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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki era digital saat ini alat komunikasi menjadi sebuah kebutuhan 

yang cukup penting untuk menunjang segala aktivitas seluruh lapisan masyarakat. 

Meningkatnya kebutuhan akan penggunaan teknologi ini disebabkan karena 

penggunaan telekomunikasi diyakini dapat membantu meringankan pekerjaan 

seseorang. Salah satu produk teknologi telekomunikasi yang saat ini diperebutkan 

oleh banyak produsen adalah smartphone. Oleh karena itu, perusahaan dituntut 

bersaing secara kompetitif dalam hal menciptakan produk yang inovatif untuk 

menarik konsumen. 

Semakin banyak merek smartphone yang beredar di pasar, tentu akan sangat 

menguntungkan bagi konsumen. Hal ini disebabkan konsumen akan memiliki 

kesempatan yang lebih luas untuk memilih produk yang diinginkan. Semakin 

banyak produk sejenis yang ditawarkan di pasaran menjadikan konsumen semakin 

kritis dalam membandingkan kualitas produk, citra merek, dan harga yang 

diberikan oleh perusahaan terhadap keputusan pembelian. 

 Keputusan pembelian memiliki arti yang penting bagi perusahaan, karena 

dengan memahami keputusan pembelian konsumen, pihak manajemen perusahaan 

dapat meyusun strategi dan program yang tepat dalam rangka memanfaatkan 

peluang yang ada. Perusahaan tentu mengharapkan keputusan pembelian 

konsumen yang tinggi, oleh karena itu setiap perusahaan berusaha berlomba
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untuk mencari faktor-faktor yang berpengaruh dalam keputusan pembelian. 

 Salah satu cara untuk unggul dalam suatu persaingan pasar adalah 

meningkatkan keputusan pembelian produk tersebut . Ada beberapa faktor yang 

dapat membuat konsumen menjadi lebih tertarik dengan produk perusahaan 

tersebut. Perusahaan harus jeli dalam mengamati perilaku konsumen yang selalu 

berubah-ubah supaya dapat mempertahankan dan memperlebar pangsa pasar, di 

antaranya adalah pengamatan megenai apa yang diinginkan konsumen dan faktor-

faktor yang mendasari atau mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan pembelian. 

 Faktor pertama adalah kualitas produk karena merupakan salah satu 

kegiatan di dalam pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan omset 

penjualan (Kotler, 2009: 228). Oleh karena itu dalam persaingan seperti saat ini, 

perusahaan dituntut untuk menawarkan produk yang berkualitas dan mempunyai 

nilai lebih, sehingga tampak berbeda dengan produk bersaing.  

 Setiap perusahaan mengharapkan bisa menghasilkan produk yang 

memiliki daya tarik atau ciri khas tersendiri. Selain itu perusahaan juga dituntut 

untuk melakukan pemberian merek atau brand terhadap produk yang 

dihasilkannya agar konsumen lebih mudah untuk membedakan produk tersebut 

dengan produk lain. Citra merek atau brand description yakni deskripsi tentang 

asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merk tertentu ( Tjiptono, 2009:49). 

Menurut Simamora (2004) citra merek atau brand image merupakan sekumpulan 

asosiasi yang dipersepsikan oleh konsumen terhadap merk tertentu. Konsumen 

tidak hanya membeli produk tetapi juga membeli merek, konsumen bersedia 
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membayar lebih tinggi suatu produk karena melekat padanya merek yang 

merupakan jaminan konsistensi kualitas dan nilai tertentu yang terkandung 

didalamnya, tanpa adanya merek konsumen menjadi kurang merasa aman dari 

kemungkinan buruk diluar harapan. Komponen citra merek meliputi citra 

perusahaan, citra pemakai, dan citra produk. Citra perusahaan merupakan 

gambaran perusahaan di mata konsumen berdasarkan pengetahuan, tanggapan 

serta pengalaman konsumen terhadap perusahaan yang bersangkutan. Citra 

pemakai merupakan sekumpulan karakteristik dari konsumen yang dihubungkan 

dengan ciri khas dari konsumen suatu merk. Sedangkan citra produk merupakan 

gambaran produk di mata konsumen berdasarkan pengetahuan, tanggapan serta 

pengalaman konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa citra merek atau brand image dapat juga mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. 

 Konsumen lebih suka untuk membeli produk dari brand yang terkenal 

dengan citra merek yang baik sebagai cara untuk mengurangi resiko pembelian. 

Melalui citra merek, konsumen dapat mengenal sebuah produk, mengevaluasi 

kualitas produk, menurunkan resiko pembelian, dan memperoleh pengalaman 

tertentu. Konsumen biasanya memiliki pengetahuan dan waktu yang terbatas pada 

saat membuat keputusan pembelian, akibatnya citra merek sering digunakan 

sebagai acuan dalam membuat keputusan pembelian. 

 Selain faktor kualitas produk dan citra merek, harga juga merupakan 

faktor yang dipertimbangkan konsumen untuk pengambilan keputusan pembelian. 

Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian sangat memegang peranan penting, 
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dengan tingkat harga yang ditetapkan akan dapat menjadi tolak ukur seberapa 

besar manfaat produk tersebut. Salah menetapkan harga pada produk bisa 

berakibat sangat fatal pada angka penjualan,  jumlah penjualan tidak dapat 

mencapai angka maksimal yang mengakibatkan turunnya penjualan dan market 

share.   

 Menurut Swastha dan Irawan (2005:241) mendefinisikan harga sebagai 

sejumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Kotler dan 

Amstrong (2006:12) menyatakan perubahan harga (naik atau turun) yang dapat 

mengakibatkan minat beli terhadap suatu barang juga berubah. Menurut 

Lupiyoadi (2011:61) strategi penentuan harga sangat signifikan dalam pemberian 

value kepada konsumen dan mempengaruhi image produk, serta keputusan 

konsumen untuk membeli.  

 Salah satu perusahaan elektronik yang terkenal dan menguasai pangsa 

pasar nasional adalah PT Samsung Electronic Indonesia salah satu produknya 

yang saat ini banyak diminati oleh konsumen adalah ponsel smartphone. Produk 

smartphone yang diciptakan oleh samsung sangat beragam dan inovatif, hal ini 

dilakukan agar dapat menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk 

yang semakin berkembang. Citra merek yang dimiliki samsung sangat melekat 

pada masyarakat Indonesia, sehingga samsung harus tetap mempertahankan citra 

merek dengan cara melakukan pembaharuan-pembaharuan pada produknya. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan melihat gambar marketshare berikut ini : 
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Tabel 1. 1  

Data Market Share Smartphone Samsung di Indonesia tahun 2013- 2015 

Vendor 
2013 2014 2015 

Market Share Market Share Market Share 

Samsung 31,0% 24,5% 22.7% 

Apple 15.1% 14.8% 16.2% 

Huawei 4,8% 6.3% 8.1% 

Lenovo 4.7% 3.7% 5.1% 

Xiaomi 4.5% 4.4% 4.6% 

Others  40.0% 46.1% 43.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Sumber : IDC. Asia/Fasific Quartly Mobile Phone Tracker, Februari 2016 

 Berdasarkan Tabel 1.1 data market share Smartphone Samsung di 

Indonesia masih merajai pangsa pasar di urutan  pertama dari tahun 2013 – 2015 

mengalahkan pangsa pasar smartphone lain seperti Apple, Huawei, Lenovo, 

Xiaomi dan yang lainnya. Tetapi dari tahun ke tahun untuk market share Samsung  

mengalami penurunan. Pada tahun 2013 dengan market share 31.0%  dan di tahun 

2014 dengan market share 24.5% yang mengalami penurunan sebesar 6.5%. pada 

tahun 2015 dengan market share 22.7% yang mengalami penurunan dari tahun 

2014 ke tahun 2015 sebesar 1.8%.  

 Salah satu faktor yang mempengaruhi smartphone Samsung menjadi 

market leader di Indonesia adalah penguatan brand produk. Dengan brand 

Galaxy series nya seperti Samsung Galaxy series J, A, dan S merupakan upaya 

samsung dalam merebut hati konsumen sesuai dengan kebutuhan yang 

diinginkan. Suatu produk dengan citra merek yang baik dan diyakini konsumen 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya, maka dengan sendirinya akan 

menumbuhkan keputusan pembelian konsumen akan produk yang ditawarkan 

bahkan produk tersebut akan bertahan lama di pasaran.   
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Tabel 1. 2  

Jumlah Penjualan Produk Smartphone Samsung Galaxy Series J di Enam 

Counter Matahari Citraland Kota Semarang 

 

COUNTER 

Total Penjualan 

Tahun 

2015 2016 Perkembangan 

(%) 

2017 Perkembangan 

(%)  Total Total Total 

Sinar Mas 3449 3850 11,6% 4165 8,18% 

Master Ponsel 2671 2779 8,09% 2390 -13,98% 

Jala Kencana 2345 2488 6,09% 2267 -8,89% 

Era Plus 1968 2077 5,54% 2157 3,85% 

Oke Seluler 1879 1978 5,27% 1776 -10,21% 

Galery Ponsel 1450 1289 -11,10% 1378 6,90% 

 13662 14461 5,85% 14133 -2,27% 

Sumber : Data Smartphone Samsung di Counter Matahari Citraland Semarang 

 Berdasarkan Tabel 1.2 jumlah penjualan smartphone merek samsung 

dengan seri J dari beberapa counter Matahari Citraland Semarang selama periode 

tahun 2015- 2017 fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 penjualan 

Samsung sebesar 13.662 unit dalam setahun dan mengalami peningkatan di tahun 

2015 sebesar 5,85% sebanyak 14.461 unit. Di tahun 2016 penjualan Samsung 

mengalami penurunan -2,27% dengan jumlah 14.133 unit. 

 Samsung merilis Galaxy series J dengan menawarkan harga yang 

terjangkau jika dibandingkan dengan Galaxy Series A, S, dan Note untuk 

meningkatkan keputusan pembelian pada produknya. Semuanya menawarkan 

perubahan spesifikasi dengan menggunakan komponen yang lebih baik dan 

penambahan fitur yang membuat Samsung Galaxy Series J semakin berkelas dan 

lebih unggul. Harga yang ditawarkan juga sesuai dengan kualitas dan merek dari 

produk tersebut. Seperti Samsung menawarkan fitur Fingerprint Sensor pada 

Samsung Galaxy Series Prime dan Pro desainnya tampak lebih terkesan mewah 
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dengan diperkuat dengan RAM berkapasitas besar, teknologi 4G LTE, dual sim 

dan sistem operasi Android terbaru.  

 Penelitian ini dilakukan di kota Semarang yang membeli dan memakai 

produk smartphone Samsung Galaxy Seri J dalam kehidupan sehari-harinya. 

Penelitian dilakukan di lokasi ini atas berbagai pertimbangan seperti adanya 

berbagai latar belakang hidup, kebiasaan, sifat, kultur, sosial dan tingkat ekonomi 

yang ada di dalamnya sehingga secara tidak langsung mempengaruhi pola 

perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari termasuk juga dalam hal melakukan 

pembelian. 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian 

ini diberi judul “PENGARUH KUALITAS PRODUK, CITRA MEREK DAN 

HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE 

SAMSUNG GALAXY SERIES J (Studi kasus pada Pengguna Samsung 

Galaxy Series J di Kota Semarang).” 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang Samsung merupakan perusahaan dengan 

pertumbuhan yang cepat beberapa tahun belakangan. Setiap perusahaan 

mengharapkan hasil produk yang ditawarkan kepada konsumen bisa 

meningkatkan penjualan yang tinggi. Persaingan yang terjadi antar perusahaan 

smartphone yang banyak bermunculan pesaing – pesaing baru yang menciptakan 

produk yang lebih baik ditinjau dari segi kualitas produk, citra merek, dan harga. 

Hal itu berpengaruh secara langsung terhadap volume penjualan produk dari tahun 

ke tahun. Selain itu market share merupakan salah satu indikator dari penilaian 
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baik atau tidaknya suatu merek dibenak konsumen yang nantinya sangat 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang dilakukan konsumen. Salah satu 

ukuran keberhasilan dalam pemasaran adalah kemampuan suatu produk untuk 

mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Dengan strategi yang baik 

diharapkan akan membawa perusahaan menjadi lebih unggul dari pesaingnya. 

Berdasarkan Tabel 1.2 selama kurun waktu tiga tahun dari data  penjualan 

Samsung Galaxy seri J di kota Semarang yang didapatkan mengalami fluktuatif 

yang cenderung menurun dari tahun 2015 – 2017. Akan tetapi market share 

smartphone Samsung di Indonesia masih merajai pangsa pasar smartphone 

lainnya seperti Apple, Huawei, Lenovo, Xiaomi dan yang lainnya. Namun 

persentase market share Samsung tersebut terus mengalami penurunan dari tahun 

2013 – 2015. Kondisi persaingan antar produsen ponsel yang sangat ketat 

membuat konsumen leluasa dalam menentukan keputusan pembelian pada suatu 

produk yang dianggap paling menguntungkan dan sesuai kebutuhannya. Samsung 

Galaxy Series J  merupakan smartphone terbaru dan merek yang cepat dikenal 

oleh konsumen serta harga yang dapat dijangkau oleh kalangan menengah 

kebawah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian? 

2. Apakah ada pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian? 

3. Apakah ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian? 

4.  Apakah ada pengaruh antara kualitas produk, citra merek, dan harga 

terhadap keputusan pembelian? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, secara rinci tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh citra merek terhadap 

keputusan pembelian. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian. 

4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara kualitas produk, brand 

image, dan harga terhadap keputusan pembelian. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

bagi semua pihak. Kegunaan penelitian ini antara lain : 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang bersifat 

positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

manajemen pemasaran. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Sebagai sarana aktualisasi diri dan mengaplikasikan teori yang di 

dapatkan di bangku perkuliahan ke dalam organisasi bisnis atau 
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perusahaan baik dagang maupun jasa terutama dalam bidang 

pemasaran. 

2) Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi perusahaan untuk 

mengembangkan produk – produk inovasi baru yang berbeda dari 

produk sebelumnya. Penelitian ini juga jadi bahan pertimbangan 

perusahaan  menciptakan produk kedepannya untuk memberikan 

kebutuhan dan keinginan sesuai dengan permintaan konsumen yang 

memberikan kualitas terbaik dari produk tersebut. 

3) Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran atau ide bagi penelitian lain yang sejenis. Dan juga sebagai 

informasi yang dapat digunakan oleh konsumen yang 

memerlukannya. 

1.5 Kerangka Teori 

 Kerangka teori merupakan alat dalam menganalisis suatu penelitian. Teori 

adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi 

dan proporsi yang disusun secara sistematis (Sugiyono, 2007:43). Kerangka teori 

digunakan sebagai landasan atau dasar untuk pemecahan masalah penelitian. 

Berikut kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini: 

1.5.1 Kualitas Produk  

 Di dalam menjalankan suatu bisnis, produk maupun jasa yang dijual harus 

memiliki kualitas yang baik atau sesuai dengan harga yang ditawarkan. Agar 
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suatu usaha atau perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan, 

terutama persaingan dalam segi kualitas, maka perusahaan perlu terus 

meningkatkan kualitas produk atau jasanya. Karena peningkatan kualitas produk 

dapat membuat konsumen merasa puas terhadap produk atau jasa yang mereka 

beli, dan akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian ulang. 

 Menurut Kotler (2007:70), pengertian produk dalam arti yang lebih luas 

untuk mencakup segala sesuatu yang diberikan kepada seseorang guna 

memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Konsep produk berpendapat bahwa 

para konsumen akan menyukai produk-produk yang memberikan kualitas, 

penampilan dan ciri-ciri yang terbaik. Manajemen dalam organisasi yang 

berorientasi pada produk demikian memusatkan energi mereka untuk membuat 

produk yang baik dan terus menerus meningkatkan mutu produk tersebut. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:283) Kualitas produk adalah kemampuan 

suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, 

ketetapan, kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya.  

 Menurut Tjiptono (2008), kualitas mencerminkan semua dimensi 

penawaran produk yang menghasilkan manfaat (benefits) bagi pelanggan. 

Kualitas suatu produk baik barang atau jasa ditentukan melalui dimensi-

dimensinya. Dimensi kualitas produk menurut Tjiptono (2008) adalah :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Kinerja (performance) 

Berhubungan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk 
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2. Durability (Daya Tahan) 

Berapa lama atau umur produk yang bersangkutan bertahan 

sebelum produk tersebut harus diganti. Semakin besar frekuensi 

pemakaian konsumen terhadap produk maka semakin besar pula 

daya produk.  

3. Conformance to specifications (Kesesuaian dengan spesifikasi) 

Sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk 

memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak 

ditemukannya cacat pada suatu produk. 

4. Features (Fitur) 

Karakteristik produk yang dirancang untuk menyempurnakan 

fungsi produkatau menambah ketertarikan kosnumen terhadap 

produk. 

5. Realibility (Reliabilitas) 

Probabilitas bahwa produk akan bekerja dengan memuaskan atau 

tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin kecil kemungkinan 

terjadinya kerusakan maka produk tersebut dapat diandalkan. 

6. Aesthetis (Estetika) 

Berhubungan dengan bagaimana penampilan produk. 

7. Perceived Quality (Kesan Kualitas) 

Merupakan hasil dari penggunaan pengukuran yang dilakukan 

secara tidak langsung karena terdapat kemungkina bahwa 
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konsumen tida mengerti atau kekurangan informasi atas produk 

yang bersangkutan. 

8. Serviceability 

Meliputi kecepatan dan kemudahan untuk di reparasi, serta 

kompetensi dan keramahan staff pelayanan.  

 Menurut Kotler (2002:29), adapun tujuan dari kualitas produk adalah 

mengusahakan agar barang hasil produksi dapat mencapai standar yang telah 

ditetapkan, mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin, 

dan mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. Untuk 

mengklarifikasikan jenis-jenis produk berikut terdapat berbagai jenis-jenis produk 

antara lain : 

a. Produk kebutuhan sehari-hari (convenience product) 

Produk kebutuhan sehari hari biasanya murah harganya dan 

terdapat di banyak tempat agar produk itu tersedia ketika 

pelanggan memerlukannya. 

b. Produk belanja (shopping product) 

Ketika membeli produk dan jasa ini, konsumen menghabiskan 

lebih banyak waktu dan tenaga dalam mengumpulkan informasi 

dan membuat perbandingan. 

c. Product khusus (specially product) 

Merupakan produk dan jasa konsumen dengan karakteristik unik 

dimana sekelompok pembeli bersedia melakukan usaha pembelian 

khusus. 
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d. Produk yang tidak dicari (unsought product) 

Merupakan produk konsumen yang mungkin sudah dikenal 

konsumen namun konsumen tidak berfikir untuk membelinya. 

1.5.2 Citra merek  

1.5.2.1 Merek  

 Merek merupakan suatu atribut penting dari sebuah produk yang 

penggunaannya saat ini sudah meluas. Selain itu merek merupakan identitas untuk 

membedakan identitas produk perusahaan dengan produk yang dihasilkan 

pesaing. Merek juga dapat membantu perusahaan untuk memperluas lini produk 

serta mengembangkan posisi pasar yang spesifik bagi suatu produk. Gagasan-

gagasan mengenai merek yang paling tahna lama adalah nilai, budaya, dan 

kepribadian yang tercermin dalam merek tersebut. Hal-hal tersebut menentukan 

inti dari sebuah merek. 

 Menurut Simamora (2002: 149) merek adalah nama, tanda, istilah, simbol, 

desain, atau kombinasinya yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan 

mendeferensiasi (membedakan) barang atau layan suatu penjual dari barang atau 

layanan penjual lain. Sedangkan meurut Tjiptono (2007:2) merek adalah tanda 

yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, suusnan warna atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan 

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.  

 Dari kedua definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa merek adalah 

suatu nama, istilah, symbol, tanda, desain, atau kombinasi dari semuanya yang 

digunakan untuk mengidentifikasikan produk dan membedakan produk 



15 
 

 
 

perusahaan dengan produk pesaing. Merek sebenarnya merupakan janji penjual 

untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tenterntu kepada 

pembeli. Merek-merek terbaik memberikan jaminan kualitas tetapi merek lebih 

dari sekedar symbol karena memiliki enam tingakatan, menurut C.M Lingga 

Purnama (2002:119) sebagai berikut : 

1. Atribut, yaitu merek mengingatkan kepada atribut-atribut tertentu. 

2. Manfaat, yaitu merek lebih dari sekedar serangkaian atribut, 

pelanggan tidak membeli atribut tetapi juga membeli manfaat. 

Atribut diperlukan untuk diterjemahkan menjadi manfaat 

fungsional dan emosional. 

3. Nilai, yaitu merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. 

4. Budaya, yaitu merek juga mewakili budaya tertentu. 

5. Kepribadian, yaitu merek juga mencerminkan kepribadian masing-

masing perusahaan. 

6. Pemakai, yaitu merek juga menunjukkan jenis konsumen yang 

membeli atau menggunakan merek tersebut. 

 Klasifikasi merek menurut A.B Susanto dan Himawan Wijanarko 

(2004:12) membagi merek menjadi tiga jenis : 

1. Merek Fungsional  

Merek fungsional sangat mengutamakan kinerja produk dan nilai 

ekonomisnya. Faktor yang menentukan adalah produk, tempat, dan 

harga sehingga kualitas produk, harga, dan ketersediaannya pada 

saluran distribusi sangat menentukan. 
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2. Citra merek  

Citra merek memberikan manfaat ekspresi diri (self expression 

benefit). Sebagai merek yang bertujuan untuk membangkitkan 

keinginan konsumen.  

3. Merek Eksperiensal (Experiental Brand) 

Merek eksperiensal terutama untuk memberikan  manfaat 

emosional. Merek jenis mengutamakan kemampuannya dalam 

memberikan pengalaman yang unik kepada pelanggan sehingga 

pelanggan merasa terkesan. 

1.5.2.2 Citra  

 Citra konsumen yang positif terhadap suatu merk lebih memungkinkan 

konsumen untuk melakukan pembelian. Merk yang baik menjadi dasar untuk citra 

perusahaan yang positif. Menurut Kotler (2002:629) citra adalah seperangkat 

keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek. 

Menurut Arafat (2006:27) image atau citra adalah persepsi masyarakat terhadap 

jati diri suatu perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa citra adalah persepsi 

seseorang terhadap perusahaan berdasarkan atas apa yang mereka kira terhadap 

perusahaan dan dapat saja dipandang secara berbeda sesuai dengan kacamata 

sudut pandang yang dipakai. Langkah-langkah membangun keberhasilan suatu 

citra atau image (Arafat, 2006:59) : 

1. Image yang dibangun berdasarkan orientasi manfaat yang 

dubutuhkan dan diinginkan kelompok sasaran. 

2. Manfaat yang ditonjolkan realistis. 
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3. Image yang ditonjolkan sesuai dengan kemampuan perusahaan. 

4. Image mudah dimengerti oleh kelompok sasaran. 

5. Image merupakan sarana dan bukan tujuan usaha. 

1.5.2.3 Pengertian Citra Merek  

 Citra merek merupakankeseluruhan persepsi terhadap produk atau merek 

yang dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap produk atau 

merek itu (Sutisna, 2001:83). Definisi lain citra merek adalah kesan yang 

diperoleh sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang sesuatu 

(Alma, 2004:375). Citra merek menurut Schiffman dan Kanuk (2007) adalah 

sekumpulan asosiasi mengenai suatu merk yang tersimpan dalam benak atau 

ingatan konsumen. Konsumen yang membeli sesuatu bukan hanya sekedar 

membutuhkan barang itu, tetapi ada sesuatu yang lain yang diharapkannya. 

Sesuatu yang lain itu sesuai dengan citra yang terbentuk dalam dirinya. Oleh 

sebab itu, penting sekali organisasi memberi informasi kepada publik agar dapat 

membentuk citra yang baik (Alma, 2004-375). Citra yang baik dari suatu 

perusahaan akan mempunyai dampak yang menguntungkan, serta citra yang jelek 

akan merugikan perusahaan. 

 Schiffman dan Kanuk (1997) menyebutkan faktor-faktor pembentuk citra 

merk adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas atau mutu, berkaitan dengan kualitas produk barang yang 

ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu. 
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2. Dapat dipercaya atau diandalkan, berkaitan dengan pendapatan 

atau kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu 

produk yang di konsumsi. 

3. Kegunaan atau manfaat, yang terkait dengan fungsi dari suatu 

produk barang yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. 

4. Pelayanan, yang berkaitan dengan tugas produsen dalam melayani 

konsumennya. 

5. Resiko, berkaitan dengan besar kecilnya akibat atau untung dan 

rugi yang mungkin dialami oleh konsumen.  

6. Harga, yang dalam hal ini berkaitan dengan tinggi rendahnya atau 

banyak sedikitnya jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen 

untuk mempengaruhi suatu produk, juga dapat mempengaruhi citra 

jangka panjang. 

7. Citra yang dimiliki oleh merk itu sendiri, yaitu berupa pandangan, 

kesepakatan dan informasi yang berkaitan dengan suatu merk dari  

produk tertentu. 

 Menurut Davidson (1998) Brand image harus ditanamkan dibenak 

konsumen agar konsumen dapat meyakini atau mempercayai suatu produk. 

Berikut ini cara agar konsumen dapat meyakini suatu produk yaitu : 

a. Reputation (nama baik), tingkat atau status yang cukup tinggi dari 

sebuah merek produk tertentu. 

b. Recognition (pengenalan), yaitu tingkat dikenalnya sebuah merek 

oleh konsumen. Jika sebuah merek tidak dikenal maka produk 
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dengan merek tersebut harus dijual dengan mengandalkan harga 

yang murah. 

c. Affinity (hubungan emosional), hubungan emosional yang terjadi 

antar brand dengan pelanggan. Yaitu suatu emotional relationship 

yang timbul antara sebuah merek dengan konsumennya. Sebuah 

produk dengan merek yang disukai oleh konsumen akan lebih 

mudah dijual dan sebuah produk yang dipersepsikan memiliki 

kualitas yang tinggi akan memiliki reputasi yang baik. Affinity ini 

berparalel dengan positive association yang membuat konsumen 

menyukai suatu produk. 

d. Brand Loyality (loyalitas merek), seberapa jauh kesetiaan 

konsumen menggunakan produk dengan brand tertentu. 

Menurut Simamora (2004) terdapat 3 jenis tipe citra merek, antara lain : 

1. Citra perusahaan (corporate image), yaitu sekumpulan asosiasi 

yang dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat 

suatu produk atau jasa. 

2. Citra pemakai (user image), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan 

suatu barang atau jasa. Citra ini meliputi pemakai itu sendiri, gaya 

hidup/kepribadian, serta status sosialnya. 

3. Citra produk (product image), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk. Citra ini meliputi 

atribut produk tersebut. 
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1.5.3 Harga 

1.5.3.1 Pengertian Harga  

 Semua organisasi yang berorientasi laba harus menetapkan harga atas 

produk atau jasa mereka. Definisi yang sederhana, harga adalah jumlah uang yang 

dibebankan untuk sebuah produk atau jasa. Lebih luas lagi, harga adalah jumlah 

uang yang konsumen pertukarkan untuk mendapatkan manfaat, memiliki atau 

menggunakan produk atau jasa. (Kotler & Amstrong, 1997:339). 

 Kotler (2012:509) metode penentuan harga dapat didekati dengan 

menseleksi harga akhir dengan menambahnkan faktor-faktor diantaranya 

psychological pricing dimana konsumen meggunakan harga sebagai indikator 

kualitas dan kebijaksanaan harga perusahaan (company pricing policies) dengan 

tujuan memberikan kuota harga kepada tenaga penjual untuk diberikan kepada 

konsumen dan untuk profitabilitas perusahaan.  

 Menurut Tjiptono (2012:151) Harga adalah satuan moneter atau ukuran 

lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu  barang atua jasa. Jadi bisa dikatakan harga 

tergantung pada kemampuan bernegosiasi dari pihak penjual atau pembeli untuk 

memperoleh harga kesepakatan yang sesuai dengan keinginan masing-masing 

pihak, sehingga pada awalnya pihak penjual akan menetapkan harga yang tinggi 

dan pembeli akan menetapkan penawaran dengan harga terendah. 

 Harga sebuah produk atau jasa merupakan faktor penentu dalam 

permintaan pasar. Harga merupakan hal yang sangat penting yang diperhatikan 

oleh konsumen dalam membeli produk atau jasa. Jika konsumen merasa cocok 
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dengan harga yang ditawarkan, maka mereka akan cenderung melakukan 

pembelian ukang untuk produk yang sama.  

1.4.3.2 Metode Penerapan Harga  

 Untuk mencapai target yang sesuai, dapat ditempuh melalui metode 

penerapan harga (Fandy Tjiptono, 1997:158) : 

1. Skimming Pricing 

Strategi ini diterapkan dengan jalan menetapkan harga tinggi bagi 

suatu produk baru/inovatif selama tahap perkenalan. Kemudian 

menurnkan harga tersebut pada persaingan yang ketat.   

2. Penetration Pricing  

Perusahaan berusaha memperkenlkan suatu produk baru dengan 

harga rendah dengan harapan kaan memperoleh volume penjualan 

yang besar dalam waktu relatif singkat. Selain itu strategi ini juga 

bertujuan untuk mencapai skala ekonomi dan mengurangi biaya per 

unit.   

3. Prestige Pricing  

Strategi harga ini dapat digunakan oleh pelanggan sebagai ukuran 

kualitas/prestige suatu barang atau jasa. Dengan demikian bila 

harga diturunkan sampai tingkat tertentu, maka permintaan 

terhadap barang atau jasa tersebut akan menurun. 
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4. Price Lining  

Metode ini digunakan bila perusahaan menjual produk lebih dari 1 

jenis. Harga lini untuk produk tersebut bisa bervariasi dan 

ditetapkan pada tingkat harga tertentu yang berbeda. 

5. Odd Even Pricing  

Metode ini yakni harga yang mendekati jumlah genap tertentu. 

Tetapi bila menyangkut satuan/kuantitasbesar ataupun dikaitkan 

dengan pembelian (belanjaan) berbagai macam produk 

lainnya,maka hasilnya akan lebih efektif. 

6. Demand Backward Pricing 

Perusahaan kadang kala memperkirakan suatu tingkat harga yang 

bersedia dibayar oleh konsumen untuk produk yang relatif mahal 

seperti shopping goods.  

7. Bundle Pricing 

Merupakan strategi pemasaran dan/lebih produk dalam satu harga 

paket. 

1.5.3.3  Tujuan Penetapan Harga  

 Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu apa yang ingin dicapai dari 

satu produk tertentu. Bila perusahaan telah menjatuhkan pilihannya pada suatu 

pasar sasaran dengan penempatan pasar tertentu, maka strategi bauran 

pemasarannya termasuk harga, akan lebih cepat ditentukan. Semakin jelas tujuan 

perusahaan, maka semakin mudah penetapan harga. Berikut tujuan penetapan 

harga menurut Kotler (2003:122) : 
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1. Bertahan Hidup 

Perusahaan memutuskan bahwa bertahan hidup dijadikan tujuan 

utama, bila mengalami kapasitas berlebih, persaingan gencar atau 

perubahan keinginan konsumen. Agar pabrik bisa terus 

berproduksi serta persediaan terus berputar, maka perusahaan 

harus memasang harga jual rendah dengan harapan pasar akan 

peka terhadap harga. Dalam hal ini, mampu bertahan hidup 

dianggap memiliki arti yang lebih besar daripada jumlah 

keuntungan.  

Akan tetapi, bertahan hidup adalah tujuan jangka pendek. Dalam 

jangka panjang perusahaan harus mencari cara agar produknya 

mendapat nilai lebih di pasar atau bangkit ke permukaan.  

2. Memaksimalisasi Laba Jangka Pendek 

Kebanyakan perusahaan menentukan tingkat harga yang nantinya 

akan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Dalam banyak hal, 

perusahaan lebih menekankan prestasi keuangan jangka 

pendeknya dibandingkan jangka panjangnya. 

3. Memaksimumkan Pendapatan Jangka Pendek 

Beberapa perusahaan ingin menentukan tingkat harga yang 

nantinya dapat diperkirakan memaksimumkan pendapatan dari 

penjualan. Kalau fungsi biaya sulit diperkirakan karena adanya 

biaya-baiay gabungan dan biaya tidak langsung, maka tujuan 

memaksimumkan pendapatan hanya memerlukan perkiraan 
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fungsi permintaan saja. Tujuan ini juga lebih mudah dicapai 

asalkan para pemasar diberi komisi atas pendapatan penjualan. 

Banyak manajer yang yakin bahwa memaksimumkan pendapatan 

dalam jangka panjang pada gilirannya akan memaksimumkan 

laba dan pertumbuhan pangsa pasar.  

4. Pertumbuhan Penjualan Maksimum 

Beberapa perusahaan berupaya meraih pertumbuhan penjualan 

sebesar-besarnya. Mereka yakin bahwa dengan meningkatnya 

volume penjualan akan menurunkan biaya per unit dan akan 

menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka panjang. Mereka 

menentukan harga serendah-rendahnya dengan asumsi bahwa 

pasar sangat peka terhadap tingkat harga.  

5. Menyaring Pasar secara Maksimum  

Banyak perusahaan lebih suka menetapkan harga tinggi untuk 

menyaring pasar. Penyaringan pasar sesuai kondisi berikut : 

a. Pembeli dalam jumlah besar punya permintaan jangka 

pendek yang tinggi. 

b. Biaya produksi per unit dalam jumlah kecil tidak begitu jauh 

lebih tinggi sampai harga yang ditetapkan berada di luar 

jangkauan semua segmen pasar. 

c. Tingginya harga awal mengurangi muculnya pesaing. 

d. Tingginya harga mendukung citra produk sebagai produk 

yang unggul. 
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6. Unggul dalam Mutu Prduk  

Suatu perusahaan yang bertujuan menjadi pemimpin pasar dalam 

kualitas produk akan menetapkan harga tinggi agar bisa menutup 

tingginya biaya penelitian dan pengembangan serta biaya untuk 

menghasilkan mutu produk yang tinggi. 

1.5.4 Keputusan Pembelian  

 Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap 

produk yang ditawarkan oleh penjual. Pengertian keputusan pembelian menurut 

Kotler & Amstrong (2001:226) adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan 

pembeli dimana konsumen benar-benar membeli.  

 Kotler (2005:203) menyatakan bahwa perilaku pembelian konsumen 

dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut : 

1. Faktor budaya 

Faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling 

dalam. Budaya, sub-budaya, dan kelas sosial sangat penting bagi 

perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan 

perilaku yang paling dasar. Sub budaya mencakup kebangsaan, 

agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Sedangkan kelas 

sosial adalah pembagian masyarakat yang relatif homoge dan 

permanen, yang tersusun secara hirarkis dan yang para anggotanya 

menganut nilai, minat, dan perilaku yang serupa.   Kelas sosial 
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tidak hanya mencerminkan penghasilan, tetapi juga indikator lain 

seperti pekerjaa, pendidikan, dan wilayah tempat tinggal. 

2. Faktor sosial  

Selain faktor budaya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-

faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan 

status sosial. Kelompok acuan adalah kelompok yang memiliki 

pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap 

atau perilaku seseorang tersebut. Keluarga merupakan organisasi 

pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan 

para anggota keluarga menjadi kelompok acuan primer yang paling 

berpengaruh. Sedangkan peran meliputi kegiatan yang diharapkan 

akan dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran 

menghasilkan status. Seseorang akan memilih produk yang dapat 

mengkomunikasikan peran dan status mereka di masyarakat. 

3. Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut meliputi usia, gaya hidup, serta kepribadian 

dan konsep-diri pembeli. Usia berhubungan dengan selera 

seseorang terhadap pakaian, produk, dan juga rekreasi. Gaya hidup 

adalah pola hidup seseorang di dunia yang terungkap pada 

aktivitas, minta, dan opininya, sedangkan kepribadian merupakan 

karakteristik kepribadian yang berbeda yang mempengaruhi 

perilaku pembelinya. 
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4. Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh emoat faktor 

psikologi utama. Faktor-faktor tersebut terdiri dari motivasi, 

persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Kebutuhan akan 

menjadi motif jika ia didorong hingga mencapai tahap intensitas 

yang memadai. Motif adalah kebutuhan yang memadai untuk 

mendorong seseorang bertindak. Persepsi adalah proses yang 

digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan 

menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambaran 

dunia yang memiliki arti. Persepsi dapat sangat beragam antara 

individu satu dengan yang lain yang mengalami realitas yang sama.  

 Pengambilan keputusan merupakan suatu proses kognitif yang 

mempersatukan memori, pemikiran, pemrosesan informasi dan penilaian secara 

evaluatif. Proses pemikiran itu mungkin akan memakan waktu yang lama. Selain 

mempertimbangkan faktor pada dirinya maka konsumen akan melakukan proses 

pengambilan keputusan untuk membeli atau tidak membeli. Proses pengambilan 

keputusan merupakan suatu pendekatan penyelesaian masalah yang meliputi 

beberapa tahap yang dimulai dari jauh sebelum faktor pembelian.  

 Tahap-tahap proses keputusan pembelian adalah sebagai berikut  (Philip 

Kotler 1999:224) : 

1. Pengenalan Masalah  

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh rangsangan dari 



28 
 

 
 

dalam atau dari luar pembeli. Rangsangan dari dalam biasanya 

berasal dari adanya perubahan daya beli, pergeseran demografis, 

pergeseran struktur rumah tangga, pergeseran struktur 

ketenagakerjaan, pergeseran pola pendapatan dan pergeseran pola 

konsumen. Hal ini dapat menjadi sumber rangsangan dari dalam 

karena dapat membuat seseorang merasa lebih kaya atau sejahtera, 

memiliki perasaan yang lebih penting atau sebaliknya, sehingga 

akan merubah kebutuhan ataupun keinginannya. Rangsangan dari 

luar biasanya dari penglihatan sendiri, temna, tetangga, ataupun 

dari iklan di media massa tentang adanya sesuatu yang lebih bagus. 

2. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya, mungkin akan 

atau mungkin tidak mencari informasi yang lebih banyak lagi. 

Dalam tahap pencarian informasi ini konsumen dapat dibagi 

menjadi 2, yaitu : 

a. Konsumen dalam tahap perhatian meningkat, yang ditandai 

dengan usahanya mencari informasi dalam ukuran sedang-

sedang saja. 

b. Konsumen dalam tahap berusaha aktif mencari informasi, 

yaitu dengan berusaha mencari bahn bacaan, bertanya pada 

teman-teman untuk menghimpun informasi tentang suatu 

produk. 
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Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber. 

Sumber-sumber ini meliputi : 

a. Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

b. Sumber komersil : iklan, tenaga penjual, penyalur, kemasan, 

pameran. 

c. Sumber publik : media massa, organisasi konsumen. 

d. Sumber eksperensial : pernah menangani, menguji dan 

menggunakan produk itu. 

3. Evaluasi Alternatif 

Untuk mengathui bagaimana konsumen memilih diantara beberapa 

alternatif yang tersedia. Dalam tahap ini tidak ada suatu proses 

evaluasi yang mudah dan tunggal yang dapat dipergunakan semua 

untuk konsumen atau bahkan oleh seorang konsumen dalam semua 

situasi pembeliannya. Modal yang paling baru tentang proses 

evaluasi konsumen adalah orientasi kognitif, yakni memandang 

konsumen sebagai pembuat pertimbangan mengenai produk. 

4. Keputusan Pembelian  

Tahap ini diawali dengan tahap penilaian terhadap berbagai 

alternatif yang dapat dilihat dari atribut-atribut yang melekat pada 

produk itu. Dengan indikasi itu konsumen membentuk pilihan. 

Namun ada dua faktor yang mempengaruhi pada saat memilih, 

yaitu sikap orang lain dan kejelekan suatu produk. 
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5. Perilaku setelah pembelian  

 Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa 

tingkat kepuasan. Dalam membentuk pengharapannya konsumen mendasarkan 

diri pada pesan-pesan yang mereka peroleh dari para penjual, teman-teman dan 

sumber informasi lainnya. Konsumen juga akan melakukan beberapa kegiatan 

setelah memilih suatu produk atau dengan kata lain kepuasan atau ketidakpuasan 

terhadap suatu produk yang sudah dipilihnya akan mempengaruhi tingkah laku 

berikutnya. 

Gambar 1. 1  

Tahap-tahap Proses Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

Sumber : Kotler (1999:224) 

Struktur Keputusan Pembelian  

 Tahap-tahap dalam keputusan pembelian tentunya akan membentuk suatu 

keputusan pembelian. Keputusan pembelian untuk membeli oleh pembeli 

sebenarnya merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan. Sejumlah keputusan 

membeli mempunyai struktur sebanyak 7 komponen. Komponen-komponen 

tersebut akan dibahas berikut dalam kaitannya dengan pembelian (Basu Swastha, 

1998:118). 
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1. Keputusan tentang jenis produk  

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah 

produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Dalam hal 

ini perubahan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang 

yang akan membeli tiket tersebut serta alternatif lain yang mereka 

pertimbangkan. 

2. Keputusan tentang produk  

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli bentuk 

suatu produk. Keputusan tersebut menyangkut pula ukuran, mutu, 

suara, corak, dan sebagainya. Dalam hal ini perusahaan harus 

melakukan riset pemasaran untuk mengetahui kesukaan konsumen 

tentang produk bersangkutan agar dapat memaksmumkan daya 

tarik merknya. 

3. Keputusan tentang merek  

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang 

akan dibelinya. Setiap merk mempunyai perbedaan-perbedaan 

tersendiri. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana 

konsumen memlih sebuah merek yang akan dibeli. 

4. Keputusan tentang penjualnya 

Konsumen harus mengambil keputusan dimana tiket tersebut akan 

dibeli, apakah ada counter serba ada, atau tempat pemesanan tiket 

yang lain. Dalam hal ini, produsen, pedagang besar, dan pengecer 

harus mengetahui bagaiman konsumen memilih penjual tertentu. 
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5. Keputusan tentang jumlah produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak 

produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang 

dilakukan mungkin lebih dari satu unit. Dalam hal ini perusahaan 

harus mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan keinginan 

yang berbeda-beda dari para pembeli. 

6. Keputusan tentang waktu pembelian  

Konsumen dapat mengambil keputusan kapan ia harus melakukan 

pembelian. Masalah ini akan menyangkut tersediannya uang untuk 

membeli produk. Oleh karena itu perusahaan harus mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi konusmen dalam penentuan 

waktu pembelian.  

7. Keputusan tentang cara pembayaran  

Konsumen harus mengambil keputusan tentang metode/cara 

pembayaran produk yang dibeli, apakah secara tunai ataupun 

dengan cicilan atau kartu kredit. Keputusan tersebut akan 

mempengaruhi keputusan jumlah yang dibeli. Dalam hal ini 

perusahaan harus mengetahui keinginan terhadap cara pembayaran. 

1.6 Pengaruh Antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen  

1.6.1 Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian  

 Menurut parasuraman (1991:56), Kualitas produk merupakan hal yang 

perlu mendapatkan perhatian utama dari produsen mengingat kualitas suatu 
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produk berkaitan erat dengan masalah keputusan pembelian terhadap suatu 

produk. 

 Kualitas produk memiliki arti penting bagi produk, dimana terlepas dari 

atribut seperti merek, desain kemasan ataupun harga, hal yang dicari konsumen 

dalam suatu produk adalah kualitasnya untuk mampu memenuhi kebutuhan 

konsumen. Kualitas produk merupakan evaluasi menyeluruh konsumen atas 

kebaikan kinerja produk, dimana kualitas menjadi penilaian konsumen atas fungsi 

yang dimiliki produk. Suatu produk dengan kualitas baik akan cenderung 

membuat konsumen untuk memilih produk. 

 Apabila suatu produk dinilai memiliki kualitas yang lebih baik 

dibandingkan dengan produk pesaing maka konsumen akan cenderung memilih 

melakukan pembelian produk tersebut (Kotler, 2002:20).  

1.6.2 Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian 

 Melalui merek yang diketahui dan dikenalnya atas produk yang 

diinginkan, maka konsumen tidak akan sulit untuk mendapatkan produk tersebut 

dalam jaringan distribusi yang dimiliki perusahaan (Simamora, 2008:124). 

 Menurut Habaul (dalam Sadar : 2008) mengemukakan brand image akan 

berpengaruh langsung terhadap tingginya konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian terhadap suatu produk. Citra merek mempunyai posisi yang penting 

dalam keputusan pembelian, karena salah satu keputusan dalam struktur 

pembelian adalah keputusan mengenai merek. Salah satu yang mengakibatkan 

konsumen menentukan salah satu merek yang akan mereka beli diantara banyak 

merek adalah keyakinan konsumen bahwa mereka akan memperoleh kualitas 
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barang yang sama jika mereka membeli ulang pada merek yang sama yang telah 

mereka beli. Konsumen akan lebih mudah dan tidak dibingungkan lagi oleh 

berbagai macam merek yang ada karena citra merek yang telah melekat dibenak 

mereka (William J, Stanton, 1996:270). 

1.6.3 Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

 Harga yang ditetapkan berpengaruh terhadap keputusan pembelian, 

sehingga kenaikan atau penurunan penilaian konsumen terhadap harga secara 

signifikan mempengaruhi keputusan pembelian (Ong dan Sugiharto, 2013). 

Harga yang tepat dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

Sedangkan bagi konsumen, harga merupakan faktor yang menentukan dalam 

pengambilan keputusan untuk membeli produk / jasa atau tidak. Kotler (2007:84) 

menunjukkan pentingnya unsur harga dalam pengambilan keputusan konsumen. 

Harga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemilihan merek yang 

berkaitan dengan keputusan membeli konsumen. Ketika memilih diantara merek-

merek yang ada, konsumen akan mengevaluasi harga dengan membandingkan 

beberapa standar harga sebagai referensi untuk melakukan pembelian. Dalam 

menentukan keputusan pembelian, informasi tentang harga sangat dibutuhkan, 

dimana informasi ini akan diperhatikan, dipahami, dan makna yang dihasilkan 

dari informasi harga ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Untuk 

pembelian beberapa produk tertentu, konsumen dapat melakukan perbandingan 

harga yang ada dengan nilai yang diperoleh. 

 Konsumen akan memutuskan membeli produk atau jasa jika manfaat yang 

dirasakan dari produk lebih besar atau sama dengan uang yang telah dikeluarkan 
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untuk mendapatkannya. Jika konsumen merasakan manfaat produk lebih kecil 

dari uang yang telah dikeluarkan maka konsumen akan beranggapan bahwa 

produk tersebut mahal dan akan berpikir ulang untuk membeli lagi. Pembelian 

konsumen dipengaruhi oleh pendapatan konsumen, penghasilan tinggi akan 

diikuti dengan pembelian yang lebih besar.  

1.6.4 Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, dan Harga terhadap 

Keputusan Pembelian 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian keputusan yang dilakukan 

salah satunya adalah kualitas produk, citra merk, dan harga. Faktor kualitas 

produk, citra merk, dan harga merupakan unsur penting dari strategi pemasaran. 

Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen untuk menciptakan keputusan pembelian yang dapat 

memberikan keuntungan bagi perusahaan agar intensitas persaingannya menang 

dalam persaingan dan mendapatkan keuntungan. Konsumen sebelum megambil 

keputusan pembelian selalu mencari informasi tentang produk yang akan 

dibelinya terlebih dahalu. Kualitas produk merupakan salah satu pertimbangan 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian karena kualitas produk akan 

memberikan kepuasan tersendiri atau produk tersebut tidak sesuai dengan yang 

diharapkan.  

 Citra merek menjadi salah satu pilihan bagi konsumen dalam memilih 

produknya. Penetapan citra merk yang baik memungkinkan konsumen untuk 

melakukan proses pengambilan keputusan pembelian produk tertentu yang 
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dibutuhkan. Begitu juga dengan harga, produk yang ditawarkan harus memiliki 

kesesuaian dengan kualitas produk yang didapatkan dari produk tersebut.   

 Dalam penelitian yang dilakukan Mreta Azizah Larasrini ―Pengaruh 

Harga, Kualitas Produk, dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Toyota 

Kijang Innova ‖ menunjukkan bahwa harga, kualitas produk, dan citra merek juga 

memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel keputusan pembelian. 

1.7 Penelitian Terdahulu  

 Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

menyusun skripsi ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan 

mengarahkan penelitian ini diantaranya yaitu : 

Tabel 1. 3  

Penelitian Terdahulu 

No  Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil 

penelitian  

1 Erwin Adi 

Wijaya, 

Sasongko, Sri 

Wahyuni (2014) 

Pengaruh citra 

merek terhadap 

keputusan 

pembelian 

produk 

smartphone 

Samsung Galaxy 

Series pada 

Mahasiswa 

FISIP 

Universitas 

Jember 

X1 : Citra 

merk  

Y: 

keputusan 

pembelian 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 

citra merek (X) 

mempunyai 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

Faktor yang 

menentukan 

pengambilan 

keputusan 

pembelian 

smartphone 

Samsung galaxy 

Series sebesar 

27,7% dan 

dipengaruhi 

faktor lain 
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sebesar 72,3% 

seperti harga, 

promosi, atribut 

produk. Saluran 

distribusi. 

Kualitas produk 

dan kualitas 

pelayanan 

2 Puji Isyanto,SE, 

MM., Eman  

S,SE.,MM 

Pengaruh 

Kualitas Produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Handphone 

Blackberry Pada 

Mahasiswa 

Ekonomi 

Universita 

Singaper bangsa 

Karawang 

X1:Kualitas 

Produk 

Y:Keputusan 

Pembelian 

Pengaruh 

kualitas produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

adalah kuat 

dipengaruhi 

oleh performa, 

keandalan,daya 

tahan, 

kemampuan 

pelayanan, 

estetika, 

kualitas bahwa 

variabel kualitas 

produk terhadap 

variabel 

keputusan 

pembelian 

sebesar 59,9% 

dan sisanya 

sebesar 40,1% 

dipengaruhi 

oleh faktor – 

faktor laiinya 

yang tidak 

diteliti. 

3 Nova Dhita 

Kurniasari 

Analisis 

pengaruh harga, 

kualitas produk, 

dan kualitas 

pelayanan 

terhadap 

keputusan 

pembelian (studi 

kasus pada 

konsumen 

waroeng steak & 

X1 :harga 

X2 :kualitas 

produk 

X3:kualitas 

pelayanan 

Y:keputusan 

pembelian 

Variabel harga, 

kualitas produk, 

dan kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 
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shake cabang jl. 

Sriwijaya 11 

Semarang) 

5 Mreta Azizah 

Larasrini 

Pengaruh harga, 

kualitas produk, 

dan citra merek 

terhadap 

keputusan 

pembelian toyota 

kijang Innova di 

Kota Semarang 

X1: Harga 

X2 : 

Kualitas 

produk 

X3: Citra 

Merek 

Y : 

Keputusan 

Pembelian 

Variabel harga, 

kualitas produk, 

dan citra merek 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

 

 

1.8 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dinyatakan dalam jawaban 

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik 

(Sugiyono, 2009:93).  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini : 

H1: Diduga terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap  keputusan 

pembelian samsung Galaxy series J 

H2: Diduga terdapat pengaruh antara citra merek terhadap  keputusan pembelian 

samsung Galaxy series J 

H3: Diduga terdapat pengaruh antara harga terhadap keputusan pembelian 

samsung Galaxy series J 

H4: Diduga terdapat pengaruh antara kualitas produk, citra merek, dan harga 

terhadap keputusan pembelian samsung Galaxy series J 
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Model hipotesis penelitian digambarkan pada gambar berikut ini : 

Gambar 1. 2  

Hipotesis X1, X2, X3, dan Y 

 

     H1 

    

      

     H2 

 

     H3  

    

     H4 

Kualitas Produk (X1) : variabel independen 

Citra Merk (X2)  : variabel independen 

Harga (X3)   : variabel independen 

Keputusan Pembelian (Y) : variabel dependen 

1.9 Definisi Konseptual  

 Definisi konsep adalah sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan 

bermakna berupa abstrak, entitas mental yang universal dimana mereka bisa 

diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya sehingga konsep membawa 

suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan 

membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang 

dirumuskan. 

 

Kualitas 

Produk 

(X1) 

Citra Merek 

(X2)  

Harga 

(X3)  

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 
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1. Kualitas Produk  

Menurut Tjiptono (2008) kulitas mencerminkan semua dimensi 

penawaran produk yang menghasilkan manfaat (benefits) bagi 

pelanggan. Kualitas suatu produk baik berupa barang atau jasa 

ditentukan melalui dimensi-dimensinya.   

2. Citra Merek 

Menurut Simamora (2004) citra merek atau brand image merupakan 

sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan oleh konsumen terhadap 

merk tertentu. 

3. Harga 

Menurut Kotler dan Armstrong (2001: 439) adalah sejumlah uang 

yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai 

yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau 

menggunakan produk atau jasa tersebut. 

4. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah tahap proses keputusan dimana 

konsumen secara actual melakukan pembelian produk. Sebelum 

transaksi dilakukan terdapat proses-proses yang terjadi dan senantiasa 

menyertai setiap pembelian yakni pertimbangan-pertimbangan 

(Kotler, 2004:337). 

1.10 Definisi Operasional 

 Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang diberikan 

kepada suatu variabel dengan memberi arti atau menspesifikkan kegiatan atau 
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membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur suatu variabel 

tersebut (Sugiyono, 2001:96). 

1.10.1 Kualitas Produk 

 Kualitas produk yaitu mencerminkan semua dimensi penawaran dari 

samsung Galaxy J yang menghasilkan manfaat bagi pelanggan yang meliputi 

dimensi kinerja, daya tahan, kesesuaian dengan spesifikasi, fiur, reliabilitas, 

estetika, kesan kualitas, serviceability. Adapun indikator dari variabel kualitas 

produk di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Kinerja, Samsung Galaxy J memiliki sistem operasi yang 

berkualitas tinggi 

 Daya tahan, Samsung Galaxy J memiliki daya tahan baterai yang 

lama 

 Spesifikasi yang ditawarkan Samsung Galaxy J sesuai dengan 

keinginan konsumen  

 Fitur, Samsung Galaxy J memiliki fitur yang lengkap dan mudah 

digunakan  

 Estetika, penampilan produk Samsung Galaxy J dilihat dari desain 

 Serviceability, tingkat kemudahan mencari Samsung service center  

1.10.2 Citra Merek 

Citra merek atau brand image merupakan sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan oleh konsumen terhadap merek Samsung Galaxy J. Adapun 

indikator yang digunakan sebagai berikut : 
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 Citra pembuat, Samsung dianggap memiliki reputasi / nama baik di 

benak konsumen  

 Citra pemakai, memberikan kesan berkelas ketika menggunakan 

produk Samsung 

 Citra produk, citra Samsung sebagai perusahaan smartphone yang 

memiliki produk berkualitas tinggi 

1.10.3 Harga 

 Harga didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibebankan oleh pembeli 

untuk membeli produk Samsung Galaxy J. Indikator dalam variabel ini adalah : 

 Harga yang terjangkau dari Samsung Galaxy J  

 Kesesuaian harga dengan kualitas pada Samsung Galaxy J 

 Daya saing harga Samsung Galaxy J dengan smartphone lainnya 

1.10.4 Keputusan Pembelian 

 Keputusan pembelian Samsung Galaxy J adalah tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian dimana konsumen akan membeli produk 

Samsung Galaxy J.  Keputusan pembelian suatu  proses penilaian dan pemilihan 

dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan- kepentingan tertentu dengan 

menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Berikut ini 

merupakan indikator dari keputusan  pembelian dalam  penelitian Kotler 

(2000:212) antara lain :  

 Samsung Galaxy Series J sesuai dengan kebutuhan 

 Pencarian informasi mengenai Samsung Galaxy Series J mudah 

dicari dan membantu dalam melakukan keputusan pembelian 
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 Penilaian alternatif, Samsung Galaxy Series J dinilai baik 

dibandingkan dengan merek lainnya 

 Keputusan pembelian, Konsumen memantapkan pilihannya untuk 

membeli Samsung Galaxy  Series J dan yakin dengan keunggulan 

Samsung Galaxy Seri J  

 Keinginan konsumen merekomendasikan kepada orang lain setelah 

melakukan pembelian Samsung Galaxy Series J 

1.11 Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono,2010:2) 

1.11.1 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian penjelasan 

(explanatory research) yang berusaha untuk menjelaskan serta melihat hubungan 

antar variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian serta menjelaskan pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat, di samping itu untuk menguji hipotesis 

yang diajukan, yang telah dirumuskan sebelumnya. 

1.11.2 Populasi dan Sampel  

1.11.2.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013: 117).  
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 Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna Samsung Galaxy seri J 

yang merupakan hasil keputusan pembelian konsumen itu sendiri di Kota 

Semarang. 

1.11.2.2  Sampel  

 Menurut Sugiyono (2010:116) pengertian sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Formula dalam 

menentukan ukuran sampel untuk populasi yang tidak terdefenisikan secara pasti 

jumlahnya sampel ditentukan secara langsung (Cooper, 1996 : 25). Bila populasi 

besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi 

misal karena keterbatasan biaya, waktu dan tenaga maka peneliti dapat 

menggunakan sample yang diambil dari populasi itu.   

 Menurut Cooper dan Emory (1996:221) dituliskan bahwa formula dasar 

dalam menentukan ukuran sample untuk populasi yang tidak terdefinisikan secara 

pasti jumlahnya sample ditentutkan secara langsung sebesar 100 responden. 

Peneliti menggunakan sampel langsung, sebanyak 100 dikarenakan jumlah 

pembeli smartphone Samsung Galaxy Series J di Kota Semarang tidak dapat 

didefenisikan secara pasti jumlahnya. Untuk itu sampel yang di ambil dari 

populasi harus benar – benar representative atau  mewakili. Oleh karena itu, 

jumlah sampel dalam  penelitian ini adalah 100 responden yang cukup mewakili 

untuk diteliti. 



45 
 

 
 

1.11.3 Teknik pengambilan sampling 

 Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

accidental sampling, yang mana dalam pengambilan sampel responden dapat 

ditemui secara acak ketika bertemu dengan peneliti tetapi dipilih responden mana 

yang memenuhi karakteristik dari peneliti. Selain accidental sampling, teknik 

purposive sampling juga digunakan pada penelitian ini, teknik purposive sampling 

adalah penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu orang-orang 

tertentu yang cocok sebagai sumber data melalui kriteria sampel yang diteliti 

(Sugiyono, 2010:122). Alasan menggunakan metode ini adalah jumlah dari 

populasi tidak diketahui secara pasti, hanya konsumen pengguna Samsung Galaxy 

Seri J di kota Semarang yang memenuhi kriteria sebagai konsumen yang dapat 

menjadi objek penelitian, sehingga tidak semua populasi memperoleh peluang 

yang sama untuk dijadikan sampel. 

 Dalam penelitian ini akan mengambil sampel sejumlah 100 responden, 

yang merupakan konsumen pengguna Samsung Galaxy Series J di kota Semarang. 

Adapun kriteria untuk menjadi responden, yaitu: 

1. Pembeli dan Pengguna smartphone  Samsung Galaxy Series J yang 

berdomisili di Semarang 

2. Produk Samsung Galaxy Series J merupakan hasil pengambilan 

keputusan pembelian konsumen itu sendiri 

3. Berusia ≥ 18 tahun 

 Survei dilakukan dengan mendatangi responden di enam counter 

handphone matahari citraland Semarang dan kemudian meminta kesediaan 
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mereka untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan dalam kuesioner yang 

berkaitan dengan identitas diri, dan memberi tanggapan terhadap indikator-

indikator kualitas produk, citra merek, harga dan keputusan pembelian. Peneliti 

juga sebelumnya menjelaskan tujuan dari penyebaran kuesioner. Peneliti juga 

akan langsung memeriksa kelengkapan pengisian kuesioner seselesainya 

responden mengisinya agar apabila ada yang kurang lengkap maka dapat langsung 

dilengkapi saat itu juga. Namun bila hal tersebut tidak memungkinkan, maka 

kuesioner tersebut akan dianggap batal dan peneliti akan mencari responden lain. 

Tabel 1. 3 

Jumlah Responden di Counter Matahari Citraland Semarang 

No Counter Jumlah Responden 

1 Sinar Mas 15 

2 Master Ponsel 15 

3 Jala Kencana 10 

4 Era Plus 10 

5 Oke Seluler 5 

6 Galery Ponsel 5 

Total 60 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 Survei juga dilakukan dengan cara bertemu responden di tempat lain 

karena adanya keterbatasan waktu yang diberikan dari masing masing counter 

dengan menggunakan Google Form untuk penyebaran kuesioner yakni sebesar 40 

responden. 

1.11.4 Jenis dan Sumber Data 

1.11.4.1 Jenis Data 

Jenis data dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah data kualitatif 

(numerik) dan data kuantitatif (deskriptif). Dalam penelitian ini jenis data yang 

peneliti gunakan adalah jenis data kuantitatif. 
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1.11.4.2 Sumber Data  

1. Data Primer 

Yaitu data yang berasal dari konsumen yang digunakan sebagai 

responden yang berupa hasil penyebaran kuesioner dan data yang 

dikumpulkan penulis dari pengamatan langsung serta penilaian yang 

penulis lakukan ketika melakukan wawancara. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diambil dari : 

 Data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa keterangan 

maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian. 

 Data yang berasal dari enam counter Samsung di Matahari Citraland 

Semarang yang menjual smartphone samsung Galaxy series J dan 

data dari instansi terkait lainnya yang mendukung penelitian ini. 

1.11.5 Skala pengukuran  

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, 

sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan 

data kuantitatif (Sugiyono, 2010: 131-132). Dalam penelitian ini, skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiyono, 2010:132). Instrument yang digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah kuesioner. Bahwa semakin tinggi skor atau nilai maka 

individu tersebut mempunyai sikap positif atau mendukung, dan sebaliknya 



48 
 

 
 

semakin rendah  skor atau  nilai yang diperoleh maka individu tersebut 

mempunyai sikap negatif atau tidak mendukung. Skala Likert mempunyai interval 

1-5. 

 Jawaban sangat mendukung diberi skor    5 

 Jawaban mendukung diberi skor    4 

 Jawaban cukup mendukung diberi skor   3 

 Jawaban tidak mendukung diberi skor   2 

 Jawaban sangat tidak mendukung diberi skor   1 

1.11.6 Teknik pengumpulan data 

Kegiatan pengumpulan data penelitian ini, dilakukan melalui: 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab (Sugiyono,2010:199). Kuesioner 

dibagikan kepada responden pada saat penelitian lanjutan/utama 

yang berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian ini. 

2. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan bertanya jawab secara tatap 

muka langsung  dengan responden atau melalui jaringan telepon 

guna memperoleh informasi tentang data yang diperlukan untuk 

tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2010:194), metode 

wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
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peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dalam 

jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik ini digunakan 

untuk mengetahui hal – hal yang lebih mendalam dari respondenya 

dan juga menggali informasi mengenai gambaran umum 

perusahaan. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah cara mengumpulkan data dengan mempelajari 

berbagai referensi atau data yang bersumber pada buku-buku yang 

berhubungan dengan obyek pengamatan serta tema penulisan dari 

literatur, buku-buku pemahaman yang menunjang penelitian. 

1.11.7 Instrumen Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2010:146) instrument penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. 

Instrument yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Kuesioner tertutup yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa 

sehingga responden tinggal memberikan tanda centang () pada kolom atau 

tempat yang sesuai. Tipe pertanyaan yang digunakan dalam daftar pertanyaan 

penelitian ini adalah pertanyaan yang bersifat tertutup dengan pilihan ganda 

(multiple choice). 
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1.11.8 Teknik Analisis 

1.11.8.1 Uji Validitas  

 Menurut Sugiyono (2010:3), validitas adalah ukuran yang menunjukkan 

tingkat kevaliditasan suatu  instrument. Uji validitas digunakan untuk mengukur 

sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika 

pertanyaan tersebut mampu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas 

biasanya digunakan dengan menghitung korelasi antara setiap skor butir 

instrumen dengan skor total. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan 

dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang 

hendak kita ukur. Dalam proposal penelitian ini uji validitasnya menggunakan 

rumus korelasi product moment sebagai berikut (Sugiyono, 2008:248). 

r hitung = 
     (  )(  )

√{     (  ) }{     (  ) }

 

Dimana : n = jumlah sampel 

 Y = jumlah skor item yang diuji validitasnya 

X = skor item soal yang diuji validitasnya 

 Uji signifikasi dilakukan dengan menggunakan nilai r hitung dengan nilai 

r tabel untuk degree of freedom (df)  = n-2, dengan taraf signifikasi 0,05. Jika nilai 

r hitung > dari nilai r  tabel dan nilai r positif, maka butir butir pertanyaan 

dinyatakan valid.pernyataan dikatakan tidak valid apabila r hitung < dari r tabel.  

1.11.8.2 Uji Reliabilitas  

Menurut Sugiyono (2010:3) reliabilitas adalah derajat konsistensi 

keajegan data dalam interval waktu tertentu. Berdasarkan defenisi ini maka dapat 

diartikan bahwa reliabilitas adalah sebagai suatu karakteristik terkait dengan 
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keakuratan, ketelitian dan kekonsistenan. Suatu alat disebut reliabel apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek sama sekali 

diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek 

memang belum berubah. 

Reliabilitas dihitung dengan rumus Alpha Cronbach:  

ri =   
 

(   )
{  

   
 

  
 } 

 Keterangan :    

   r1  =  reliabilitas instrument 

   k =  mean kuadrat antara subyek 

   ∑ Si
2 

=  mean kuadrat kesalahan 

    St
2 

=  varian total 

 Di dalam pengujian reliabilitas, instrumen menggunakan pengujian satu 

skor pada taraf signifikasi 5%. Untuk pengujian reliabilitas agar kuesioner dapat 

dinyatakan reliabel adalah jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0.60. 

1.11.8.3 Analisis Regresi Linear Sederhana 

 Regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur besarnya variabel 

bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi variabel tergantung dengan 

menggunakan variabel bebas. Analisis ini digunakan untuk menentukan uji 

pengaruh antar masing-masing variabel secara parsial antara Kualitas Produk (X1) 

Citra Merek (X2) dan Harga (X3) terhadap variabel dependen yaitu Keputusan 

Pembelian (Y) dan memperkirakan nilai variabel tidak bebas (Y) berdasarkan 

nilai variabel bebasnya (X).  

Persamaan umum regresi linear sederhana adalah :  

Y = a + bX 
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Keterangan : 

Y = Subyek dalam variabel terikat (kinerja karyawan) yang diprediksikan 

a = Konstanta 

b  = Koefisien regresi yang menunjukan angka peningkatan atau penurunan 

variabel terikat    yang didasarkan pada hubungan nilai variabel bebas. Bila 

―b‖ (-) maka terjadi penurunan. 

x  = Subyek variabel bebas (kepemimpinan dan komunikasi interpersonal) 

yang   mempunyai nilai tertentu. 

1.11.8.4 Analisis  Regresi Linear Berganda 

Analisa regresi ini digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik 

turunnya) variable dependen (Y), nilai dua atau lebih variable independen ( X ) 

sebagai factor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis 

regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variable independennya (X) minimal 

dua ( Sugiono,2008:277). Model regresi yang digunakan dalam penelitan ini 

adalah sebagai berikut.  

Persamaan regresi linear bergandaSugiyono (2010:277)  adalah :  

Y= a + b1X1+b2X2+b3X3 

Keterangan :   

 Y : keputusan pembelian 

a : konstanta persamaan regresi 

 b1 : koefisien regresi berganda antara X1 dan Y 

 b2 : koefisien regresi berganda X2 dan Y 

 b3 : koefisien regresi berganda X3 dan Y 

 X1 : kualitas produk  

 X2 : citra merek 

 X3 :  harga 
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1.11.8.5 Koefisien Korelasi (R) 

Koefisien korelasi pada penelitian ini menggunakan Korelasi Product 

Moment digunakan pada uji hipotesis 1 dan 2; untuk mengetahui hubungan antara 

variabel independen dengan dependen.  

Rumus Korelasi Product Moment, yaitu : 

 xyr
  

       

 





2222

iiii

iiii

YYnXXn

YXYXn

  

Keterangan:  

  rxy : koefisien korelasi yang dicari 

  n : banyaknya sampel 

  X : variabel independen 

  Y : variabel dependen 

Tabel 1.4  

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkatan Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

      Sumber : Sugiyono (2010:184) 

1.11.8.6 Koefisien Determinansi 

 Dimaksudkan untuk mengetahui sumbangan variable bebas yaitu kualitas 

produk (X1) dan citra merek (X2) dan harga (X3) dalam mempengaruhi variabel 

terikat yaitu keputusan pembelian (Y). 
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Rumus umum untuk mencari koefisien determinasi adalah : 

KD  =  (r
2
) x 100% 

Keterangan : 

KD = Koefisien Determinasi 

r       = Koefisien Korelasi] 

1.11.8.7 Uji t 

 Menurut Sugiyono (2010), uji t merupakan pengujian secara individual, 

pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara 

individual berpengaruh berarti atau tidak terhadap variabel terikat (Y) 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

t r
21

2

r

n




 

  Keterangan : t  : nilai t hitung 

       r  : Koefisien korelasi 

        n  : Jumlah sampel 

Ini berarti uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara 

variabel X dan Y, apakah variabel X1, X2, dan X3 (Kualitas produk, citra merek, 

dan harga) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (keputusan pembelian) 

secara terpisah atau parsial. 

Uji t dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel atau nilai 

probabilitas t<α, maka Ho ditolak (signifikan) α = 5% 

a. thitung > ttabel atau nilai probabilitas t<α : Ho ditolak 

b. thitung< ttabel atau nilai probabilitas t>α :Ho diterima 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian penelitian ini adalah : 



55 
 

 
 

Ho : Variabel-variabel bebas (Kualitas produk, citra merek, dan harga) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (keputusan 

pembelian). 

Ha : Variabel-variabel bebas (Kualitas produk, citra merek, dan harga) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (keputusan 

pembelian). 

Gambar 1. 3  

Kurva Uji t 

 

 

         t hitung 

Dasar pengambilan keputusannya adalah membandingkan angka 

probabilitas signifikansi, yaitu : 

a. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

b. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima.  

1.11.8.8  Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (Kualitas 

produk, Citra Merek, dan Harga) terhadap variabel terikat (keputusan pembelian). 

Rumus yang digunakan dalam uji F ini adalah dengan bantuan SPSS for windows. 

Uji hipotesis digunakan dengan cara membandingkan Fhitung dan Ftabel α=5% 

 

Daerah 

penerimaan Ho 

Daerah 

penolakan Ho 

Daerah 

penolakan Ho 

t-tabel -t-tabel 
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a. Menyusun formula hipotesis 

 Ho = b1 = b2 = b3, artinya bahwa variabel independen secara 

bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen. 

 Ha ≠ b1 ≠ b2 ≠ b3, artinya bahwa variabel independen secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Taraf level of significance 5 

c. Kriteria Pengujian 

 Ho diterima jika F hitung < F tabel 

 Ho ditolak jika F hitung > F table 

d. Perhitungan nilai F 

F
   11 2

2

 knR

kR
 

Keterangan :  

 R
2
 : Koefisien determinasi 

 k  : Jumlah variabel independen 

 n : Banyaknya sampel 

 e. Kesimpulan Ho diterima atau ditolak  

Nilai F tabel yang diperoleh dibandingkan dengan nilai F hitung. 

 Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak, ada pengaruh yang signifikan. 

 Apabila F hitung < F tabel, maka Ho diterima, tidak ada pengaruh yang 

signifikan. 
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Gambar 1. 4  

Kurva Uji f 

 

T tabel 0 T tabel 

Daerah Penolakan H₀ 

Daerah Penerimaan H₀ 

Daerah Penolakan H₀ 


