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ABSTRAK

PENGARUH CITRA MEREK (BRAND IMAGE), KUALITAS PELAYANAN, LOKASI,
DAN FAKTOR PRIBADI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA

KFC GELAEL BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015

Oleh:

NURMALIA PAJRIN

Keputusan Pembelian merupakan salah satu bagian dariperilaku konsumen yang merujuk pada
perilaku membeli konsumen akhir yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Proses
pengambilan keputusan pembelian pada setiap orang pada dasarnya adalah sama, namun proses
pengambilan keputusan tersebut akan diwarnai oleh ciri kepribadian, usia, pendapatan dan gaya
hidupnya.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di KFC Gelael Bandar Lampung  diketahui
bahwa keputusan pembelian konsumen tergolong rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk
memperoleh data dan mengetahui pengaruh positif citra merek (grand image), kualitas
pelayanan, lokasi, dan faktor pribadi terhadap keputusan pembelian konsumen pada KFC Gelael
Bandar Lampung tahun 2015. Populasi penelitian ini adalah konsumen KFC Gelael Bandar
Lampung. Teknik pengambilan sampel yaitu accidental sampling dengan meggunakan rumus
Tuckman didapat sebanyak 166 konsumen. Metode yang digunakan adalah deskriptif verifikatif
dengan menggunakan pendekatan expost facto dan survey. Hasil penelitian menunjukan bahwa,
ada pengaruh citra merek (grand image), kualitas pelayanan, lokasi, dan faktor pribadi terhadap
keputusan pembelian konsumen pada KFC Gelael Bandar Lampung tahun 2015. Berdasarkan
analisis data diperoleh Fhitung 60,316 > Ftabel 2,42 yang ditunjukkan dengan regresi linier multiple
dengan koefisien determinasi (r2) 0,600 yang berarti keputusan pembelian konsumen dipengaruhi
oleh variabel citra merek (grand image), kualitas pelayanan, lokasi, dan faktor pribadi sebesar
60%  sisanya 40% dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata kunci: citra merek (grand image), faktor pribadi, keputusan pembelian, kualitas pelayanan,
lokasi
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi saat ini berkembang sangat pesat sehingga mengarah 

pada persaingan bisnis yang sangat ketat pula, khususnya pada perusahaan 

yang memiliki produk yang sama. Perusahaan dituntut  memiliki keunggulan 

tersendiri untuk memikat konsumen sehingga dapat mempertahankan pangsa 

pasar yang telah ada. Salah satu perusahaan yang sangat berkembang pesat 

pada saat ini adalah perusahaan yang berjenis makanan cepat saji. Tidak 

dapat dipungkiri melihat perkembangan sosial dan budaya masyarakat yang 

semakin maju dan modern, sehingga banyak masyarakat yang menyukai hal-

hal yang serba instan. Banyaknya masyarakat yang memilih makanan serba 

instan karena mereka dapat mengefesiensikan waktu mereka tanpa harus 

membuat terlebih dahulu. Salah satu makanan cepat saji yang berkembang 

pada saat ini adalah fried chicken. Fried chicken merupakan salah satu 

makanan cepat saji yang banyak digemari oleh masyarakat. Setiap daerah di 

Indonesia memiliki perusahaan yang memproduksi makanan berjenis fried 

chicken, salah satunya adalah di Bandar Lampung. Para pengusaha dalam 

bidang makanan cepat saji saling berlomba untuk memvariasikan produk 
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makanannya dari produk, rasa, sajian, maupun pelayanan yang ditawarkan. 

Hal-hal tersebut dilakukan demi menarik para konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelian di restorannya. Melihat kondisi perkembangan dan 

persaingan bisnis seperti ini membuat konsumen lebih selektif dalam 

menentukan keputusan pembelian. Oleh karena itu, perusahaan harus 

menerapkan konsep pemasaran yang tepat dan melihat faktor-faktor 

konsumen yang mempengaruhi keputusan pembeliannya dalam usaha produk 

yang dipasarkan oleh perusahaan tersebut. 

 

Sebelum seorang konsumen memilih dan kemudian memustuskan untuk 

melakukan pembelian terhadap suatu produk tertentu, konsumen tersebut 

akan melalui beberapa proses sebelum pengambilan keputusan hingga 

prilakunya pasca pembelian terhadap produk tersebut. 

 

 

 

Gambar 1 : Model Lima Tahap Proses Pengambilan Keputusan 

 Sumber : (Kotler dan Keller, 2009 : 185) 

 

 

Pengambilan keputusan membeli adalah proses dari pengenalan masalah, 

pencarian informasi tentang suatu produk tersebut, evaluasi dari penilaian 

suatu produk dan seleksi alternative produk, sehinggan konsumen berada 

pada tahap keputusan pembelian, dan prilaku konsumen pasca pembelian, 

baik atau buruk setelah memutuskan pembelian pada suatu produk tertentu. 

Konsumen dalam melakukan keputusan untuk membeli suatu produk yang 
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ditawarkan, banyak dipengaruhi oleh beberapa persepsinya seperti, kualitas 

produknya, harga suatu produk, citra merek yang dimiliki pada produk 

tersebut, kualitas pelayanannya, tempat, dan lain-lain. 

 

Salah satu komponen dalam keputusan pembelian adalah merek, dimana 

merek sangat berpengaruh bagi konsumen. Sebuah merek yang dikenal 

mempunyai kemungkinan bisa diandalkan, kemantapan dalam bisnis, dan 

kualitas yang bisa diandalkan, menawarkan produk yang bervariasi dan 

lengkap menyangkut kedalaman, luas, dan kualitas produk yang ditawarkan 

oleh penjual. Semua hal tersebut dilakukan oleh perusahaan agar terjadi 

kenaikan dari tingkat pembelian konsumen dank arena terdapat berbagai 

macam produk yang sejenis yang ditawarkan oleh berbagai macam 

perusahaan. Melihat fakta yang terjadi, konsumen banyak melakukan 

keputusan pembelian jika produk tersebut telah memiliki merek yang terkenal 

dibandingkan dengan produk yang mempunyai merek standar. 

 

Merek merupakan identitas yang dimiliki suatu produk berupa nama, gambar 

atau logo, huruf. Merek dapat digunakan untuk mempromosikan hasil produk 

suatu perusahaan, selain itu merek juga dapat sebagai jaminan atas mutu dan 

kualitas produk dengan  merek tertentu. Citra merek adalah persepsi 

konsumen terhadap merek tertentu yang terbentuk dari informasi dan 

pengalaman yang bersifat masa lalu pada merek tersebut. Citra terhadap 

merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi 

terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap 
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suatu merek, akan lebih memungkinkan untuk melakukan keputusan 

pembelian. 

 

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar 

yakni ke-4 di Dunia pada tahun 2015sebanyak 255.993.674 jiwa berdasarkan 

CIA Word Factbook tahun 2015, setelah RRC sebanyak 1.367.485.388 jiwa, 

India sebayank 1.251.695.584 jiwa, dan Amerika Serikat sebanyak 

321.368.864 jiwa, ,menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah 

konsumen terbesar pula, dan hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah 

satu target tujuan pasar dunia. Dengan terbuka luasnya pasar di Indonesia 

membuat begitu banyak pangsa pasar terutama restoran cepat saji yang 

berkembang di Indonesia.  

 

Salah satu hal yang dapat mempengaruhi tingkat persaingan bisnis adalah 

gaya hidup masyarakat yang selalu berubah dari masa ke masa. Pada era 

modernisasi seperti saat ini, berkembang gaya hidup yang praktis dan instan 

yang mempengaruhi hampir seluruh populasi yang ada di dunia. Gaya hidup 

instan merupakan gaya hidup yang serba cepat, tepat, dan efektif. Hal ini 

tentu berpengaruh dalam persaingan bisnis, yang kemudian direspon oleh 

produsen sehingga mereka menyediakan produk instan untuk masyarakat 

yang serba instan. 

 

Bisnis yang sangat berpengaruh untuk perubahan budaya masyarakat yang 

serba instan salah satunya adalah restoran cepat saji atau lebih dikenal dengan 

fast food. Restoran  siap saji (fast food restaurant) adalah rumah makan yang 

menghidangkan makanan dan minuman dalam waktu relatif singkat dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_makan
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pemesanan sampai penyajian kepada pelanggan. Restoran cepat saji ini 

kebanyakan cabang atau waralaba dari restoran luar negeri. Umumnya sajian 

berupa pizza, kentang goreng, burger atau ayam goreng.  

 

Mudahnya memperoleh makanan siap saji di pasaran memang memudahkan 

tersedianya variasi pangan sesuai selera dan daya beli. Konsep dari restoran 

makanan cepat saji adalah memberikan pelayanan yang berkualitas dengan 

waktu yang sesingkat mungkin, konsep ini dipenuhi  dan diterapkan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin makanan berkualitas dengan 

mengefesiensikan waktu. Berikut adalah beberapa nama restaurant cepat saji 

yang terdapat di Bandar Lampung KFC, Hoka-Hoka Bento, MC Donald, 

A&W, Texas Chicken, Burger Maxx, dan CFC. 

(https://acara-event.com/10-restaurant-fast-food-favorit/). 

Salah satu restoran cepat saji yang sangat terkenal adalah KFC.  KFC 

singkatan dari Kentucky Fried Chicken adalah suatu merek dagang waralaba 

dari Yum Brands, Inc., yang bermarkas di Louisville, Kentucky, Amerika 

Serikat. Didirikan oleh Col. Harland Sanders, KFC dikenal terutama karena 

ayam gorengnya, yang biasa disajikan dalam "timba" (bucket) dari kertas 

karton. Col. Sanders mulai menjual ayam gorengnya pada tahun 1939 di 

restoran miliknya pada tepi jalan di Corbin, Kentucky yang selanjutnya 

pindah ke sebuah motel. Ia menutup usahanya pada akhir 1940-an sewaktu 

jalan tol Interstate melalui kotanya. Pada awal 1950-an, ia mulai berkeliling 

Amerika Serikat dan bertemu dengan Pete Harman di Salt Lake City, Utah, 

dan pada tahun 1952 bersama-sama mendirikan restoran Kentucky Fried 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hamburger
https://id.wikipedia.org/wiki/Ayam_goreng
https://acara-event.com/10-restaurant-fast-food-favorit/
https://id.wikipedia.org/wiki/Merek_dagang
https://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba
https://id.wikipedia.org/wiki/Yum%21_Brands
https://id.wikipedia.org/wiki/Louisville,_Kentucky
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/Harland_Sanders
https://id.wikipedia.org/wiki/Ayam_goreng
https://id.wikipedia.org/wiki/1939
https://en.wikipedia.org/wiki/Corbin,_Kentucky
https://id.wikipedia.org/wiki/Kentucky
https://id.wikipedia.org/wiki/1940-an
https://id.wikipedia.org/wiki/1950-an
https://id.wikipedia.org/wiki/Salt_Lake_City,_Utah
https://id.wikipedia.org/wiki/1952
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Chicken yang pertama di dunia (restoran pertamanya tidak menggunakan 

nama tersebut). Sanders menjual seluruh waralaba KFC pada tahun 1964 

senilai 2 juta USD, yang sejak itu telah dijual kembali sebanyak tiga kali. 

Pemilik terakhir adalah PepsiCo, yang menggabungkannya ke dalam divisi 

perusahaan Tricon Global Restaurants yang sekarang dikenal sebagai Yum 

Brands, Inc. Pada tahun 1997, Tricon terpisah dari PepsiCo. Di Indonesia, 

pemegang hak waralaba tunggal KFC adalah PT. Fastfood Indonesia, Tbk 

(IDX: FAST) yang didirikan oleh Kelompok Usaha Gelael pada tahun 1978, 

dan terdaftar sebagai perusahaan publik sejak tahun 1994. Restoran KFC 

pertama di Indonesia dibuka pada bulan Oktober 1979 di Jalan Melawai, 

Jakarta. (https://id.wikipedia.org/wiki/KFC) 

Salah satu cabang KFC yang ada di Bandar Lampung adalah KFC Gelael. 

KFC Gelael Bandar Lampung beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 11-15, 

Tanjung Karang, Bandar Lampung. KFC merupakan salah satu makanan siap 

saji yang menjadi top brand. Makanan siap saji ini digemari dan diminati oleh 

semua generasi baik tua maupun muda. KFC menyediakan makanan dan 

minuman cepat saji, yang dapat langsung dinikmati oleh para konsumennya. 

Icon dari restoran KFC adalah “jagonya ayam”, dikarenakan menu utama 

yang ditawarkan oleh KFC adalah ayam goreng yang renyah, empuk, dan 

dipenuhi oleh crispy atau biasa disebut dengan fried chicken. Di samping itu, 

KFC juga menyediakan menu lain selain fried chicken yaitu burger, twister, 

box rice, kenatang, dan lainnya. KFC juga menyediakan menu dengan harga 

5000-an seperti bekedel, spaghetti, sundae, pudding, float cream, cream soup, 

sup ayam, dan lainnya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/1964
https://id.wikipedia.org/wiki/PepsiCo
https://id.wikipedia.org/wiki/Yum%21_Brands
https://id.wikipedia.org/wiki/Yum%21_Brands
https://id.wikipedia.org/wiki/1997
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/IDX
http://www.idx.co.id/Home/ListedCompanies/CompanyProfile/tabid/89/KODE_Q/FAST/language/id-ID/Default.aspx
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelael&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/1978
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_publik
https://id.wikipedia.org/wiki/1994
https://id.wikipedia.org/wiki/1979
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/KFC
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 Tabel 1 Top 5 Brand Index Dalam Pangsa Pasar 

 Sumber : http://www.topbrand-award.com 
 

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa KFC berada di posisi pertama dari 

tahun 2013 sampai tahun 2015, dengan persentase 61,6 % di tahuh 2013, 60,9 

% di tahun 2014, dan 59,3 % di tahun 2015. Dari data top brand index terlihat 

bahwa KFC menguasai pangsa pasar makanan siap saji di Indonesia. 

 

Banyaknya makanan siap saji yang bermunculan menyebabkan meningkatnya 

persaingan bisnis yang sangat kuat. Oleh karena itu, KFC harus dapat 

mempertahankan pangsa pasarnya agar tetap bertahan pada peringkat pertama 

diantara makanan siap saji lainnya. 

 

Cara memenangkan persaingan adalah restoran harus berusaha keras untuk 

mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga 

konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian produk mereka. Selain 

itu, kualitas pelayanan pada suatu restoran juga menjadi salah satu pengaruh 

yang kuat bagi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Mereka 

akan merasa nyaman dan percaya jika kualitas pelayanan suatu restoran 

tersebut baik. Konsumen akan menilai keunggulan pelayanan yang diberikan 

oleh sebuah restoran tertentu. Jika yang diberikan kualitas pelayanan yang 

positif maka akan menghasilkan penilaian yang positif juga dari konsumen, 

sehingga terjadi keputusan pembelian konsumen. 

 

No. Merek  2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 

1. KFC 57,3 60,9 59,3 

2. MC Donald’s 17,3 17,5 17,5 

3. A & W 6,8 6,7 7,1 

4. Hoka-Hoka Bento 3,8 5,1 4,1 

5. CFC 1,9 2,1 8,8 

http://www.topbrand-award.com/
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Restoran cepat saji sebagai salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner, 

berusaha untuk menawarkan sesuatu yang unik dan diharapkan dapat 

menjaring lebih banyak konsumen dengan tujuan untuk mempertahankan 

pelayanan yang baik atau meningkatkan pelayanan meskipun harus 

mengeluarkan biaya sedikit. Walaupun demikian, keluhan dari konsumen 

masih tetap ada seperti konsumen merasa kurang puas atas pelayanan yang 

diberikan yang artinya terjadi ketidaksesuaian antara harapan dengan yang 

diberikan. 

 

Pelayanan yang dituntut oleh konsumen khususnya restoran cepat saji seperti 

kecepatan dalam penyajian makanan, kebersihan restoran tersebut, keramahan 

dari para pelayan, dan sebagainya. Untuk konsumen yang kecewa atau 

mendapatkan pelayanan yang buruk, kebanyakan dari konsumen yang kecewa 

tersebut selain konsumen tersebut akan berpindah ke restoran cepat saji yang 

lain mereka juga akan menceritakan hal-hal tersebut kepada konsumen lain 

atas pelayanan yang kurang baik yang mereka terima, sehingga restoran 

tersebut akan mengalami kerugian akibat berkurangnya konsumen. Pihak 

manajemen restoran berusaha memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh para 

konsumen baik dari produknya maupun kualitas pelayanannya, sehingga 

konsumen mau untuk memutuskan pembelian di restoran tersebut. 

 

Pelayanan memegang peran yang sangat penting, dari kualitas pelayanan 

dapat dilihat apakah konsumen telah merasa puas atau belum dengan layanan 

yang ada. Seperti dalam hal kebersihan dan sarana (tangibles), kehandalan 

(reliability), kecepatan dan pemberian informasi yang lengkap dan akurat 
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(responsiveness), memberikan perhatian yang tulus (empathy), dan 

memberikan kenyamanan dan keamanan (assurance), dengan dipenuhinya 

hal ini maka kesenjangan antara restoran dengan pelanggannya tidak terjadi . 

Perusahaan berusaha mempertahankan kinerja untuk meningkatkan volume 

penjualan produk perusahaan, dengan cara mempertahankan citra merek dan 

meningkatkan kualitas pelayanan.  

Strategi dalam pemilihan lokasi meruapakan salah satu determinan penting 

dalam pemilihan usaha, terutama reatoran cepat saji. Lokasi penjualan yang 

dipilih pada suatu restoran umumnya meliputi lokasi penjualan yang strategis, 

tempat yang  mudah dicapai, lokasinya dekat dengan rumah konsumen atau 

dekat di pusat kota, dan aman. Menentukan lokasi dalam suatu perusahaan 

merupakan salah satu tugas yang sangat penting bagi pemasar, karena 

keputusan dalam pemilihan lokasi yang tidak tepat akan berakibat kerugian 

pada suatu usaha tersebut khususnya restoran cepat saji. 

 

Sesuai keadaan di lapangan, penelitian ini bertempat pada di sebuah pusat 

perbelanjaan Gelael Supermarket yang terkenal di Bandar Lampung yang 

bernama KFC Gelael, letak dari lokasi KFC Gelael yang begitu banyak 

dikunjungi sesuai dengan keinginan dengan konsumen, itu merupakan salah 

satu hal yang menarik untuk diketahui dalam persaingan usaha yang memiliki 

produk yang sejenis, karena selain citra merek dan kualitas pelayanan, lokasi 

juga menjadi hal yang paling sering digunakan dan dibahas dalam persaingan 

bisnis, agar konsumen melakukan keputusan pembelian. Salah satu faktor 

keputusan pembelian konsumen adalah faktor pribadi, dimana faktor pribadi 
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meliputi perilaku konsumen yang terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, 

pekerjaan, ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Untuk 

mengenal pelanggan, perusahaan seharusnya mengumpulkan informasi dan 

menyimpannya dalam basis data pelanggan dan melakukan pemasaran dalam 

data tersebut ( Kotler, 2007 : 200 ). Memahami prilaku konsumen termasuk 

bukan masalah sederhana, para konsumen mungkin menyatakan kebutuhan 

mereka namun sering pula bertindak sebaliknya. Para konsumen mungkin 

menanggapi pengaruh yang merubah pikiran mereka pada menit-menit 

terakhir. Bandar Lampung yang hampir mendekati kota metropolitan karena 

dipengaruhi oleh aspek sosial budaya yang dating dari luar negeri sehingga 

merubah pergeseran fungsi dari sebuah restaurant cepat saji. Disamping 

sebagai tempat makan, tidak jarang KFC digunakan juga sebagai tempat 

untuk melakukan pertemuan khusus, bersosialisai, memperluas jaringan, 

bahkan menjadi tempat melakukan prospecting business antar para 

pengusaha. 

 

Tabel 2 Data Penjualan KFC Gelael Bandar Lampung Tahun 2014-2015 

(Dalam Rupiah) 

Bulan 
Tahun 2014 

Penjualan 

Tahun 2015 

Penjualan 

Selisih 

Penjualan 
Persentase 

Januari 616.120.375 613.762.785 2.357.590 0,4% 

Februari 581.328.560 486.908.156 94.420.404 16% 

Maret 585.531.095 556.931.014 28.600.081 5% 

April 601.702.849 607.367.378 5.664.529 1% 

Mei 608.802.145 554.943.999 53.858.146 9% 

Juni 588.148.795 567.013.965 21.134.830 4% 

Juli 787.461.406 748.080.714 39.380.692 5% 

Agustus 614.424.792 562.016.150 52.408.642 9% 

September 560.349.521 528.753.823 31.595.698 6% 

Total  5.543.869.538 5.225.777.984 318.091.554 6% 

Sumber: Dokumentasi Data Konsumen KFC Gelael Bandar Lampung 2015. 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa penjualan yang terjadi dari tahun 2014-2015 

periode Januari-September mengalami penurunan yang cukup signifikan. 

Penjualan KFC Gelael Bandar Lampung mengalami penurunan sebesar Rp 

318.091.554,- hingga periode September tahun 2015 dengan total penjualan 

sebesar Rp 5.225.777.984,-.  

 

Penjualan KFC Gelael Pahoman Bandar Lampung yang mengalami 

penurunan signifikan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor 

pemasaran yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, sehingga 

menyebabkan terjadinya penurunan. Selain faktor pemsaaran yang tidak 

berjalan sesuai dengan fungsinya, kemungkinan adanya persepsi terkait citra 

merek terhadap kualitas pelayanan KFC Gelael menjadi faktor lain yang 

membuat tingkat penjualan cenderung menurun. Adapun data konsumen yang 

telah saya peroleh dari KFC Gelael Pahoman Bandar Lampung adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3 Data Konsumen KFC Gelael Bandar Lampung Tahun 2014-2015  

Bulan Konsumen                     Fluktuasi 

Konsumen 

Konsumen 

Tahun 2014 Tahun 2015 

Januari 17.249 22% 13.401 

Februari 14.787 5% 14.024 

Maret 18.646 17% 15.413 

April 17.222 14% 14.858 

Mei 17.485 17% 14.496 

Juni 16.489 -6% 17.556 

Juli 25.244 21% 20.005 

Agustus 19.863 19% 16.000 

September 17.897 5% 17.042 

Total  147.397  142.795 

Sumber:Dokumentasi Data Konsumen KFC Gelael Bandar Lampung, 2015. 

Pada tabel 3 menjelaskan bahwa terjadinya penurunan terhadap keputusan 

pembelian konsumen sebesar 147.397 menjadi 142.795. Hal ini juga terkait 
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beberapa faktor pemasaran yang digunakan. Ketatnya persaingan bisnis 

dalam bidang kuliner khususnya restoran cepat saji, membawa konsekuensi 

pengusaha retail dibidang kuliner seperti restoran harus mengupayakan 

berbagai macam strategi untuk menarik konsumen sehingga konsumen 

tersebut mengambil keputusan untuk membeli produknya, terlebih dari itu 

harapannya konsumen dapat mendorong atau mengajak konsumen lainnya 

untuk membeli juga produk di restoran tersebut. Karena informasi yang 

diberikan dari konsumen ke konsumen lainnya akan berpengaruh pada 

keputusan pembelian. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan dalam 

penelitian ini penulis mengambil judul : “Pengaruh Citra Merek (Brand 

Image), Kualitas Pelayanan, Lokasi, dan Faktor Pribadi Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Pada KFC Gelael Bandar Lampung 

Tahun 2015”. 

   

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan dalam penelitian 

ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Persaingan bisnis restoran cepat saji di Bandar Lampung yang sangat 

kompetitif. 

2. Banyaknya restoran cepat saji dalam memasarkan produk fried chicken. 

3. Penjualan KFC Gelael berfluktuasi sejak tahun 2014 sampai 2015, hal ini 

dibuktikan pada tabel 2, yang rata-rata setiap bulannya mengalami 

penurunan kecuali di bulan April. 
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4. Munculnya merek lain yang menjadi pesaing bagi KFC, terutama KFC 

Gelael Pahoman merupakan masalah yang dihadapi oleh KFC, maka tugas 

KFC saat ini adalah meningkatkan kepercayaan terhadap merek 

5. Kualitas pelayanan yang diberikan KFC hampir sama dengan restoran 

cepat saji lainnya, sehingga tidak ada keistimewaan. 

6. Lokasi KFC Gelael sama dengan letak Supermarket Gelael dimana pada 

Supermarket tersebut banyak menjual makanan yang lebih menarik dan 

terdapat menjual Fried Chicken juga. 

7. Adanya perubahan pola konsumsi masyarakat kebarat-baratan yang 

mencerminkan gaya hidup. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini 

dibatasi pada kajian pengaruh citra merek (brand image) (X1),  kualitas 

pelayanan (X2), lokasi (X3), dan faktor pribadi (X4) terhadap keputusan 

pembelian konsumen (Y). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Apakah ada pengaruh citra merek (brand image) terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada KFC Gelael Bandar Lampung tahun 2015? 

2. Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada KFC Gelael Bandar Lampung tahun 2015? 
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3. Apakah ada pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen 

pada KFC Gelael Bandar Lampung tahun 2015? 

4. Apakah ada pengaruh faktor pribadi terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada KFC Gelael Bandar Lampung tahun 2015? 

5. Apakah ada pengaruh citra merek (brand image) ,kualitas pelayanan, 

lokasi, dan faktor pribadi terhadap keputusan pembelian konsumen pada 

KFC Gelael Bandar Lampung tahun 2015? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh citra merek (brand image) terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada KFC Gelael Bandar Lampung tahun 

2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada KFC Gelael Bandar Lampung tahun 2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada KFC Gelael Bandar Lampung tahun 2015. 

4. Untuk mengetahui pengaruh faktor pribadi terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada KFC Gelael Bandar Lampung tahun 2015. 

5. Untuk mengetahui pengaruh citra merek (brand image)  dan kualitas 

pelayanan terhadap keputusan pembelian konsumen pada KFC Gelael 

Bandar Lampung tahun 2015. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama pihak 

yang berkepentingan secara langsung dengan masalah penelitian yang serupa. 

1. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan refrensi literature bagi 

peneliti lain yang melakukan penelitian apapun pengembangan hipotesis 

yang serupa. 

2. Kegunaan Praktis 

 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai 

dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan 

datang. 

 Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

dibidang bisnis, terutama pengetahuan tentang pengaruh citra merek 

dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

 

G. Ruang Lingkup penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Ruang lingkup subjek penelitian 

 Ruang lingkup subyek penelitian ini adalah konsumen KFC Gelael Bandar 

Lampung. 

2. Ruang lingkup objek penelitan 

 Ruang lingkup objek penelitan ini adalah citra merek, kualitas pelayanan, 

lokasi, faktor pribadi, dan keputusan pembelian konsumen. 
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3. Ruang lingkup tempat penelitian 

 Ruang lingkup tempat penelitian adalah KFC Gelael Bandar Lampung. 

4. Ruang lingkup waktu penelitian 

 Ruang lingkup waktu penelitian adalah KFC Gelael Pahoman Bandar 

Lampung Tahun 2015. 

5. Ruang lingkup ilmu penelitian 

Ruang ilmu dalam penelitian ini adalah pada teori Manajemen Pemasaran. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA , KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1.  Pemasaran 

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pemasaran adalah salah satu 

kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan baik itu perusahaan 

barang atau jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan 

usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah 

satu kegiatan perusahaan, dimana secara langsung berhubungan dengan 

konsumen. Maka kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan 

manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Tujuan dari 

pemasaran ini adalah menarik konsumen-konsumen baru dengan 

menawarkan produk perusahaan dan menjaga hubungan yang erat dengan 

pelanggan yang telah menjadi konsumen dari produk tersebut.  

 

Menurut Kotler dan Armstrong (2014 : 27), pemasaran adalah proses 

dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun 

hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai 

dari pelanggan sebagai dari imbalannya. Menurut Lamb. Jr. et al (2011), 

pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan menjalankan konsep 

harga, promosi, dan distribusi, sejumlah ide barang dan jasa untuk 
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menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan individu dan 

organisasi.  

Menurut Staton (2001:4),  menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu 

proses sosial yang melibatkan kegiatann-kegiatan penting yang 

memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan mealui pertukaran dengan pihak lain dan untuk 

mengembangkan hubungan pertukaran. Pemasaran dalam arti luas adalah 

sebagai sebuah proses sosial dan manajerialoleh individu dan organisai 

dimana mereka  menerima apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

melalui pembentukan dan pertukaran nilai satu sama lain. 

 

Dapat diketahui bahwa pemasaran adalah proses memperkenalkan suatu 

produk ke masyarakat luas atau ke komsumen, agar konsumen dapat 

mengenal produk tersebut dan melakukan keputusan pemebelian terhadap 

produk tersebut. 

 

2. Manajemen Pemasaran  

Manajemen pemasaran menurut Willian J. Staton adalah penganalisaan, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang 

ditujukan untuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju, dengan 

maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan, manajemen 

pemasaran menurut Kotler dan Keller (2013:27), manajemen pemasaran 

adalah suatu gabungan antara seni dengan ilmu mengenai pemilihan target 

pasar dan membangun hubungab yang menguntungkan denga mereka. 

 

 

3.  Merek  

 

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa merek adalah hal yang menjadi 

pembeda antara produk satu dengan produk yang lain. Merek (brand) 
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suatu produk telah menjadi elemen yang sangat berperan dan berkontribusi 

penting dalam kesuksesan pada organisasi pemasaran pada berbagai jenis 

perusahaan.  

Menurut Kotler (2003: 38), bagi produsen merek berperan penting sebagai: 

a. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau 

pelacakan produk bagi perusahaan . 

b. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. 

c. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka 

bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. 

d. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk 

dari para pesaing . 

e. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, 

loyalitas pelanggan, dan citra unik yang berbentuk dalam benak 

konsumen. 

f. Sumber financial return terutama menyangkut pendapatan masa depan . 

 

Menurut Kotler (2004: 460), merek adalah suatu nama, istilah, tanda, 

lambang, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau 

sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk saing. Dapat 

diketahui bahwa merek adalah nama dan simbol yang terdapat pada suatu 

produk yang berfungsi sebagai pembeda antara produk satu dengan 

lainnya. 

 

4. Citra Merek (Brand Image) 

 

Citra adalah persepsi masyarakat terhadap suatu produk. Maka citra merek 

(brand image) merupakan peresepsi masyarakat tentang merek dari suatu 

produk. 

Citra menurut Kotler dan Keller (2009: 406) adalah sejumlah keyakinan, 

ide, dan kesan yang dipegang oleh seseorang tentang sebuah objek. 



20 
 

Sedangkan citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dipeagang 

oleh konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam 

ingatan konsumen (Kotler dan Keller, 2009: 403). Menurut Rangkuti 

(2004: 76), citra merek adalah sekum pulan asosiasi merek yang terbentuk 

dibenak konsumen. 

 

Dapat diketahui bahwa citra merek adalah kesan konsumen pada suatu 

merek produk tertentu. 

 

 Elemen – Elemen Citra Merek 

Pada citra merek terdapat beberapa elemen yang mempengaruhi dari 

citra merek. Menurut Keller (2003: 70), citra merek yang positif 

dibentuk oleh beberapa elemen yaitu: 

a. Asosiasi Merek 

Asosiasi merek adalah segala kesan yang muncul di benak seseorang 

yang terkait dengan ingatannya akan suatu merek. Kesan-kesan yang 

timbuk ini akibat dari pemasaran dari merek itu sendiri, cerita dari 

orang lain tentang merek tersebut, dan pengalaman diri sendiri 

tentang merek tersebut. Jaringan tersebut biasa disebut image jika 

terus berkelanjutan secara terus menerus dan bila dipelihara akan 

semakin kuat. 

b. Keuntungan Asosiasi Merek 

Keuntungan asosiasi merek adalah konsumen dapat percaya bahwa 

merek dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen 

sehingga menciptakan sikap yang positif terhadap merek tersebut.  

c. Kekuatan Asosiasi Merek 

Kekuatan asosiasi merek terjadi, tergantung dari informasi yang 

direkam oleh masing-masing konsumen. Setiap pelanggan memiliki 

cara pandang tersendiri terhadap sebuah merek, sehingga akan 

menciptakan pembelian yang berbeda dari setiap konsumen. 

d. Keunikan Asosiasi Merek 

Setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan harus memiliki 

keunikan tersendiri dan menarik, sehingga mudah untuk dipasarkan 

dan konsumen juga akan penasaran untuk membeli produk dengan 

merek tertentu. Dengan keunikan suatu produk, konsumen akan 

mempunyai kesan tersendiri pada produk yang mereka beli. Ciri 

khas yang dimiliki oleh produk suatu perusahaan akan melahirkan 
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keinginan pelanggan untuk mencari tahu lebih detail tentang merek 

produk tersebut.  

 

Dapat diketahui dari elemen-elemen di atas, setiap perusahaan harus 

mampu menciptakan inovasi-inovasi pada produk perusahaan, agar 

konsumen tidak cepat bosan, sehingga konsumen tetap mengkonsumsi 

produk dengan merek yang sama. 

 

 Faktor - Faktor Citra Merek 

Faktor-faktor dalam citra merek juga sangat mempengaruhi persepsi 

konsumen pada suatu merek salah satu produk. Faktor-faktor dalam 

citra merek dapat menciptakan persepsi yang postif jika faktor-faktor 

dalam citra merek ini dapat ditingkatkan sehingga citra dari sebuah 

produk tersebut dapat menguasai pangsa pasar. 

Schiffman dan Kanuk  (2011: 33) berpendapat faktor-faktor pembentuk 

citra merek adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas atau mutu berkaitan dengan kualitas produk barang atau 

jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu. 

2. Dapat dipercaya dan diandalkan, berkaitan dengan pendapat atau 

kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk 

yang dikonsumsi. 

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

produk barang atau jasa yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. 

4. Pelayanan, yang berkaitan dengan tugas produsen dalam melayani. 

5. Resiko, berkaitan dengan besar-kecilnya akibat atau untung-rugi 

yang mungkin dialami oleh konsumen. 

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

banyak sedikitnya jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk 

mempengaruhi suatu produk, juga dapat mempengaruhi citra 

jangka panjang. 

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

kesepakatan, dan informasi yang berkaita dengan suatu merek dari 

produk tertentu. 
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 Komponen Citra Merek 

Menurut Sutisna (2001: 80), citra merek memilik tiga komponen 

pendukung, yaitu : 

1. Citra Pembuat  

Citra pembuat yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk atau 

jasa. Dalam penelitian ini citra pembuat meliputi popularitas dan  

jaringan perusahaan. 

2. Citra Pemakai 

Citra pemakai dalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau 

jasa, meliputi gaya hidup konsumen itu sendiri dan status sosial 

kosumen tersebut. 

3. Citra Produk 

Citra produk adalah sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap suatu produk, manfaat bagi konsumen, 

penggunaannya, serta jaminannya.  

 

 

 Manfaat Citra Merek 

Sutisna dan Prawita (2001 : 83) menjelaskan bahwa citra merek adalah 

sebagai berikut: 

a) Konsumen dengan citra merek yang positif terhadap suatu merek, 

lenih mungkin untuk melakukan pembelian. 

b) Perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan manfaat citra 

positif yang telah terbentuk terhadap merek produk lama. 

c) Kebijakan family branding dan laverage branding dapat dilakukan 

jika citra produk yang telah positif. 

 

Oleh karena itu, citra dalam sebuah  merek produk harus memberikan 

citra yang positif, sehingga masyarakat dapat tertarik untuk 

memutuskan pembeliannya pada produk perusahaan tersebut. 

Membangun citra merek (brand image) yang positif  dan dapat dicapai 

dengan program marketing yang kuat terhadap produk tersebut, yang 

unik dan memiliki keunggulan yang ditonjolkan, yang membedakannya 

dengan produk lain. 
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5.  Kualitas Pelayanan 

 Goetsch , dkk (Tjiptono, 2003: 4), kualitas merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan, 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas pelayanan 

menjadi kewajiban yang perlu dilakukan oleh perusahaan agar mampu 

bertahan dan tetap memperoleh kepercayaan konsumen. Menurut Berry 

dan Zenthaml yang dalam Lupiyoadi (2006: 181) berpendapat bahwa 

“Keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas 

dapat ditentukan dengan pendekatan service quality yang telah 

dikembangkan oleh Parasuraman”.  

Service Quality adalah seberapa jauh perbedaan antara harapan dan 

kenyataan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. Service 

Quality dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pelanggan 

atas layanan yang benar-benar mereka terima dengan layanan 

sesungguhnya yang mereka harapkan. Kualitas pelayanan menjadi hal 

utama yang diperhatikan serius oleh perusahaan, yang melibatkan seluruh 

sumber daya yang dimiliki perusahaan (www.pendidikanekonomi.com). 

Menurut Tjiptono (2003: 3), meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas 

yang diterima secara universal, dari definisi-definisi yang ada terdapat 

beberapa kesamaan, yaitu dalam elemen-elemen sebagai berikut: 

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan; 

2. Kualitas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan; 

3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 

http://www.pendidikanekonomi.com/
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Dapat diketahui bahwa kualitas adalah kebutuhan barang atau jasa yang 

diberikan oleh suatu perusahaan dan menimbulkan kepuasan tersendiri 

bagi konsumen yang merasakan barang atau jasa tersebut. 

Menurut Kotler (Sinambela, 2010: 4-5), pelayanan adalah setiap kegiatan 

yang menguntungkan dalm suatu kumpulan atau kesatuan dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk 

secara fisik.  

Berdasarkan pengertian-pengertian pelayanan di atas, dapat diketahui 

bahwa pelayanan adalah sebuah kegiatan yang terjadi secara interaksi 

langsung antara seseorang dengan orang lain, sehingga dapat tercapai 

kepuasan pelanggan. Perusahaan harus memperhatikan kebutuhan 

konsumen, karena pertumbuhan pelayanan akan sangat tergantung pada 

penilaian konsumen terhadap kinerja atau penampilan pelayanan yang 

telah ditawarkan oleh suatu perusahaan.  

Kotler dan Keller (2007: 45), berpendapat bahwa pelayanan memiliki 

empat karakteristik utama yang sangat mempengaruhi rancangan program 

pemasaran, yaitu : 

1. Tidak Berwujud (Intangibility) 

Suatu pelayanan memiliki sifat tidak berwujud, tidak dapat dirasakan 

dan dinikmati sebelum dibeli oleh konsumen. 

2. Tidak Terpisahkan (insparibility) 

Pada umumnya pelayanan yang diproduksi dan dirasakan pada waktu 

bersamaan dan apabila dikehendaki oleh seorang untuk diserahkan 

kepada pihak lainnya, maka dia akan tetap merupakan bagian dari 

pelayanan tersebut. 
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3. Bervariasi (Variability) 

Pelayanan senantiasa mengalami perubahan, tergantung dari siapa 

penyedia pelayanan, penerima pelayanan dan kondisi dimana pelayanan 

tersebut  diberikan. 

4. Mudah Lenyap (Perishability) 

Daya tahan suatu pelayanan tergantung suatu situasi yang diciptakan 

oleh beberapa faktor. 

 

Menurut Kotler dalam Wisnalmawati (2005: 156) berpendapat bahwa 

kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir 

pada persepsi pelanggan.  

 

Sedangkan menurut Roesanto dalam Nanang Tasunar (2006: 44) 

berpendapat bahwa kualitas pelayanan mengacu pada penilaian-penilaian 

pelanggan tentang inti pelayanan, yaitu si pemberi pelayanan itu sendiri 

atau keseluruhan organisasi pelayanan, sebagian besar masyarakat 

sekarang mulai menampakkan tuntutan terhadap pelayanan prima, mereka 

bukan lagi sekedar membutuhkan produk yang bermutu tetapi mereka 

lebih senang menikmati kenyamanan pelayanan.  

 

Kualitas pelayanan merupakan salah satu hal yang tidak dapat dianggap 

ringan oleh perusahaan. Bila kualitas pelayanan dari sebuah perusahaan 

baik maka konsumen akan mendapatkan kepuasan yang setimpal dengan 

biaya yang mereka keluarkan, akan tetapi sebaliknya jika kualitas 

pelayanan rendah maka konsumen akan kecewa dengan biaya yang 

konsumen korbankan.  

 

Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dalam 

Tjiptono (2001: 67) yaitu: 

a. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksud 

bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 

perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dan 

pelayanan yang diberikan. 
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b. Reliability, kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 

terpecaya. 

c. Responsiveness,atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu 

dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas. 

d. Assurance,atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.  

e. Empathy,yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 

atau pribadi yang telah diberikan kepada para pelanggan dengan upaya 

memahami keinginan pelanggan. Sebagai contoh perusahaan harus 

mengetahui keinginan pelanggan secara spesifik dari bentuk fisik 

produk atau jasa sampai pendistribusian yang tepat. 

 

6.  Lokasi 

 

Menurut Goerge Strauss (2005 : 21) mengenai lokasi bagi seluruh usaha  

pertokoan merupakan suatu masalah yang sangat penting karena pemilihan 

lokasi yang strategis dapat menimbulkan minat beli konsumen dan 

keberhasilan dalam menentukan lokasi akan memberikan kontra prestasi 

terhadap perusahaan yaitu naiknya tingkat penjualan dan laba konsumen 

dalam membeli barang tidak semata mata hanya mendapatkan barang yang 

dibutuhkan dengan harga yang wajar dan kualitas yang baik sesuai dengan 

yang diharapkan tetapi juga cenderung melihat beberapa aspek pendukung 

seperti lokasi toko, kelengkapan jenis produk, bahkan ada yang 

mengarahkan pada pembelian untuk mendapatkan diskon penjualan atau 

penjualan berhadiah. 

Menurut Basu Swasta (2003 : 339), lokasi adalah letak atau toko pada 

daerah yang strategis sehingga dapat memaksimumkan laba. Dapat 

disimpulkan bahwa lokasi merupakan tempat pada suatu usaha, dimana 

tempat tersebut dapat mendatangkan keuntungan dari usaha tersebut. 

 7. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller (2008 : 214), perilaku 

konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi 

memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide tau 

pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. 

sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2008 : 214) bahwa perilaku 
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konsumen adalah menggambarkan cara individu mengambil keputusan 

untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, 

usaha) guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. 

Dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah kegiatan konsumen 

dan proses psikologis yang mendorong tindakan pada saat sebelum 

melakukan pembelian, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan 

produk. 

8.  Faktor Pribadi 

Menurut Kotler (2005:210), keputusan konsumen dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi;usia dan tahap siklus 

hidup,pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup,serta kepribadian dan 

konsep diri pembeli. 

1). Usia dan Tahap Siklus Hidup  

Konsumen makan makanan bayi pada masa awal hidupnya, makan 

berbagai makanan selama masa pertumbuhan menuju kedewasaan, 

serta diet khusus dalam waktu-waktu tertentu. Selera terhadap 

pakaian,hiburan, dan barang-barang lainjuga berhubungan dengan 

usia.(Kotler, 2005:210) 

 2). Pekerjaan dan Lingkungan Ekonomi 

Pekerjaan dan keadaan ekonomi seseorang mempengaruhi pola 

konsumsinya. Menurut Setiadi (2003:13), “yang dimaksud dengan 

keadaan ekonomi seseorang adalah terdiri dari pendapatan yang 

dapat dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, dan 

polanya),tabungan dan hartanya (termasuk presentase yang mudah 

dijadikan uang), kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap 

mengeluarkan lawan menabung”. 

3). Gaya Hidup 

Menurut Kotler (2005:210) “gaya hidup adalah pola hidup 

seseorang di dunia yang terungkap pada aktivitas, minat,dan 

opininya”.  

Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang 

berinteraksi dengan lingkungannya.Setiadi (2003:13) 

menambahkan, “gaya hidup juga mencerminkan sesuatu dibalik 

kelas sosial seseorang”. 
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4). Kepribadian dan Konsep Diri 

Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda yang 

mempengaruhi perilaku pembeliannya. Menurut Kotler 

(2005:213), kepribadian adalah ciri bawaan psikologi manusia 

yang terberbedakan yang menghasilkan tanggapan yang amat 

konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. 

Konsep diri merupakan sebuah konsep dimana seseorang 

memandang dirinya seperti apa. Konsep diri terdiri dari konsep diri 

itern (memandang dirinya seperti apa), konsep diri ideal 

(memandang dirinya ingin seperti apa) dan konsep diri orang lain 

(menganggaporang lain memandang dirinya seperti apa). Menurut 

Setiadi (2003 : 46 ), pemasar harus bisa mengembangkan citra 

merek yang sesuai dengan citra pribadi pasar sasarannya. 

 

 

9.  Keputusan Pembelian 

Konsumen dalam melakukan keputusan pembelian sangat bervariasi, ada 

yang tipe sederhana dan ada juga yang bertipe kompleks. Menurut 

Schiffman dan Kanuk (2008: 313) keputusan adalah seleksi terhadap dua 

pilihan atau lebih. Menurut Peter dan Olson (2010: 417) berpendapat 

bahwa keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih 

prilaku alternative dan memilih salah satu diantaranya. 

 

Keputusan untuk membeli dapat mengarah ke berbagai macam proses 

dalam pengambilan keputusan tersebut. Keputusan pembelian merupakan 

proses dimana konsumen akan memutuskan untuk membeli produk 

tersebut atau tidak. Keputusan konsumen untuk membeli produk, ketika 

konsumen tersebut telah memikirkan tentang layak atau tidaknya untuk 

membeli produk tersebut, dengan menimbangkan berbagai macam 

informasi-informasi yang konsumen ketahui dengan kenyataan tentang 

produk tersebut ketia konsumen menyaksikan secara langsung. 
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Pengambilan keputusan konsumen melibatkan tiga proses kognitif yang 

penting (J. Paul Peter, Jerry C.Olson. 2000), pertama konsumen harus 

menerjemahkan informasi yang relevan di lingkungan sekitar untuk 

menciptakan arti atau pengetahuan personal. Kedua, konsumen harus 

mengkombinasikan atau mengintegrasikan pengetahuan tersebut sebelum 

mengevaluasi produk atau tindakan yang mungkin, dan untuk menetapkan 

prilaku diantaranya alternative yang ada. Ketiga, konsumen harus 

mengungkap ulang pengetahuan produk dari ingatannya untuk digunakan 

dalam proses integrasi dan interpretasi. 

 

Dari beberapa hal yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa 

konsumen atau pelanggan dalam membeli produk barang atau jasa sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan mereka masing-masing. Perusahaan 

harus dapat memahami berbagai macam karakteristik konsumen dan apa 

saja yang mereka butuhkan serta mereka inginkan, karakteristik psikologis 

konsumen akan berpengaruh pada prilaku konsumen yang berkaitan 

dengan emosional konsumen. Karakteristik psikologis konsumen terdiri 

dari persepsi, sikap, motivasi, pengetahuan, dan kepercayaan. 

 

 Faktor-Faktor Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut 

Kotler dan Armstrong (2008: 235), faktor-faktor keputusan pembelian 

terdiri dari : 
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1) Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan dan mendalam terhadap 

prilaku konsumen. Faktor kebudayaan terdiri dari : budaya, 

subbudaya, dan kelas sosisal. 

2) Faktor Sosial 

Selain faktor budaya, prilaku konsumen juga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga serta status 

sosial. 

3) Faktor Pribadi 

Faktor pribadi yang memberikan kontribusi terhadap prilaku 

konsumen terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan 

lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. 

4) Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologi 

utama yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan 

pendirian. 

 

 Tahap-Tahap Keputusan Pembelian 

Konsumen dalam mengambil keputusan juga mengenal proses, sebelum 

mereka membeli sebuah produk dari perusahaan tertentu, agar dalam 

keputusan pembelian konsumen tidak merasa kecewa ketika telah 

membeli suatu produk. 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008: 234) berpendapat bahwa proses 

pengambilan keputusan merupakan sebuah pendekatan penyelesaian 

masalah dibagi menjadi lima tahap yaitu : 

a) Pengenalan Masalah  

Mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan ini ditujukan terutama 

utuk mengetahui adanya keinginan dan kebutuhan yang belum 

terpenuhi dan belum terpuaskan. 

b) Pencarian Informasi 

Konsumen yang tergugah kebutuhannya, akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak mengenai produk atau jasa 

yang ia butuhkan. Pencarian informasi dapat bersifat aktif maupun 

pasif. Informasi yang bersifat aktif berupa kunjungan terhadap 

beberapa toko, untuk membandingkan harga dan kualitas produk. 

Sedangkan informasi pasif, dengan membaca suatu pengiklanan di 

majalah atau surat kabar tanpa mempunyai tujuan khusus dan 

perakiraannya tentang gambaran produk yang diinginkan. 
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c) Evaluasi Alternatif 

Tahap ini meliputi dua tahap, yaitu menetapkan tujuan pembelian 

dan menilai serta mengadakan seksi terhadap alternative pembelian 

berdasarkan tujuan pembeliannya. 

d) Keputusan Pembelian 

Keputusan untuk membeli disini merupakan bentuk pembelian yang 

nyata. Bila konsumen memutuskan untuk membeli, konsumen akan  

menjumpai serangkaian keputusan yang harus diambil menyangkut 

jenis poduk, merek, penjual, kuantitas, waktu pembelian, dan cara 

pembelian. 

e) Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah konsumen membeli produk, konsumen akan merasakan 

kepuasan atau ketidakpuasan. 

   

7.  Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah ini dan sudah 

pernah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

No. Penulis Judul Hasil Penelitian 

1. Arbha Febrian  Pengaruh Citra Merek 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Tas Eiger di 

Bandar Lampung 

Tahun 2013 

Ada pengaruh yang 

positif dan signifikan 

citra merek terhadap 

keputusan pembelian tas 

eiger di Bandar 

Lampung dengan hasil 

uji f hitung > f tabel atau 

5,06  > 0,05 maka ho 

ditolak dan ha diterima 

artinya citra merek 

secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 

2.  Alfian B Pengaruh Citra Merek 

(Brand Image) 

Terhadap Pengambilan 

Keputusan Pembelian 

Mobil Toyota Kijang 

Innova Pada PT.Haji 

Kalla Cabang Polman 

Tahun 2012 

Ada pengaruh yang 

positif dan signifikan 

citra merek terhadap 

keputusan pembelian 

mobil kijang innova 

pada PT. Haji Kalla 

cabang Polman dengan 

hasil uji f hitung > f 

tabel atau 43,883 > 0,05 

maka ho ditolak dan ha 

diterima artinya citra 

merek secara simultan 
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berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 

3. Thomson P.S. Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan 

Konsumen Pada 

Warung Ucok Durian 

Iskandar Muda Medan 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Tahun 2012 

Ada pengaruh yang 

positif dan signifikan 

kualitas pelayanan 

terhadap keputusan 

pembelian di warung 

ucok durian iskandar 

muda Medan dengan 

hasil uji f hitung > f 

tabel atau 4,539 > 2,31 

maka ho ditolak dan ha 

diterima artinya kualitas 

pelayanan secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

4. Ferdi Zoel 

Kurniawan 

Pengaruh Harga, 

Produk, Lokasi, Dan 

Pelayanan Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Pada Soto Angkring 

“MAS BOED” Spesial 

Ayam Kampung 

Semarang Tahun 2014 

Ada pengaruh yang 

positif dan signifikan 

variabel lokasi terhadap 

keputusan pembelian di 

soto angkringan “mas 

boed” special ayam 

kampong semarang 

dengan hasil uji f hitung 

> f tabel atau 6,288 > 

1,985 maka ho ditolak 

dan ha diterima artinya 

lokasi secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 

5. Hendi Hakimi Pengaruh Faktor 

Pribadi dan Faktor 

Psikologis Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Konsumen Di Kentucky 

Fried Chicken (KFC) 

Singaraja Tahun 2015 

Ada pengaruh yang positif 

dan signifikan variabel 

faktor pribadi terhadap 

keputusan pembelian di 

soto angkringan “mas 

boed” special ayam 

kampong semarang dengan 

hasil uji f hitung > f tabel 

atau 4,501 > 2,000 maka 

ho ditolak dan ha diterima 

artinya faktor pribadi 

secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 
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B. Kerangka Pikir 

Konsumen pada saat ini sangat krisi dalam menentukan produk yang ingin 

dibelinya. Keputusan untuk membeli suatu produk sangat dipengaruhi baik 

dari merek produk tersebut maupun dari kualitas pelayanan yang diberikan 

dari perusahaan yang memproduksi produk yang mereka beli.  

 

Berbagai macam cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk pencitraan 

produk perusahaan yang mereka miliki, dapat memperoleh keunggulan 

tersendiri di mata para konsumen. Semakin baiknya citra merek (brand 

image)  yang diciptakan produk yang dijual dan kualitas pelayanan yang 

diberikan maka akan memberikan dampak yaitu keputusan pembelian 

konsumen. 

 

Kentucky Fried Chicken (KFC) Gelael cabang Pahoman Bandar Lampung, 

dalam menjalankan aktivitas usahanya untuk meningkatkan daya saing 

pangsa pasar adalah meningkatkan jumlah konsumen untuk membeli produk 

mereka. Berbagai cara mereka lakukan untuk meningkatkan jumlah 

konsumen yang salah satunya adalah dengan memperhatikan citra merek 

(brand image) dan kualitas pelayanan yang diberikan restoran cepat saji 

Kentucky Fried Chicken (KFC).  

 

Kualitas pelayanan yang baik yang diberikan pada sebuah restoran juga akan 

mempengaruhi citra merek dari produk tersebut, mengingat ketatnya 

persaingan restoran cepat saji yang ada di Indonesia, khususnya di Bandar 

Lampung. Citra merek yang diciptakan dimaksudkan dapat meningkatkan 

keputusan pembelian konsumen.  Menurut Kothler & Keller (2007: 332),  
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konsumen modern bukan saja menganggap merek hanya sebagaisebuah nama 

produk, tetapi terkadang menjadi identitas yang akanmembedakannya dengan 

produk lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhanyang sama, dan hal 

ini akan mempermudah konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

Nasution (2004 : 50) berpendapat bahwa kualitas pelayanan merupakan 

penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu layanan. Bila penilaian yang 

dihasilkan merupakan penilaian yang positif, maka kualitas pelayanan ini 

akan berdampak pada terjadinya keputusan pembelian.  

Menentukan daerah lokasi setiap bisnis merupakan tugas penting bagi 

pemasar, karena lokasi yang baik akan berdampak positif pada keputusan 

pembelian konsumen sehingga akan mendatangkan laba pada bisnis tersebut. 

Menurut . Kotler dan Armstrong  (2010:67 ), kegiatan perusahaan yang 

membuat produk tersedia bagi pelanggan yang ditargetkan. Termasuk di 

dalamnya adalah  jaringan, jangkauan, lokasi, persediaan, transportasi, 

logistik.  

Faktor pribadi juga merupakan salah satu faktor keputusan konsumen untuk 

melakukan pembelian suatu produk. Keputusan konsumen dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap siklus 

hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep 

diri pembeli. Menurut Kotler (2005:201) berpendapat bahwa keputusan 

konsumen dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Berikut merupakan 

gambaran dari kerangka piker dalam penelitian ini. 
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Gambar 2  Paradigma dengan 4 Variabel Independen X1, X2, X3 dan  

 

1. Ada pengaruh citra merek (brand image) terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada KFC Gelael Bandar Lampung Tahun 2015. 

2. Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada KFC Gelael Bandar Lampung Tahun 2015. 

3. Ada pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen pada KFC 

Gelael Bandar Lampung Tahun 2015. 

4. Ada pengaruh faktor pribadi terhadap keputusan pembelian konsumen 

pada KFC Gelael Bandar Lampung Tahun 2015. 

5. Ada pengaruh citra merek (brand image), kualitas pelayanan, lokasi, dan 

faktor pribadi terhadap keputusan pembelian konsumen pada KFC Gelael 

Bandar Lampung Tahun 2015. 

Citra Merek (X1) 

Faktor Pribadi (X4) 

 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Kualitas Pelayanan (X2) 

 

Lokasi (X3) 

X4, dan satu variable dependen Y 

 

C. Hipotesis 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

 

A.  Metode Penelitian 

Metode penelitian menurut Iqbal Hasan (2004: 4) adalah penyaluran rasa ingin 

tahu manusia terhadap masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, 

mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh) 

sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran memperoleh jawaban 

atas masalah, pengembangan ilmu pengtahuan, dan sebagainya). Dari 

pengertian di atas dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah cara untuk 

memahami suatu objek penelitian dengan memandu peneliti dengan prosedur 

penelitian yang telah dilakukan. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah matode deskriptif 

verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survei. Metode deskriptif 

adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis 

suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan lebih 

luas, Sugiyono (2009: 21). Tujuan penelitian ini merupakan verifikatif yaitu 

sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua 

variabel atau lebih.  

Pendekatan ex post facto adalah untuk meneliti hubungan sebab akibat yang 

tidak dimanipulasi atau diberi perlakuan (dirancang dan dilaksanakan) oleh 
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peneliti. Selanjutnya dikatakan bahwa penelitian ekspo fakto dilakukan 

terhadap program, kegiatan yang telah berlangsung atau telah terjadi. 

Penelitian ekspos fakto tidak ada pengontrolan variabel dan biasanya tidak ada 

pra tes, Sukmadinata dalam Riduwan, (2008: 8). Sedangkan menurut 

Sugiyono (2009: 13) bahwa metode survey digunakan untuk mendapatkan 

data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti 

melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya 

(perlakuan tidak seperti dalam eksperimen).  

 

Penggunaan dalam metode survey akan memprmudah peneliti untuk 

mendapatkan data yang diolah dengan tujuan untuk memecahkan masalah 

yang diteliti. Menurut Singarimbun (2011: 11-13,) langkah-langkah yang 

dilakukan dalam survey adalah 1) merumuskan masalah penelitian dan 

menentukan tujuan survey; 2) menentukan konsep dan hipotesa serta menggali 

kepustakaan; 3) pengambilan sampel; 4) pembuatan kuisioner; 5) pekerjaan 

lapangan, 6) pengelolaan data, dan; 7) analisa dan pelaporan. Tujuan metode 

penelitian ini adalah untuk mencari informasi data penelitian dari pertanyaan-

pertanyaan dapat terungkap secara rinci dan faktual dimana menggambarkan 

kondisi nyata. 

 

B.  Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel, dan Variabel Penelitian 

1.  Populasi  

Menurut Margono (2004: 118), populasi adalah seluruh data yang menjadi 

perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. 
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Sedangkan populasi menurut Sugiyono (2009: 117) mengungkapkan 

bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya, jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan 

benda–benda alam lain. Populasi dalam penelitian ini tidak terhingga. 

Populasi pada penelitian ini adalah konsumen KFC Gelael Bandar 

Lampung. 

 

2.  Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2009: 118) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini 

menggunakan Non Probability Sampling. Menurut Sugiyono (2001: 60) 

non probability sampling adalah teknik yang tidak memberi 

peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. 

 

Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan populasi yang terdapat pada 

obyek penelitian ini, yaitu konsumen KFC Gelael Bandar Lampung. 

Berikut adalah kriteria pemilihan sampel yang ditentukan oleh peneliti 

berdasarkan teknik accidental sampling yang digunakan, yaitu masyarakat 

yang pernah membeli atau sedang membeli produk serta mengetahui citra 

merek dan kualitas pelayanan KFC Gelael Bandar Lampung. Sampel 

dalam penelitian ini adalah 166 orang. 
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3.  Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan metode penetapan sampel nonprobability 

sampling. Menurut Sugiyono (2008: 120) Non Probability Sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau 

kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel.  

Salah satu teknik penentuan sampel dalam metode Nonprobability 

Sampling adalah teknik accidental sampling. Pada penelitian kuantitatif  

ini penulis menggunakan accidental sampling karena penulis 

mempertibangkan beberapa faktor. Sampling Aksidental ialah teknik 

penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang 

secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan 

karakteristik. Maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel atau 

responden.  Oleh karena jumlah populasi pada penelitian ini yang tidak 

diketahui dengan pasti, maka penentuan jumlah sampel dalam penelitian 

ini diperoleh berdasarkan rumus besar sampel untuk data proporsi pada 

populai tidak terbatas (infinite). 

N = (z/e)
2 

(P)(1-P) 

Keterangan : 

N  = besar sampel minimum 

z  = skor standar yang berdasarkan tingkat keyakinan tertentu 

e = proporsi kesalahan pengambilan sampel dalam situasi tertentu 

p = proporsi estimasi atau pristiwa kasus dalam populasi 

N  = (2,58 / 0,10)
2 

(95) (0,5) 

  = (25,8)
2 

(0,25) = 166  
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas, besar sampel dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 166.  

4.  Variabel Penelitian 

 Menurut Sugiyono, (2013: 60), variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 

variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan dua 

variabel, yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat 

(dependent). Variabel bebas sering disebut juga sebagai variabel 

independen, stimulus, prediktor, dan antecedent merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah citra merek 

(brand image)  (X1), kualitas pelayanan (X2), lokasi (X3), dan faktor 

pribadi (X4). Pada variabel terikat sering disebut sebagai variabel 

dependen, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah keputusan pembelian konsumen (Y). 

 

C.  Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel 

 Definisi Operasional, menurut Saifuddin Azwar (2007: 72)  adalah suatu 

definisi yang    memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana 

indikatornya tidak tampak. Sebuah definisi yang menjelaskan sebuah variabel 

yang dilihatd dari karakateristik dari variabel tersebut. Menurut Bahri (2008: 

30) pengertian konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang 
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mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu 

mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-

objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam 

kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep 

sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata (lambang bahasa). 

1. Definisi Konseptual Variabel 

1.  Citra Merek 

Citra menurut Kotler dan Keller (2009 : 406) adalah sejumlah 

keyakinan, ide,dan kesan yang dipegang oleh seseorang tentang sebuah 

objek. Sedangkan citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang 

dipeagang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang 

tertanam dalam ingatan konsumen (Kotler dan Keller, 2009: 403). 

Menurut Rangkuti (2004: 76), citra merek adalah sekum pulan asosiasi 

merek yang terbentuk dibenak konsumen. 

2.  Kualitas Pelayanan 

Menurut Kotler dalam Wisnalmawati (2005: 156) berpendapat bahwa 

kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir pada persepsi pelanggan. Sedangkan menurut Roesanto dalam 

Nanang Tasunar (2006:  44) berpendapat bahwa kualitas pelayanan 

mengacu pada penilaian-penilaian pelanggan tentang inti pelayanan, 

yaitu si pemberi pelayanan itu sendiri atau keseluruhan organisasi 

pelayanan, sebagian besar masyarakat sekarang mulai menampakkan 

tuntutan terhadap pelayanan prima, mereka bukan lagi sekedar 
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membutuhkan produk yang bermutu tetapi mereka lebih senang 

menikmati kenyamanan pelayanan. 

3.  Lokasi 

Menurut Basu Swasta (2003 : 339), lokasi adalah letak atau toko pada 

daerah yang strategis sehingga dapat memaksimumkan laba. Dapat 

disimpulkan bahwa lokasi merupakan tempat pada suatu usaha, dimana 

tempat tersebut dapat mendatangkan keuntungan dari usaha tersebut. 

4. Faktor Pribadi 

Menurut Kotler (2005:210), keputusan konsumen dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi;usia dan tahap 

siklus hidup,pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup,serta kepribadian 

dan konsep diri pembeli. 

 5. Keputusan Pembelian 

 Menurut Schiffman dan Kanuk (2008: 205) keputusan adalah seleksi 

terhadap dua pilihan atau lebih. Menurut Peter dan Olson (2010: 113) 

berpendapat bahwa keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian 

yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau 

lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

1. Citra Merek 

 

Citra merek merupakan persepsi konsumen atau pelanggan terhadap 

merek dari suatu produk yang mereka beli. Sub variabel dari citra 

merek meliputi citra pembuat, citra pemakai, dan citra produk. Skala 

yang dimiliki adalah interval.  
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2. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan jasa yang yang diberikan oleh suatu 

perusahaan kepada konsumennya yang menjadi sebuah keharusan, 

karena suatu perusahaan akan memiliki image yang baik jika 

memberikan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan dengan baik. 

Sub variabel kualitas pelayanan adalah harapan yang diperoleh oleh 

konsumen. Skala pada variabel ini adalah interval. 

3. Lokasi 

 Lokasi merupaka tempat yang berhubungan dimana suatu perusahaan 

akan didirikan dan dilaksanakan. Pemgertian lokasi mempunyai fungsi 

strategis karena ikut menentukan tercapainya tujuan dari suatu 

perusahaan, dari lokasi yang strategis pada sebuah perusahaan maka 

akan mendatangkan laba pada perusahaan tersebut. Sehingga 

perusahaan dapat mempertahankan pangsa pasar. 

4. Faktor Pribadi  

 Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah 

faktor pribadi, dimana faktor pribadi merupakan faktor-faktor yang 

terdapat pada diri setiap konsumen. Faktor pribadi ini meliputi usia dan 

siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, serta 

kepribadian dan konsep diri. 

5. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

pelanggan atau konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa dari 

sebuah perusahaan. Konsumen akan melakukan pembelian dengan 
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melihat beberapa faktor, salah satunya adalah faktor merek pada barang 

tersebut dan kualitas pelyanan yang diberikan perusahaan kepada 

konsumen. Sub variabel keputusan pembelian meliputi keputusan 

pembelian dengan merek dan keputusan pembelian dengan kualitas 

pelayanan. 

Tabel 5 Definisi Operasional Variabel 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator 

Skala 

Pengukuran 

Citra Merek  1. Citra 

Pembuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Citra 

Pemakai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Popularitas 

atas nama 

besar KFC 

b. KFC memiliki 

alternatif 

pilihan menu 

yang sangat 

variatif 

 

 

c. Citra KFC 

memiliki 

jaringan 

penjualan yang 

tersebar di 

berbagai 

Negara 

d. Logo KFC 

yang menarik 

 

a. Citra KFC 

sebagai 

restoran bagi 

orang-orang 

yang 

mengefesiensi

kan waktu 

b. Citra KFC 

sebagai 

restoran bagi 

orang-orang 

yang berasal 

dari kalangan 

menengah ke 

atas dan 

Interval 

dengan 

semantic 

deferensial  
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3. Citra 

Produk 

bergaya hidup 

modern  

c. Citra KFC 

merupakan 

merek yang 

telah terpecaya 

 

a. Citra KFC 

sebagai restoran 

yang memiliki 

produk 

berkualitas 

tinggi 

b.  Citra KFC 

sebagai restoran 

yang memiliki 

makanan yang 

variatif 

c.  Citra KFC 

sebagai restoran 

yang memiliki 

produk yang 

higenis 

 

 

Kualitas 

Pelayanan 

Harapan yang 

diperoleh 

konsumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a.  Tangibles, atau 

bukti fisik yaitu 

kemampuan 

perusahaan 

dalam 

menunjukkan 

eksistensinya 

kepada pihak 

eksternal. 

b.  Reliability, 

kehandalan yaitu 

kemampuan 

perusahaan 

untuk 

memberikan 

pelayanan sesuai 

yang dijanjikan 

secara akurat 

dan terpecaya. 

c.  Responsiveness, 

    atau ketanggapan 

yaitu suatu 

kemauan untuk 

Interval 

dengan 

semantic 

deferensial 
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membantu dan 

memberikan 

pelayanan yang 

cepat dan tepat 

kepada 

pelanggan, 

dengan 

penyampaian 

informasi yang 

jelas. 

d.  Assurance,atau 

jaminan dan 

kepastian yaitu 

pengetahuan, 

kesopansantunan

, dan 

kemampuan para 

pegawai 

perusahaan. 

 

 

 

 

Lokasi  Harapan 

lokasi strategis 

konsumen 

a.  Lokasi yang 

dilihat dari 

lingkungan 

masyarakat 

b.  Lokasi dilihat 

dari kedekatan 

dengan pasar 

atau konsumen  

c.  Lokasi dilihat 

dari 

kestrategisan 

dalam bisnis 

d.  Lokasi dilihat 

dari kedekatan 

dengan 

transportasi 

umum 

Interval 

dengan 

semantic 

deferensial 

Faktor 

Pribadi 

Faktor pribadi 

yang sangat 

berpengaruh 

dengan 

konsumen 

a.  Usia dan 

Siklus hidup, 

perbedaan 

selera terjadi 

ketika 

perbedaan usia 

dan juga siklus 

hidup 

Interval 

dengan 

semantic 

deferensial 
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termasuk 

dalam 

makanan 

b.  Pekerjaan dan 

lingkungan 

ekonomi, pola 

konsumsi 

berantung dari 

tingkat 

ekonomi 

konsumen 

c.  Gaya hidup 

yang berbeda 

menggambark

an pola hidup 

konsumen 

termasuk pada 

pola konsumsi 

para konsumen 

d.  Kepribadian 

dan konsep 

diri konsumen 

dalam 

melakukan 

keputusan 

pembelian 

Keputusan 

Pembelian 

keputusan 

pembelian 

dengan merek 

dan keputusan 

pembelian 

dengan 

kualitas 

pelayanan 

a.  Konsumen 

melakukan 

pembelian 

produk karena 

kebutuhan 

b.  Konsumen 

melakukan 

pembelian 

karena citra 

merek KFC 

sesuai dengan 

kualitas 

pelayanannya 

c.  Konsumen 

melakukan 

pembelian 

produk KFC 

karena 

mereknya 

yang telah 

terkenal 

d.  Konsumen 

Interval 

dengan 

semantic 

deferensial 
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mekukan 

pembelian 

produk KFC 

karena 

memiliki 

kualitas 

pelayanan 

yang tidak 

mengecewaka

n 

 

 

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini 

digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar 

Sugiyono, (2013: 310). Observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan 

konsumen yang membeli produk KFC Gelael Bandar Lampung. 

 

2. Interview (wawancara) 

Menurut Sugiyono, (2013: 317), wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit atau kecil. Pada hal ini, peneliti melakukan 

wawancara kepada konsumen yang membeli produk KFC Gelael Bandar 
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Lampung untuk mengetahui lebih dalam tentang variabel bebas. Interview 

dilakukan untuk mendukung informasi yang diperoleh dari observasi. 

 

3. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013: 329), dokumentasi adalah mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, majalah, agenda, notulen rapat dan sebagainya. Pada 

penelitian sosial, dokumentasi berfungsi memberikan data atau informasi 

yang digunakan sebagai data pendukung atau pelengkap bagi data primer 

yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan persepsi harga, 

kualitas makanan cepat saji dan keputusan pembelian konsumen. 

 

4. Kuesioner (Angket) 

Menurut Sugiyono, (2012: 199), angket atau kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Angket yang digunakan bersifat tertutup dengan menggunakan skala 

semantik diferensial. Pada penelitian ini digunakan angket sebagai alat 

pengumpulan data untuk mendapatkan data tentang persepsi harga dan 

kualitas makanan cepat saji KFC. Selain itu, penggunaan rumus dalam 

pengambilan sampel secara tidak langsung membuat penelitian terjun ke 

dalam penggunaan statistik parametrik. Oleh sebab itu, penelitian 

menggunakan Rating Scale untuk menaikan skala peneliti yang semulanya 

ordinal menjadi interval  
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sebagai salah satu syarat dalam penggunaan statistik parametrik. 

 

 

E. Uji Persyaratan Instrumen 

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrument harus 

mempunyai persyaratan yang baik. Instrument yang baik dalam penelitian 

harus memenuhi dua syarat yaitu valid dan reliabel. 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat  kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument Sugiyono, (2013: 177). Instrument 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur. Suatu 

instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari 

variabel untuk mengukur tingkat validitas soal yang diteliti secara tepat. 

Untuk mengukur validitas soal menggunakan rumus korelasi product 

moment dengan rumus sebagai berikut. 

     
 ∑   (∑ )(∑ )

√{ ∑    (∑ )
 
} { ∑    (∑ )

 
}

 

 

Keterangan: 

rxy =  Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

X =  Skor butir soal 

Y =  Skor total 

N  =  Jumlah responden/sampel 

 ∑   = Skor rata-rata dari X dan Y 

 ∑  = Jumlah skor item X 

 ∑  = Jumlah skor total (item) 

 Kriteria pengujian jika harga rhitung >rtabel  dengan taraf signifikansi 0,05 

maka alat tersebut valid, begitu pula sebaliknya jika harga rhitung < rtabel  



51 
 

maka alat ukur tersebut tidak valid (Arikunto, 2010: 79). Berdasarkan hasil 

analisis diperoleh hasil: 

1) Citra Merek (Brand Image)  

Kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka alat 

pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika 

rhitung > rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak 

valid. Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 10 soal semuanya 

adalah valid, sehingga angket yang digunakan untuk variabel X1 

berjumlah 10 butir pertanyaan (lampiran 3).  

2) Kualitas Pelayanan 

Kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka alat 

pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika 

rhitung > rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak 

valid. Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 15 soal terdapat 10 

soal yang valid, sehingga angket yang digunakan untuk variabel 

X2 berjumlah 10 butir pertanyaan (lampiran 3).  

3) Lokasi 

Kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka alat 

pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika 

rhitung > rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak 

valid. Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 15 soal terdapat 11 

soal yang valid, sehingga angket yang digunakan untuk variabel 

X3 berjumlah 10 butir pertanyaan (lampiran 3).  

 



52 
 

4) Faktor Pribadi 

Kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka alat 

pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika 

rhitung > rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak 

valid. Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 15 soal terdapat 10 

soal yang valid, sehingga angket yang digunakan untuk variabel 

X4  berjumlah 10 butir pertanyaan (lampiran 3).  

5) Keputusan Pembelian Konsumen 

Kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka alat 

pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika 

rhitung > rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak 

valid. Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 15 soal terdapat 10 

soal yang valid, sehingga angket yang digunakan untuk variabel Y 

berjumlah 10 butir pertanyaan (lampiran 3). 

 

2. Uji  Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrument cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudah baik Sudjarwo, (2009: 241). Reliabilitas 

digunakan untuk menguji sejauh mana alat ukur dapat dipercaya. 

Penelitian ini menggunakan rumus alpha sebagai berikut. 
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Keterangan: 

r11 = Nilai Reliabilitas 

 2

i  = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
 
 = Varians total 

  = Jumlah item 

 

Dengan kriteria pengujian jika rhitung > rtabel  dengan taraf signifikansi 0.05, 

maka alat ukur tersebut dinyatakan reabel, dan sebaliknya apabila rhitung < 

rtabel, maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak reabel (Suharsimin 

Arikunto, 2010: 85). 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil: 

1) Citra Merek (Brand Image) (X1) 

Jika citra merek rhitung > rtabel  dengan taraf signifikansi 0.05, maka 

alat ukur tersebut dinyatakan reabel, dan sebaliknya apabila rhitung 

< rtabel, maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak reabel. Maka, 

pada variabel citra merek terdapat realiabel sebesar 0,620. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.620 10 

 

2) Kualitas Pelayanan (X2) 

Jika kualitas pelayanan rhitung > rtabel  dengan taraf signifikansi 

0.05, maka alat ukur tersebut dinyatakan reabel, dan sebaliknya 

apabila rhitung < rtabel, maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak 

reabel. Maka, pada variabel kualitas pelayanan terdapat realiabel 

sebesar 0,789. 
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  Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,789 10 

 

3) Lokasi (X3) 

Jika lokasi rhitung > rtabel  dengan taraf signifikansi 0.05, maka alat 

ukur tersebut dinyatakan reabel, dan sebaliknya apabila rhitung < 

rtabel, maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak reabel. Maka, pada 

variabel lokasi terdapat realiabel sebesar 0,742. 

    Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,742 11 

 

4) Faktor Pribadi (X4) 

Jika faktor pribadi rhitung > rtabel  dengan taraf signifikansi 0.05, 

maka alat ukur tersebut dinyatakan reabel, dan sebaliknya apabila 

rhitung < rtabel, maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak reabel. 

Maka, pada variabel lokasi terdapat realiabel sebesar 0,705. 

   Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,705 11 
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5) Keputusan Pembelian (Y) 

Jika faktor pribadi rhitung > rtabel  dengan taraf signifikansi 0.05, 

maka alat ukur tersebut dinyatakan reabel, dan sebaliknya apabila 

rhitung < rtabel, maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak reabel. 

Maka, pada variabel lokasi terdapat realiabel sebesar 0,705. 

                                                 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,753 10 

 
 
 

Tabel 6 Interprestasi Reliabilitas Instrumen 

Besaran Dalam Nilai     Kriteria  

0,8 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,6 – 0,79 Tinggi 

0,4 – 0,59 Sedang/cukup 

0,2 – 0,39 Rendah 

Kurang dari 0,2 Sangat Rendah 

Sumber: (Arikunto, 2008: 75) 

 

 

F. Uji Persyaratan Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan uji 

chi kuadrat (x²). Langkah-langkah yang dilakukan dengan menggunakan 

uji chi kuadrat (x²) adalah sebagai berikut. 

1. Membuat tabel penolong yang berisi. 

a. Kelas interval 

b. Batas bawah kelas interval 

c. Z-score untuk batas kelas interval dengan rumus 
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Z = 
                       – ̅

 
  

d. Luas 0 – Z, dicari dengan menggunakan tabel kurva normal dari O – 

Z dengan menggunakan angka-angka untuk batas kelas. 

e. Luas tiap interval, mencarinya dengan menggunakan angka-angka o 

- z,  yaitu angka baris pertama dikurangi angka baris kedua dan 

seterusnya, kecuali untuk angkan yang ada pada baris tengah. Angka 

pada baris tengah ini di jumlahkan. 

f. Frekuensi yang diharapkan, dicari dengan cara mengalihkan luas tiap 

interval dengan jumlah responden. 

g. Chi- kuadrat hitung, dicari dengan rumus 

        ∑
(  –  ) 

  

  

   

 , (Riduwan, 2004: 352-353). 

Membandingkan chi-kuadrat hitung dengan chi-kuadrat tabel, dengan 

ketentuan: untuk α = 0,05 derajat kebebasan (dk) = k – 1, maka, Jika 

  hitung >   tabel, berarti distribusi data tidak normal dan jika 

       
 

<      
 

, berati distribusi data normal, sehingga analisis korelasi 

maupun regresi dapat dilanjutkan  (Riduwan, 2004: 353). 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data sampel yang 

diperoleh berasal dari populasi yang bervarians homogen atau tidak. Uji 

homogenitas disini menggunakan uji Levene Statistic. Untuk melakukan 

pengujian homogenitas populasi diperlukan hipotesis sebagai berikut. 

H0: Data populasi bervarians homogeny. 



57 
 

Ha: Data populasi tidak bervarians homogeny. 

 

 Kriteria Pengujian 

Jika probabilitas (Sig.) > 0,05 maka H0 diterima, sebaliknya jika 

probabilitas (Sig.) < 0,05 maka H0 ditolak  (Rusman, 2013: 65). 

 

G.  Uji  Asumsi Klasik 

1.  Uji  Keberartian dan Kelinieritas Garis Regresi 

Uji kelinieran atau keberartian regresi dilakukan terlebih dahulu sebelum 

uji hipotesis. Uji keberartian dan kelinieran dilakukan untuk mengetahui 

apakah pola regresi bentuknya linear atau tidak serta koefisien arahnya 

berarti atau tidak. Uji keberartian regresi linear multipel menggunakan 

statistik F dengan rumus. 

F  = 
     

     
 

Keterangan: 

S
2

reg  =  Varians regresi 

S
2

sis  =  Varians sisa 

 

Dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2, α = 0,5. Kriteria uji apabila 

Fh> Ft maka Ho ditolak, hal ini berarti arah regresi berarti. Uji kelinieran 

regresi liniear multiple menggunakan statistik F dengan rumus. 

F = 
    

   
 

Keterangan: 

S
2
TC = Varians tuna cocok 

S
2
G   = Varians galat 
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Kriteria Pengujian 

Apabila Fh< Ft maka Ho ditolak, hal ini berarti regresi linier.Untuk 

mencari Fhitung digunakan tabel ANAVA sebagai berikut. 

Tabel 7 Analisis Varians untuk Uji Regresi Linier  

Sumber  

Varians  

Dk  Jk  KT Fhitung 

Total  N ∑    ∑     

Koefisien 

(a) 

1 JK (a) JK (a)  

Regresi 

(b/a) Sisa 

1 n-

2 

JK (b/a) 

JK (s) 

S
2

reg = JK (b/a) 

S
2

sis = 
   ( )

   
 

  
 
   

     
 

Tuna cocok 

Galat 

k-2 

n-k 

JK (TC) 

JK (G) 
S

2
TC = 

   (  )

   
 

S
2
G = 

   ( )

   
 

     

   
 

 

Keterangan: 

JK   =  Jumlah kuadrat 

KT  =  Kuadrat tengah 

N  =  Banyaknya responden 

Ni  =  Banyaknya anggota 

JK (T)  = ∑   

JK (a)    = 
(∑ ) 

 
 

JK (b/a) = b {∑   
(∑ ) (∑ )

 
} 

JK (S)     = JK (T)  JK (a)  JK (b/a) 

JK (G)  = ∑ {∑   
(∑ ) 

  
} 

JK (TC)  = JK (S)  JK (G)      (Sudjana, 2005: 330-332) 

 

 

2.  Uji Multikolinieritas 

 

Penelitian ini untuk menguji Multikolinearitas peneliti menggunakan 

model Partial Correlations. Model ini adalah membandingkan antara nilai 

R Square dengan nilai koefisien korelasi parsial untuk semua independent 

variable yang diteliti dengan rumus 
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   Rumus korelasi parsial  

 

Kriteria: 

Apabila nilai R Square > Correlations Partial dari masing-masing 

variabel bebas, maka pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi 

gejala multikolinear (Suliyanto, 2011 : 90). 

 

3. Uji Autokorelasi 

 

Menurut Sudjarwo, (2009: 286), pengujian autokorelasi dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah ada korelasi di antara serangkain data observasi 

menurut waktu atau ruang. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan 

penaksir mempunyai varian tidak minimum dan uji t tidak dapat 

digunakan, karena akan memberikan kesimpulan yang salah. Ada atau 

tidaknya autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-

Watson. 

 

Tahap-tahap pengujian dengan uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut. 

1. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS dari persamaan yang akan diuji 

dan hitung statistik d dengan menggunakan persamaan: 

d =∑ (        )
  

   ∑   
  

  

2. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen kemudian 

lihat tabel statistik Durbin-Watson untuk mendapatkan nilai-nilai kritis 

d yaitu nilai Durbin-Watson Upper, du dan nilai Durbin-Watson, d1. 
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3. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada 

autokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif. 

H0 : ≤ 0 (tidak ada otokorelasi positif) 

Ha :< 0 (ada otokorelasi positif) 

Dalam keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda pertama, 

uji d dua sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 dan 2 persis sama diatas 

sedangkan langkah 3 adalah menyusun hipotesis nol bahwa tidak ada 

autokorelasi. 

Rumus hipotesis yaitu. 

H0 : tidak terjadi autokorelasi diantara data pengamatan. 

H1 : terjadinya autokorelasi diantara data pengamatan. 

 

Kriteria Pengujian 

Apabila nilai statistik Durbin-Watson berada diantara angka 2 atau 

mendekati angka 2 dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak 

memiliki autokorelasi (Sudarmanto, 2005: 143). 

 

 

4.  Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji asumsi Heterokedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

varians residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan.  

Gejala Heteroskedastisitas ditunjukan oleh koefisien korelasi Rank 

Spearman dari masing-masing Variabel bebas dengan dengan nilai 

Absolut Residualnya (ABRESID)    
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)1(

6
1

2

2






nn

bi  Rumus  Rank Correlations  

 = koefisien korelasi Spearman Rank 

b
2
 = kuadrat dari  selisih Rank X dengan Rank Y 

6  = bilangan konstan 

Adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

H 0 : Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan   

dan nilai mutlak dari residualnya. 

H 1  : Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan 

nilai mutlak dari residualnya. 

Kriteria pengujian: 

Apabila koefisien signifikansi (Sig.) pada ABRESID lebih besar dari   = 

0,05 maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data 

pengamatan tersebut, yang berarti menerima Ho, dan sebaliknya apabila 

koefisien signifikansi (Sig.) lebih kecil dari  0,05 maka dapat dinyatakan 

terjadi heteroskedastisitas diantara data pengamatan tersebut, yang berarti 

menolak Ho (Suliyanto. 2011). 

H. Uji Hipotesis 

 

Mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan 

juga untuk mengukur keeratan hubungan antara X dan Y, maka digunakan 

analisis regresi. Uji hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

dua cara, yaitu. 

1. Regresi Linier Sederhana 

Pengujian hipotesis pertama dan kedua, penulis menggunakan rumus 

regresi linier sederhana yaitu. 
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xb  a  Ŷ 
 

Untuk mengetahui nilai a dan b dicari dengan rumus. 

a = xb - Ŷ  

a = 
(∑ )(∑  ) (∑ )(∑  )

 ∑   (∑ ) 
 

b = 
 ∑   (∑ )(∑ )

 ∑   (∑ ) 
 

keterangan: 

Ỷ =  Nilai yang diprediksikan 

a  =  Konstanta atau bila harga X = 0 

b  =  Koefisien regresi 

X  =  Nilai variabel independen ( 
1 , 

2 ) (Sudjana, 2005: 315). 

  

Selanjutnya untuk uji signifikansi digunakan uji t dengan rumus. 

to
sb

b
  

kriteria pengujian adalah tolak Ho dengan alternatif Ha diterima jika thitung 

dengan taraf signifikansi 0, 05 dan dk n–2 ( Sugiyono, 2013: 184). 

 

 

2. Regresi Linier Multipel 

Regresi linier multipel adalah suatu model untuk menganalisis pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), untuk menguji 

hipotesis ketiga variabel tersebut, digunakan model regresi linier 

multipel yaitu. 
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 ̂               

Keterangan: 

a  =  Konstanta 

b 1 - b 3  =  Koefisien arah regresi 

X
1

- X3 =  Variabel bebas 


   =  Variabel terikat 

 

b1  = 
      

     221

3

3

2

2

2

1

32211

2

2

3XXXX

XXXYXX







 Y
 

b2  = 
     

    221

2

2

2

1

1212

2

1

 

 X X

XXXX

YXXXY








 

(Sugiyono, 2012: 204).

 

Dilanjutkan dengan uji signifikansi koefisien korelasi ganda (uji F) untuk 

melihat ada tidaknya pengaruh antara X1  dan X2 terhadap Y, dengan 

rumus. 

 
        

       

      (     )

 

JKreg dicari dengan rumus. 

        ∑ 
  
     ∑ 

  
        ∑ 

  
   

 

 

Keterangan: 

JKreg =  Jumlah kuadrat regresi 

JKres =  Jumlah kuadrat residu 

k =  Jumlah variabel bebas 

n =  Jumlah sampel 

           

  
2

YiYiJKres
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Kriteria pengujian hipotesis adalah tolak Ho jika Fhitung >Ftabel dan jika 

Ftabel>Fhitung dan terima  Ho, dengan dk pembilang = K dan dk penyebut = 

n – k – 1 dengan α = 0,05. Sebaliknya diterima jika Fhitung < Ftabel. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh citra merek (brand image) terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada KFC Gelael Bandar Lampung Tahun 2015. Jika citra 

merek (brand image) positif maka tingkat keputusan pembelian 

konsumen bertambah, sebaliknya jika citra merek (brand image) negatif 

maka tingkat keputusan pembelian konsumen rendah. 

2. Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada KFC Gelael Bandar Lampung Tahun 2015. Jika kualitas 

pelayanan positif maka tingkat keputusan pembelian konsumen 

bertambah, sebaliknya jika kualitas pelayanan negatif maka tingkat 

keputusan pembelian konsumen rendah. 

3. Ada pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen pada KFC 

Gelael Bandar Lampung Tahun 2015. Jika persepsi konsumen terhadap 

lokasi positif maka tingkat keputusan pembelian konsumen bertambah, 
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sebaliknya jika Jika persepsi konsumen terhadap lokasi negatif maka 

tingkat keputusan pembelian konsumen rendah. 

4. Ada pengaruh faktor pribadi terhadap keputusan pembelian konsumen 

pada KFC Gelael Bandar Lampung Tahun 2015. Jika faktor pribadi 

positif maka tingkat keputusan pembelian konsumen bertambah, 

sebaliknya jika faktor pribadi negatif maka tingkat keputusan pembelian 

konsumen rendah. 

5. Ada pengaruh citra merek (grand image), kualitas pelayanan, lokasi, dan 

faktor pribadi terhadap keputusan pembelian konsumen pada KFC Gelael 

Bandar Lampung Tahun 2015. Jika citra merek (grand image), kualitas 

pelayanan, lokasi, dan faktor pribadi positif maka tingkat keputusan 

pembelian konsumen bertambah, sebaliknya jika citra merek (grand 

image), kualitas pelayanan, lokasi, dan faktor pribadi negatif maka 

tingkat keputusan pembelian konsumen rendah. 

B.  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh citra merek (grand image), 

kualitas pelayanan, lokasi, dan faktor pribadi terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada KFC Gelael Bandar Lampung Tahun 2015, 

maka penulis menyarankan. 

1. Kepada KFC Gelael Pahoman Bandar Lampung diharapkan dapat 

terus meningkatkan dan mempertahankan citra merek perusahaan 

KFC sendiri dan dari produk-produk yang dihasilkan, karena citra 



124 
 

merek terbukti mampu menjadi patokan bagi konsumen untuk 

melakukan keputusan pembelian. 

2. Perusahaan diharapkan meningkatkan kualitas pelayanannya, 

seperti kecepatan dalam melayani sehingga konsumen tidak merasa 

jenuh ketika menunggu antrian, dan melengkapi fasilitas yang 

lebih lengkap seperti wifi dan ruang sholat, sehingga konsumen 

tidak merasa bingung ketika sudah waktunya beribadah, mengingat 

sebagian penduduk Indonesia khususnya Bandar Lampung Islam. 

3. Perusahaan diharapkan meningkatkan keamaman pada lokasi KFC 

Gelael, seperti penjagaan yang lebih intensif terhadap kendaraan 

pribadi konsumen ketika melakukan keputusan pembelian di KFC 

Gelael, sehingga tidak banyak terjadi kehilangan helm ketika 

konsumen melakukan keptusan pembelian pada KFC Gelael 

4. Perusahaan diharapkan agar dapat lebih memahami karakteristik 

dari konsumennya dan apa saja yang mereka inginkan dan 

butuhkan karena keputusan pembelian juga salah satunya adalah 

faktor pribadi konsumen, agar kedepannya KFC dapat 

mencerminkan dari citra konsumennya. Dengan demikian KFC 

akan lebih mudah menarik minat konsumen yang memiliki 

karakteristik yang sama dengan citra dari KFC untuk membeli 

produk-produk dari KFC. 

5. KFC Gelael Bandar Lampung sebaiknya tetap mempertahankan 

konsistensi citra merek yang telah ada pada KFC, meningkatkan 

kualitas pelayanan, meningkatkan keamanan pada lokasi KFC 
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Gelael, dan meningkatkan sistem pemasaran yang ada. Pemasar 

harus dapat menarik konsumen dengan bisa memahami 

karakteristik setiap konsumen sehingga konsumen tertarik untuk 

melakukan keputusan pembelian pada KFC Gelael, karena faktor 

pribadi konsumen dapat juga berpengaruh pada keputusan 

pembelian konsumen. 
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