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Persaingan industri pariwisata membuat perusahaan melakukan banyak strategi guna 

mencuri perhatian dan menarik minat dari konsumen, mulai dari strategi pemasaran 

hingga memaksimalkan citra merek agar konsumen membeli. Untuk memikat perhatian 

konsumen, maka perusahaan harus fokus ke dalam produk yang mereka jual. Produk 

yang mereka jual harus memiliki citra merek yang baik agar konsumen yakin akan 

produk yang akan dibelinya. Dimensi Manfaat citra merek merupakn sub variabel dari 

citra merek yang memungkinkan preferensi dan loyalitas konsumen terhadap suatu merek 

produk, maka kesempatan perusahaan untuk mempertahankan dan mengembangkan 

pasar semakin besar. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dimensi manfaat citra merek 

berpengaruh terhadap minat beli produk oleh-oleh khas Lampung pada Waleu kaos 
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Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi manfaat citra 

merek terhadap minat beli prouk oleh-oleh khas Lampung pada Waleu Kaos Lampung 

dan ingin mengetahui variabel makanah yang paling dominan terhadap minat beli. 

Hipotesis penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh dimensi manfaat citra merek 

terhadap minat beli konsumen dalam membeli produk oleh-oleh khas Lampung pada 

Waleu Kaos Lampung. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling terhadap 

100 orang yang berminat membeli, warga kita Bandar Lampung dan wisatawan dalam 

negeri serta wisatawan mancanegara. Uji instrumen dilakukan dengan uji validitas dan uji 

reabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 

 

Hasil perhitungan regresi dalam penelitian ini menunjukan bahwa 60,5% variabel 

dimensi manfaat citra merek yang berfokus pada manfaat citra merek mempengaruhi 

variabel Minat Beli (Y). Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan nilai α = 5% di 

peroleh semua variabel diferensiasi produk t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima dan f hitung > f tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, secara statistik bahwa 

semua variabel dimensi manfaat citra merek (X) memiliki pengaruh yang positif pada 

variabel minat beli konsumen. Perusahaan harus lebih memperhatikan pada variabel 

manfaat fungsional dan manfaat simbolik. 

 


