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ABSTRAK 
 

 Alat komunikasi merupakan salah satu kebutuhan yang tidak kalah penting 

dalam kehidupan manusia. Salah satu jenis alat komunikasi yang sering digunakan 

pada saat ini adalah smartphone. Pada penelitian ini, penulis melihat terjadinya 

penurunan penjualan produk iPhone dari hasil survei Top Brand Index. Selain itu, 

adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu dan research gap. Tujuan dari 

penelitian ini adalah menganalisis pengaruh harga, kualitas produk dan positive 

word of mouth terhadap keputusan pembelian dengan brand image sebagai variabel 

intervening. 

 Penelitian ini dilakukan bagi mahasiswa/i Fakultas Kedokteran di 

Universitas Diponegoro. Jumlah sampel dalam penelitian ini yakni sebanyak 100 

responden. Dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner dan metode 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan 

teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Partial 

Least Square, yang diestimasi dengan program Smart PLS 3.2.7. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap brand image, kualitas produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap brand image dan positive word of mouth berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap brand image. Selain itu diketahui bahwa brand image 

terbukti memediasi hubungan antara harga, kualitas produk dan word of mouth 

terhadap keputusan pembelian. 

 

Kata kunci : Harga, Kualitas Produk, Positive Word of Mouth, Brand Image, 

Keputusan Pembelian. 
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ABSTRACT 

 Communication tool is one of the needs that is not less important in human 

life. One type of communication tool that is often used at this time is a smartphone. 

In this study, the author saw a decline in sales of iPhone products from the results 

of Top Brand Index survey. In addition, there are differences in the results of 

previous research and research gap. The purpose of this research is to analyze the 

influence of price, product quality and positive word of mouth against purchasing 

decision with the brand image as an intervening variable. 

 The research was conducted for students of Faculty of Medicine at 

Diponegoro University. The samples in this research as much as 100 respondents. 

With the method of collecting data through questionnaries and sampling method in 

this research is non probability sampling with purposive sampling technique. This 

research uses the Partial Least Square analysis techniques, which are being 

estimated by the program SmartPLS 3.2.7. 

 The results of this study shows that price has positive and significant effect 

on brand image, product quality has positive and significant effect on brand image, 

positive word of mouth has positive and significant effect on brand image. It is also 

known that brand image is proven to mediate price, product quality and positive 

word of mouth on purchasing decision.  

 

Keywords : Price, Product Quality, Positive Word of Mouth, Brand Image, 

Purchasing Decision. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi dan informasi pada saat ini sudah berkembang dengan pesat. 

Hal ini menjadikan kebutuhan manusia juga ikut berkembang dan semakin 

kompleks. Perusahaan berlomba-lomba untuk menciptakan produk dan jasa demi 

memenuhi kebutuhan dan juga keinginan pasar (konsumen) yang beragam. 

Menurut Kotler & Keller (2009;12) kebutuhan merupakan syarat dasar hidup 

manusia. Dalam memenuhi kebutuhan biasanya manusia dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, di antaranya adalah: teman kerja, keluarga, media sosial dan lain-

lain sehingga membuat kebutuhan itu menjadi sebuah keinginan. Keinginan adalah 

hal yang lebih spesifik untuk memenuhi suatu kebutuhan. Menurut Kotler & Keller 

(2009;12) keinginan dibentuk dan diciptakan oleh masyarakat.  Setelah menentukan 

keinginannya kemudian selanjutnya adalah membuat permintaan. Permintaan 

merupakan keinginan akan produk tertentu yang didukung kemampuan untuk 

membayar (Kotler & Keller, 2009;12). 

Kebutuhan manusia yang semakin kompleks ditandai dengan 

meningkatnya jumlah variasi yang dihasilkan oleh produsen. Hal ini menjadi suatu 

gejala bahwa produsen harus menghasilkan suatu produk yang tidak hanya 

mengandalkan kualitas akan tetapi memiliki nilai tambah untuk mendapatkan 

kepuasan pelanggan. 
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Kebutuhan manusia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu sandang, 

pangan dan papan. Tetapi ada kebutuhan yang lain seperti alat komunikasi. Alat 

komunikasi merupakan kebutuhan yang tidak kalah penting dalam kehidupan 

manusia. Alat komunikasi digunakan manusia untuk menyampaikan informasi dan 

memperoleh informasi.  

Salah satu jenis alat komunikasi yang sering digunakan pada saat ini 

adalah smartphone atau sering disebut sebagai ponsel pintar. Smartphone  juga 

dilengkapi dengan berbagai pilihan software atau aplikasi yang lain yang dapat 

dengan mudah untuk diunduh. Aplikasi tersebut dapat meningkatkan dan 

mendukung kegiatan sehari-hari. Selain itu, hal yang mendukung sebuah 

smartphone yaitu memiliki sistem operasi di dalamnya yang memungkinkan para 

pengguna smartphone menjalankan berbagai aplikasi di antaranya Windows 

Mobile, Android, Symbian, Sistem Operasi Blackberry dan Apple’s Ios. 

Smartphone merupakan alat komunikasi yang praktis dan telah mempermudah 

manusia dalam berkomunikasi dan perkembangannya yang nyata semakin di 

rasakan oleh para konsumennya. Dikarenakan praktis dan tersedia dari harga yang 

murah  sampai harga yang mahal, sehingga membuat permintaan akan smartphone 

dari tahun ke tahun semakin meningkat. 

 Kondisi yang meningkat pada permintaan konsumen terhadap smartphone, 

menyebabkan persaingan dikalangan para produsen smartphone juga semakin 

meningkat. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin pasar (market 

leader). Tingginya tingkat persaingan  mengharuskan para produsen untuk menjadi 

kreatif dan inovatif dalam  menghasilkan beragam produk yang ditawarkan kepada 
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konsumen dalam berbagai merek yang dihasilkan oleh perusahaan. Produk 

smartphone yang ditawarkan oleh produsen bermacam-macam di antaranya 

bentuk/desain, fitur yang tersedia dan harga yaitu untuk menarik minat konsumen. 

Dan ada juga produsen yang memproduksi smartphone dengan desain dan fitur 

yang mirip dengan produk pesaing. Berbagai macam produk yang dihasilkan 

dengan beragam merek menjadikan konsumen mempunyai kebebasan untuk 

memilih merek yang diinginkan. 

Apple’s iOS adalah sistem operasi yang terdapat hanya pada  produk-

produk hardware buatan Apple seperti Mac, iPhone, iPod, iPad, Mac Book dan 

iMac. iPhone merupakan hardware buatan Apple dengan jenis smartphone. Sejak 

kehadirannya pada tahun 2007, iPhone secara terus menerus mengembangkan 

produknya ke arah yang lebih baik dan semakin canggih. Dimulai dari iPhone yang 

pertama kali dirilis yaitu tipe  3G selanjutnya dirilis kembali 3GS yang disusul 

pada tahun berikutnya yaitu iPhone 4, iPhone 4S selanjutnya iPhone 5, iPhone 5S 

dan iPhone 5C (tekno.kompas.com). Dan juga pada tahun 2014 iPhone merilis 

kembali produknya yaitu iPhone 6 dan 6 Plus serta pada tahun 2015 dirilis produk 

iPhone 6S dan 6S Plus. Pada 3 tahun terakhir sudah dihadirkan iPhone SE, iPhone 

7 dan 7 Plus, iPhone 8 dan 8 Plus dan iPhone X (www.apple.com). Apple 

mengembangkan secara cepat produknya, dapat disimpulkan bahwa iPhone 

berusaha untuk mempertahankan konsumennya atau untuk menarik calon 

konsumen baru dengan tujuan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan  

brand image. 
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Beberapa faktor mengapa konsumen memilih untuk menggunakan produk 

smartphone dari Apple yaitu iPhone, yaitu karena iOs yang terdapat hanya pada 

produk iPhone (sebagai faktor kualitas), iPhone lebih aman (faktor yang dapat 

dipercaya), tersedia banyak aplikasi yang dapat diunduh di App store (faktor 

manfaat), terintegrasi dengan semua produk Apple (faktor pelayanan) dan juga 

harga yang sesuai dengan kelebihan dan kecanggihan yang dimiliki iPhone (faktor  

harga). Berbagai  faktor yang telah disebutkan di atas dapat dijadikan sebagai alasan 

persepsi konsumen tentang produk iPhone. 

 Seperti yang diketahui bahwa di Indonesia perusahaan Apple menggunakan 

indirect store. Selama ini pengguna produk Apple membeli perangkat merek Apple 

dari toko reseller yang terbagi menjadi dua kategori yaitu authorize reseller dan 

nonauthorize reseller. Authorize reseller merupakan toko besar yang mempunyai 

lisensi resmi dan dikontrol oleh Apple untuk menjaga merek dan kualitas pelayanan. 

Authorize reseller ada yang mempunyai Apple service tetapi ada yang hanya 

menjual barang saja. Sedangkan unauthorize reseller adalah toko yang lebih kecil 

yang dimana barangnya bisa didapatkan dari mana saja dan layanan servicenya 

tanpa sertifikat dari Apple (www.makemac.com). 

 Harga produk iPhone memang terkesan mahal dibandingkan dengan para 

pesaingnya, namun iPhone memiliki kecanggihan yang lebih dibandingkan 

pesaingnya terutama sistem operasi (iOS) yang berbeda sehingga produk iPhone 

memiliki kecanggihan yang lebih dibandingkan pesaingnya terutama sistem operasi 

Android (www.liputan6.com).  

http://www.liputan6.com/
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Untuk dapat mencapai loyalitas pelanggan tentu ada banyak cara yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan. Salah satunya yaitu dengan menciptakan citra merek 

yang kuat dalam pikiran pelanggan. Citra merek menurut  Tambunan (2012) adalah 

persepsi konsumen terhadap perusahaan atau produknya. Di mata konsumen citra 

merek perusahaan merupakan salah satu bagian yang penting dari produk. Pada saat 

pembelian pertama produk ada kemungkinan merek bukanlah hal yang penting bagi 

pembeli. Namun jika mereka merasa puas atas manfaat barang atau jasa yang dibeli, 

maka secara tidak langsung merek memiliki fungsi sebagai petunjuk bagi 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. 

Mengukur citra merek perusahaan dapat dilihat dari kualitas produk yang 

dihasilkan dengan tujuan untuk memenuhi keinginan konsumen. Jika produk tidak 

sesuai dengan spesifikasi maka akan ditolak dengan kata lain tidak dapat memenuhi 

keinginan konsumen. Sekalipun produk tersebut masih berada pada batasan 

toleransi yang telah ditentukan, tetapi produk tersebut sebaiknya perlu mendapat 

catatan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang lebih besar di waktu yang 

akan datang. Kondisi pelanggan yang semakin kritis dalam hal kualitas juga 

mengharuskan perusahaan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu 

produknya. Dengan maksud agar terhindar dari klaim maupun ketidakpuasan 

pelanggan dan agar perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan yang sejenis 

dikemukakan oleh Shintya Devi (2017). Dalam pikiran konsumen, harga juga 

merupakan sebuah bahan pertimbangan yang penting dalam membeli sebuah 

produk karena harga merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan 

keputusan pembelian. 
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Minat konsumen juga dipengaruhi oleh konsumen lain dengan adanya 

komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah word of mouth yaitu pendapat 

paling jujur mengenai pengalaman dalam menggunakan suatu produk. Hasil 

prasurvei di atas diperkuat dengan hasil penelitian Nabila (2016) yang 

menyimpulkan bahwa word of mouth berpengaruh signifikan terhadap brand image 

pada Kafe Kolong Jember. Menurut Kotler and Keller (2007) word of mouth adalah 

proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu 

maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa dengan tujuan memberikan 

informasi secara personal. 

Laju pertumbuhan produk smartphone memang sangat pesat di dunia salah 

satunya adalah di Indonesia. Oleh karena itu pengguna smartphone juga semakin 

meningkat setiap tahunnya seiring dengan perkembangan zaman 

Tabel 1.1 

Data Pengguna Smartphone Tahun 2015-2019 

Number of Smartphone 

User (in Million) 
2015 2016 2017 2018 2019 

China 525.8 563.3 599.3 640.5 687.7 

India 167.9 204.1 243.8 279.2 317.1 

Indonesia 55.4 65.2 74.9 83.5 92.0 

Japan 51.8 55.8 58.9 60.9 62.6 

South Korea 33.6 34.6 35.6 36.5 37.0 

Philippines 26.2 29.9 33.3 36.5 39.2 

Vietnam 20.7 24.6 28.6 32.0 35.2 

Sumber:http://id.priceprice.com/harga-hp/news/Indonesia-Pasar-Smartphone-

Terbesar-di-Asia-Pasifik-425/  

 

. Tabel di atas menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam peringkat 

ketiga setelah China dan India sebagai pengguna smartphone terbanyak. Dapat 

dilihat bahwa terjadinya peningkatan pengguna smartphone dari tahun 2015 sampai 
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2019. Pada tahun 2015 ada sebanyak 55,4 juta jiwa yang menggunakan 

smartphone. Setelah itu pada tahun 2016 terjadi peningkatan pengguna sebesar 9,8 

juta jiwa sehingga pada tahun tersebut pengguna smartphone menjadi 65,2 juta 

jiwa. Kemudian pada tahun berikutnya ada peningkatan sebesar 9,7 juta jiwa 

sehingga pada tahun 2017 pengguna smartphone menjadi 74,9 juta jiwa. Dan 

disusul pada tahun 2018 adanya peningkatan sebesar 8,6 juta jiwa sehingga pada 

tahun tersebut penggunanya sebanyak 83,5 juta jiwa. Dapat diprediksi pada tahun 

2019 akan ada peningkatan sebesar 8,5 juta jiwa sehingga jumlah penggunanya 

sebanyak 92,0 juta jiwa. 

Top Brand Index merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Frontier 

Consulting Group bekerja sama dengan majalah Marketing. Survei dilakukan  di 

15 kota besar Indonesia dengan melibatkan 14.000 responden B2C dan B2B. 

Sementara merek yang disurvei mencakup ribuan merek dengan 270 kategori 

produk. Salah satu manfaat yang bisa diambil dari data-data Top Brand yaitu untuk 

melihat tingkat persaingan antar merek serta pergerakan kekuatan merek yang ada 

di pasar.  

Top Brand Index diukur dengan menggunakan tiga parameter yaitu: 

1. Top of mind awareness yaitu didasarkan atas merek yang pertama kali disebut 

oleh responden ketika sebuah kategori produk disebutkan. 

2. Last used yaitu berdasarkan atas merek yang terakhir kali digunakan atau 

dikonsumsi oleh responden dalam satu re-purchase cycle. 

3. Future intention yaitu berdasarkan atas merek yang ingin digunakan atau 

dikonsumsi di masa mendatang. 
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 Top Brand Index selanjutnya diperoleh dengan cara menghitung rata-rata 

terbobot setiap parameter. Top brand award diberikan kepada merek yang 

memenuhi dua kriteria yaitu merek yang memperoleh Top Brand Index minimum 

sebesar 10% dan merek yang menurut hasil survei berada dalam posisi top three di 

dalam kategori produknya. 

Tabel 1.2 

Top Brand Index Kategori Smartphone Tahun 2015 

MEREK TBI TOP 

Samsung 29.7% TOP 

Blackberry 24.7% TOP 

Nokia 16.7% TOP 

IPhone 4.5%   

Smartfren 3.8%   

Cross 3.0%   

Advan 2.9%   

Mito 2.5%   

Lenovo 2.4%   

Oppo 2.2%   

Sumber: (http://www.topbrand-award.com), 2015 

Pada tahun 2015 iPhone berada pada posisi ke empat di bawah smartphone 

pesaingnya yaitu Samsung, Blackberry dan Nokia. Persentasenya yaitu 4,5% . 
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Tabel 1.3 

Top Brand Index Kategori Smartphone Tahun 2016 

MEREK TBI TOP 

Samsung 43.4% TOP 

Nokia 10.9% TOP 

Blackberry 9.8%   

Iphone 5.8%   

Smartfren 5.4%   

Lenovo 4.0%   

Oppo 3.4%   

Sumber: (http://www.topbrand-award.com), 2016 

 Pada tahun 2016 iPhone masih berada pada posisi ke empat, namun berhasil 

meningkatkan persentasenya menjadi 5,8%. 

Tabel 1.4 

Top Brand Index Kategori Smartphone Tahun 2017 

MEREK TBI TOP 

Samsung 46.4% TOP 

Nokia 8.8%   

Blackberry 8.0%   

Iphone 5.1%   

Smartfren 5.1%   

Lenovo 4.4%   

Oppo 4.1%   

Sumber: (http://www.topbrand-award.com), 2017 

 Pada tahun 2017, iPhone mengalami penurunan persentase menjadi 5,1%. 

Namun masih berada pada posisi ke empat di bawah smartphone pesaing yaitu 

Samsung, Blackberry dan Nokia. 
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Tahun 2015-2017 iPhone menempati posisi ke empat dari keseluruhan 

merek yang terdaftar pada top brand index. Pada tahun 2015 tingkat top brand index 

sebesar 4,5%. Di tahun 2016, tingkat top brand index iPhone mengalami 

peningkatan sebesar 1,3% menjadi 5,8% dan menyaingi pesaingnya. Namun pada 

tahun 2017 persentase top brand index iPhone mengalami penurunan sebesar 0,7% 

menjadi 5,1% dan tetap berada pada posisi ke empat.  

Sebelumnya sudah dijelaskan alasan konsumen memilih untuk 

menggunakan iPhone. Akan tetapi pada kutipan artikel online Kompas.com 

menjelaskan bahwa salah satu faktor terjadinya penurunan penjualan pada tahun 

2017 karena pengguna iPhone masih bertahan pada produk iPhone 7, sementara 

pada saat itu sudah diluncurkan produk yang baru yaitu  iPhone 8. Beberapa faktor 

penyebab pengguna urung berganti karena perbedaan yang tidak terlalu signifikan, 

tidak memiliki colokan audio, spesifikasi kamera hampir sama, biaya ekstra untuk 

membeli adaptor, selisih harga dan spesifikasi yang kurang sebanding. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di 

atas, maka akan dilakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

Harga, Kualitas Produk dan Positive Word of Mouth terhadap Keputusan 

Pembelian dengan Brand Image sebagai Variabel Intervening (Studi pada 

Pengguna iPhone di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Menurut Ferdinand (2014), research gap adalah celah atau senjang 

penelitian yang dapat dimasuki oleh seorang peneliti berdasarkan pengalaman atau 

temuan dari peneliti terdahulu. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Harlat (2016), menjelaskan bahwa harga jual 

berpengaruh negatif signifikan terhadap pembelian iPhone. Oleh sebab itu 

sebaiknya perusahaan mengevaluasi kembali variabel harga karena faktor tersebut 

memiliki kesesuaian harga dengan kualitas yang diberikan. Hal tersebut 

menjelaskan adanya keraguan dari pihak konsumen. Beberapa produk pesaing 

memiliki spesifikasi yang sebanding dengan iPhone namun harga yang diberikan 

tidak semahal iPhone. Artinya iPhone harus memperhatikan kesesuaian antara 

harga dan kualitas yang diberikan.  

 Menurut Prabowo (2016), jika perusahaan mempertahankan dan 

meningkatkan citra merek, kualitas produk, persepsi harga dan word of mouth maka 

akan menjaga minat beli konsumen tetap tinggi.  

 Merek produk, desain produk dan kualitas produk yang baik memiliki 

pengaruh bagi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Namun desain 

produk adalah faktor yang paling dominan karena menawarkan desain dan style 

yang bagus dan menarik Tengor et al.,  (2016). 

  Penelitian yang dilakukan oleh Khakim (2015) menjelaskan bahwa harga 

memiliki pengaruh yang positif tapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian 

iPhone di Kota Semarang artinya harga tidak memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Sedangkan pada variabel kualitas produk menunjukkan 
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bahwa produk yang diluncurkan Apple sudah memiliki kualitas yang baik di mata 

konsumen. 

Tabel 1.5 

Research Gap 

Gap Temuan Penulis 

Pengaruh harga, 

citra merek, 

kualitas produk dan 

promosi terhadap 

keputusan 

pembelian. 

 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa harga berpengaruh positif 

tapi tidak signifikan. Sedangkan 

variabel yang lain berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Pada variabel 

promosi Apple perlu merambah 

promosi melalui iklan di televisi, 

radio dan memasukkan iPhone 

melalui film agar dapat 

meningkatkan penjualan iPhone di 

Indonesia. 

Khakim (2015) 

 

Pengaruh citra 

merek, kualitas 

produk, persepsi 

harga, word of 

mouth terhadap 

minat beli 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa citra merek, kualitas produk, 

persepsi harga dan word of mouth 

secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan. Variabel citra merek, 

kualitas dan harga perlu 

dipertahankan oleh perusahaan agar 

minat beli tatap tinggi. Sedangkan 

variabel word of mouth harus 

ditingkatkan lagi. 

Prabowo (2016) 

Pengaruh merek, 

desain produk dan 

kualitas produk 

terhadap keputusan 

pembelian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ketiga variabel yaitu merek, 

desain produk dan kualitas produk 

secara bersama-sama 

mempengaruhi keputusan 

pembelian. Faktor yang paling 

dominan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian iPhone adalah 

desain produk, hal ini dapat dilihat 

dari nilai t hitungnya paling besar.  

Tengor et al., 

(2016) 

Harga dan citra 

merek 

memengaruhi 

keputusan 

pembelian. 

Pada penelitian ini harga jual 

berpengaruh secara negatif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian iPhone. Citra merek 

berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. Harga jual 

Harlat (2016) 
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dan citra merek memiliki pengaruh 

yang positif dan negatif. 

Dari penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa sebaiknya perusahaan 

mengevaluasi kembali variabel 

harga. Hal ini menunjukkan masih 

ada keraguan dari konsumen dengan 

harga yang diberikan karena tidak 

sebnading dengan kualitas yang 

diberikan. 

Variabel kualitas produk sudah baik 

dimata konsumen karena dianggap 

produk yang canggih dan baik. 

Sedangkan pengaruh positif dan 

negatif dari harga dan citra merek 

sebaiknya dijadikan peluang dalam 

penjualan produk. 

 

Pada tabel research gap diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan 

hasil penelitian harga, kualitas produk, word of mouth dan brand image terhadap 

keputusan pembelian 

Persaingan smartphone di Indonesia yang semakin ketat juga kemampuan 

konsumen yang dihadapkan dengan banyaknya pilihan produk, maka para produsen 

smartphone harus membuat strategi untuk mencari dan mempertahankan 

konsumen. Berdasarkan data yang diperoleh dari Top Brand Index pada kurun 

waktu 3 tahun grafik penjualan iPhone tidak stabil yaitu terjadinya penurunan 

persentase pada tahun 2017. 

Dalam kaitannya dengan pembelian iPhone, inovasi yang dilakukan oleh 

perusahaan seharusnya mampu membangun persepsi konsumen terhadap harga, 

kualitas produk dan word of mouth dengan brand image yang menjembatani 

keputusan pembelian.  
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 Dari uraian di atas dapat dibentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah pengaruh harga terhadap brand image? 

2. Apakah pengaruh kualitas produk terhadap brand image? 

3. Apakah pengaruh word of mouth terhadap brand image? 

4. Apakah  pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh harga terhadap brand image. 

2. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap brand image. 

3. Menganalisis pengaruh word of mouth terhadap brand image. 

4. Menganalisis pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Bagi Perusahaan atau Pelaku Bisnis 

 Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan dan juga sebagai 

alat bantu untuk mengelola perusahaan dalam menentukan langkah strategis yang 

dapat dilakukan perusahaan di masa yang akan datang. 
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Bagi Peneliti 

 Sebagai sarana untuk peneliti menerapkan pengetahuan dan teori-teori yang 

telah didapat pada perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya di perusahaan. 

Kemudian dapat menambah dan membuka wawasan peneliti mengenai penerapan 

strategi pemasaran pada sebuah perusahaan terutama dalam hal harga, kualitas 

produk, word of mouth, brand image dan keputusan pembelian. 

Bagi Pihak Lain 

 Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi tambahan sebagai bahan 

acuan bagi peneliti berikutnya yang berminat meneliti khususnya dalam bidang 

perilaku konsumen. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Di dalam penelitian ini, sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk 

mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan 

menguraikannya bab demi bab seperti yang dirincikan di bawah ini : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang terjadi, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta 

sistematika penelitian. 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan-landasan teori, penelitian-

penelitian terdahulu yang telah dilakukan, kerangka pemikiran 

serta hipotesis.  
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisinya, 

definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data serta 

metoe pengambilan data dan metode analisis yang digunakan. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan yang berisi 

gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 

saran yang ditunjukkan untuk objek penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


