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RINGKASANISI:
Latar belakang pemilihan judul skripsi ini adalah karena
Gatorade merupakan salah satu produk yang cukup unik karena
merniliki kemampuanyang tidak pemahditawarkanoleh produk lain.
Kemampuan tersebut terletak pada kemampuan Gatorade dalam
menghilangkandahagaseketik4 dan sekaligusmengganticairan dan
mineral tubuh yang hilmg setelah berolatraga. Kemampuan ini
digunakanoleh Gatoradedalammemposisikanproduknyasedemikian
rupa sehinggakonsumenbisa mempunyaibrand image yang sesuai.
Cara Gatoradedalam memposisikanproduknyainilah yang menarik
untuk disimakdandilalrukanpenelitian.
Tujuan dilakukannyapenelitian ini adalah untuk mengetahui
seberapabesar pengaruhproduct posilioning terhadapbrand image
produkminumanGatoradedi Surabaya.
Metode pengolahandata yang digunakandalam penelitian ini
adalah,koefisiendeterminan@), koefisienkorelasi, danregresilinier
sederhana. Koefisien determinan digunakan untuk mengetalui
seberapabesar kemampuanproduct positioning dalam menjelaskan
brand image. Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui
seberapabesar hubrmganproduct posilioning denganbrand image.
Regresi linier digunakan untuk mengetahui bagaimanahubungan
antaraproductposilioning dengurbrand image.
Waktu yang dipergunakandalam penelitian ini adalahselama
sepuluhbulan,mulai dari 15 November1998hingga 15 September
1998. Waktu yang dipergunakandalam pengurnpulandata adalah
selamatiga minggu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara vrrm product
positioning yang dilakukan sudah berhasil dan brand image yang
tercipta pun telah sesuai.Hal ini bisa dilihat dari nilai rata-ratayang
berhasil dikumpulkan dari tanggapanrespondenterhadapproduct
positioning dan brand image produk minuman Gatorade. Hasil
penelitianjuga menunjukkanbahwaproduct positioning memprmyai
hubungan yang positif dan kuat dengan brand image yang dapat
dilihat pada hasil perhitungankoefisien korelasi yang menunjukkan
nilai sebesar91,2o/o.Besamyapengaruhproduct positioning terhadap
brand image dapat dilihat pada hasil perhitungankoefisien regresi
yang menu4iukkan angla 84,60/uSedangkanbesamyakernampuan
product position@ dalam matjelaskan brand image adalahsebesar
83,2o/o yang dapat dilihat melalui hasil perhitungan koefisien
determinasi.Perhitungankoefisienkorelasi,koefisiendeterminasi,dan
koehsien regresi dilalarkan denganmenggunakanprogram komputer
SPSS/or l|indows95 rel. 7.5.
Lokasi dilakukannyapenelitian adalah di lingkungan kampus
UBAYA, difitness-fitnesscentre,dan di lokasi kegiatanolahragalain
di Surabaya.Dipilihnya lokasi tersebutdisesuaikandengantarget dan
karakteristikpopulasiyangtelah ditetapkansebelumnya.
Obyek dari penelitian ini adalah produk minuman Gatorade.
Gatorademerupakansalahsatuproduk yang bergerakdalamkategori
minuman olaluag4

dengan menawarkan kemampuan untuk

menghilangkandahagaseketika dan mengganti cairan dan mineral
tubuh yang hilang. Gatorademasukke Indonesiapadabulan Agustus
1995. Badan usahayang bertindak sebagaipenyalur Gatoradedi

JabotabekadalahPT Ades Alfurdo Pufia Setia dan di daerahJawa
Timur adalahPT PamarghaIndo Jatim.
Kesimpulanyang bisa diambil dari penelitianini adalahbahwa
product positioning yang dilakukan oleh produk minuman Gatorade
mempunyaihubunganyang positifdan kuat denganbrand imoge, dan
product posirioning tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap
terciptanyabrand image.
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