ANOVA

a
 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1206.679 2 603.340 86.161 .000
b
 

Residual 595.207 85 7.002   
Total 1801.887 87    

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
b. Predictors: (Constant), Brand Awareness, Religiusitas 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

 

Berdasarkan tabel di atas nilai F-tabel 

dalam penelitian ini dicari pada taraf 

signifikan 5% atau 0,05 dengan Df1 = N – k 

= 88 – 3 = 85 dan Df2 = k – 1 = 3 – 1 = 2, 

maka didapatkan F-tabel sebesar 3,10. 

Berdasarkan tabel di atas nilai F-hitung > F-tabel 
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atau 86,161 > 3,10 dengan nilai signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho3 ditolak dan 

Ha3 diterima. Artinya religiusitas dan brand 

awareness secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Grafik pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.3 

Uji F 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data diolah oleh peneliti, 

2019 

 

e. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui persentase berapa pengaruh variabel 

independen (religiusitas dan brand awareness) 

secara serentak terhadap variabel dependen 

(keputusan pembelian). Berikut adalah hasil uji 

koefisien determinasi pada penelitian ini. 

 

 

3,10 

Ho ditolak 

86,161 

Ho diterima 
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Tabel 4.27 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .818
a
 .670 .662 2.64621 

a. Predictors: (Constant), Brand Awareness, Religiusitas 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.14 Model Summary, 

diperoleh nilai R Square sebesar 0,670. Hal ini 

menunjukkan bahwa persentase kontribusi 

pengaruh variabel independen (religiusitas dan 

brand awareness) terhadap variabel dependen 

(keputusan pembelian) sebesar 67%. Atau dengan 

kata lain variabel religiusitas dan brand 

awareness mampu menjelaskan variasi keputusan 

pembelian Aqua pada mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo Angkatan 2015 – 2018 sebesar 67%. 

Sedangkan sisanya sebesar 33% dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian pengaruh religiusitas dan brand 

awareness Aqua terhadap keputusan pembelian Aqua pada 

mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Angkatan 2015 – 2018 

dapat disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 4.28 

Rekapitulasi Hasil Penelitian 

 

Hipotesis Analisis 

Regresi 

Uji t Kesimpulan 

Pengaruh 

religiusitas 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Variabel 

Religiusitas 

memiliki 

koefisien 

regresi 

bernilai 

positif 

sebesar 

0,517. 

Artinya 

semakin 

tinggi 

religiusitas 

maka 

semakin 

adanya 

peningkatan 

keputusan 

pembelian 

Aqua pada 

mahasiswa 

FEBI IAIN 

Ponorogo 

Angkatan 

Tahun 2015 

– 2018. 

Variabel 

Religiusitas 

memiliki 

nilai t-hitung 

5,098 > t-tabel 

1,988, maka 

Ho1 ditolak 

dan Ha1 

diterima, 

artinya 

religiusitas 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

Religiusutas 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

Pengaruh 

brand 

awareness 

Variabel 

Brand 

Awareness 

Variabel 

Brand 

Awareness 

Brand 

awareness 

berpengaruh 
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terhadap 

keputusan 

pembelian 

memiliki 

koefisien 

regresi 

bernilai 

positif 

sebesar 

0,597. 

Artinya 

semakin 

tinggi brand 

awareness 

maka 

semakin 

adanya 

peningkatan 

keputusan 

pembelian 

Aqua pada 

mahasiswa 

FEBI IAIN 

Ponorogo 

Angkatan 

Tahun 2015 

– 2018. 

memiliki 

nilai t-hitung  

5,680 > t-tabel 

1,988, maka 

Ho2 ditolak 

dan Ha2 

diterima, 

artinya 

brand 

awareness 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Pengaruh 

religiusitas 

dan brand 

awareness 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Nilai F-hitung > F-tabel atau 86,161 > 3,10 

dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, 

maka Ho3 ditolak dan Ha3 diterima. Artinya 

religiusitas dan brand awareness secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Koefisien 

Dterminasi 

(R
2
) 

Nilai R Square sebesar 0,670. Hal ini 

menunjukkan bahwa persentase kontribusi 

pengaruh variabel independen (religiusitas 
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dan brand awareness) terhadap variabel 

dependen (keputusan pembelian) sebesar 

67%. Sedangkan sisanya sebesar 33% 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini. 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2019 

 

1. Pengaruh Religiusitas Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien 

regresi variabel religiusitas bernilai positif sebesar 

sebesar 0,517. Artinya semakin tinggi religiusitas maka 

semakin adanya peningkatan keputusan pembelian 

Aqua pada mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Angkatan 

Tahun 2015 – 2018. Sedangkan hasil uji t menunjukkan 

variabel religiusitas memiliki nilai t-hitung 5,098 > t-tabel 

1,988, maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima, artinya 

religiusitas berpengaruh signifikan dan parsial terhadap 

keputusan pembelian sebesar 0,576 atau 57,6% dan 

sisanya sebesar 42,4% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Religiusitas berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo 

Angkatan Tahun 2015 – 2018 hal ini dibuktikan dengan 

data riil distribusi jawaban responden pada variabel 

religiusitas yang menunjukkan terdapat 19 responden 

yang mendapatkan skor 5 (untuk pertanyaan positif atau 

negatif) dan 43 responden yang medapatkan skor 4 

(untuk pernyataan positif atau negatif) yang berarti 

tingkat ketaatan mahasiswa FEBI terhadap agamanya 
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memiliki kategori tinggi. Kondisi tersebut diimbangi 

dengan data riil distribusi jawaban responden pada 

variabel keputusan pembelian yang menunjukkan 

terdapat 23 responden yang mendapatkan skor 5 (untuk 

pernyataan positif atau negatif) dan 31 responden yang 

mendapatkan skor 4 (untuk pernyataan positif atau 

negatif) yang berarti bahwa keputusan pembelian 

responden untuk menggunakan produk merek Aqua 

memiliki kategori cukup atau sedang. Sehingga 

religiusitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Aqua pada mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Angkatan 

Tahun 2015 – 2018. 

Diterimanya hipotesis pertama dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya 

religiusitas berngaruh terhadap keputusan pembelian. 

Hal ini disebabkan karena religiusitas adalah tingkat 

ketaatan individu terhadap agamanya, hal ini 

ditunjukkan individu telah menghayati dan 

menginternalisasikan ajaran agamanya sehingga 

berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan 

hidupnya.
114

 Sedangkan keputusan pembelian adalah 

perilaku atau tindakan seseorang untuk membeli atau 

menggunakan suatu produk baik berupa barang atau 

jasa yang telah diyakini akan memuaskan dirinya dan 

kesediaan menanggung risiko yang mungkin 

ditimbulkannya.
115

 Sehingga, jika tingkat religiusitas 

konsumen mengalami peningkatan akan berpengaruh 

                                                             
114Wayan Yudhi Anggara, dkk, “Pengaruh Religiusitas..., 30-31. 
115Faridlotul Chusnah, dkk, “Pengaruh Celebrity Endorser..., 5. 
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terhadap keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian suatu produk.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Sadzalia (2015) tentang Pengaruh Label Halal dan 

Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Kosmetik di Kota Malang menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh religiusitas terhadap keputusan pembelian. 

Sejalan dengan teori yang telah dijelaskan di atas dan 

hasil koefisien regresi dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat religiusitas mahasiswa 

FEBI IAIN Ponorogo Angkatan Tahun 2015-2018 

dalam melaksanakan ibadah masih belum secara kaffah. 

Maksudnya ibadah yang dilaksanakan mahasiswa FEBI 

masih sebatas ibadah mahdhah saja, seperti ibadah 

wajib sholat, puasa, zakat, dll. Sedangkan untuk ibadah 

ghairu mahdhah seperti hubungan dengan sesama 

manusia, dalam kasus ini adalah maslahah untuk tidak 

mengkonsumsi Aqua agar bisa menyelamatkan rakyat 

Palestina, masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal 

ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam 

melaksanakan ibadah, seorang muslim harus secara 

kaffah, sehingga apapun ibadah yang dilakukan bisa 

memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang lain. 

 

2. Pengaruh Brand Awareness Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien 

regresi variabel brand awareness bernilai positif 

sebesar 0,597. Artinya semakin tinggi brand awareness 
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maka semakin adanya peningkatan keputusan 

pembelian Aqua pada mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo 

Angkatan Tahun 2015 – 2018. Sedangkan hasil uji t 

menunjukkan variabel religiusitas memiliki nilai nilai t-

hitung  5,680 > t-tabel 1,988, maka Ho2 ditolak dan Ha2 

diterima, artinya brand awareness berpengaruh 

signifikan dan parsial terhadap keputusan pembelian 

sebesar 0,584 atau 58,4% sedangkan sisanya sebesar 

41,6% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Brand awareness berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo Angkatan Tahun 2015 – 2018 hal ini 

dibuktikan dengan data riil distribusi jawaban 

responden pada variabel brand awareness yang 

menunjukkan terdapat 23 responden yang mendapatkan 

skor 5 (untuk pertanyaan positif atau negatif) dan 33 

responden yang medapatkan skor 4 (untuk pernyataan 

positif atau negatif) yang berarti kesadaran merek Aqua 

yang mana responden sanggup untuk mengenali atau 

mengingat kembali merek Aqua memiliki kategori 

tinggi. Kondisi tersebut diimbangi dengan data riil 

distribusi jawaban responden pada variabel keputusan 

pembelian yang menunjukkan terdapat 23 responden 

yang mendapatkan skor 5 (untuk pernyataan positif atau 

negatif) dan 31 responden yang mendapatkan skor 4 

(untuk pernyataan positif atau negatif) yang berarti 

bahwa keputusan pembelian responden untuk 

menggunakan produk merek Aqua memiliki kategori 

cukup atau sedang. Sehingga brand awareness 



125 
 

 
 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian Aqua pada 

mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Angkatan Tahun 2015 

– 2018. 

Diterimanya hipotesis kedua dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya brand 

awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Hal ini disebabkan karena brand awareness atau 

kesadaran merek merupakan kesanggupan seorang 

calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali 

bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori 

produk tertentu.
116

  Sedangkan keputusan pembelian 

adalah perilaku atau tindakan seseorang untuk membeli 

atau menggunakan suatu produk baik berupa barang 

atau jasa yang telah diyakini akan memuaskan dirinya 

dan kesediaan menanggung risiko yang mungkin 

ditimbulkannya.
117

 Sehingga, jika tingkat brand 

awareness mengalami peningkatan akan berpengaruh 

terhadap keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian suatu produk dan berdasarkan latar belakang 

masalah dalam penelitian ini ketika TBI Aqua menurun 

maka maka keputusan konsumen untuk membeli Aqua 

juga mengalami penurunan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Timpal (2016) tentang Pengaruh Brand Awareness dan 

Brand Attitude Terhadap Keputusan Pembelian 

Handphone Merek Nokia (Studi Kasus Pada Siswa 

SMA dan SMK di Kota Manado) menunjukkan bahwa 

                                                             
116Rama Kertamukti, Strategi Kreatif..., 95. 
117Faridlotul Chusnah, dkk, “Pengaruh Celebrity Endorser..., 5. 
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terdapat pengaruh brand awareness terhadap keputusan 

pembelian suatu produk. 

  

3. Pengaruh Religiusitas dan Brand Awareness 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil uji F menunjukkan nilai F-hitung > F-tabel atau 

86,161 > 3,10 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 

0,05, maka Ho3 ditolak dan Ha3 diterima. Artinya 

religiusitas dan brand awareness secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Angkatan Tahun 2015 

– 2018 yang didukung dengan nilai R Square sebesar 

0,670. Hal ini menunjukkan bahwa persentase 

kontribusi pengaruh variabel independen (religiusitas 

dan brand awareness) terhadap variabel dependen 

(keputusan pembelian) sebesar 67%. Sedangkan sisanya 

sebesar 33% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

Religiusitas adalah tingkat ketaatan individu 

terhadap agamanya, hal ini ditunjukkan individu telah 

menghayati dan menginternalisasikan ajaran agamanya 

sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan 

pandangan hidupnya.
118

Brand awareness atau 

kesadaran merek merupakan kesanggupan seorang 

calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali 

bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori 

produk tertentu.
119

 Sedangkan Keputusan pembelian 

                                                             
118Wayan Yudhi Anggara, dkk, “Pengaruh Religiusitas..., 30-31. 
119Rama Kertamukti, Strategi Kreatif..., 95. 



127 
 

 
 

adalah perilaku atau tindakan seseorang untuk membeli 

atau menggunakan suatu produk baik berupa barang 

atau jasa yang telah diyakini akan memuaskan dirinya 

dan kesediaan menanggung risiko yang mungkin 

ditimbulkannya.
120

 Dari pengertian di atas, jika tingkat 

religiusitas dan brand awareness mengalami 

peningkatan akan berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen untuk melakukan suatu produk. 

 

  

                                                             
120Faridlotul Chusnah, dkk, “Pengaruh Celebrity Endorser..., 5. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab 

sebelumnya maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Religiusitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Aqua pada mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Angkatan 

Tahun 2015 – 2018. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-

hitung > t-tabel atau 5,098 > 1,988. 

2. Brand awareness berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian Aqua pada mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo 

Angkatan Tahun 2015 – 2018. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai t-hitung > t-tabel atau 5,680 > 1,988. 

3. Religiusitas dan brand awareness berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap keputusan pembelian Aqua 

pada mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo Angkatan Tahun 

2015 – 2018. Hal ini dibuktikan dengan F-hitung > F-tabel 

atau 86,161 > 3,10 yang didukung dengan nilai R 

Square sebesar 0,670. Hal ini menunjukkan bahwa 

persentase kontribusi pengaruh variabel independen 

(religiusitas dan brand awareness) terhadap variabel 

dependen (keputusan pembelian) sebesar 67%. 

Sedangkan sisanya sebesar 33% dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model penelitian ini.. 

 

 

 



 

 
 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo untuk 

lebih meningkatkan religiusitas dengan mengamalkan 

ajaran Islam ketika mengkonsumsi air minum. 

2. Hendaknya mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo untuk 

meningkatkan pengetahuannya tentang brand 

awareness yang terkandung dalam penayangan iklan 

suatu produk. 
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