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ABSTRAK

PENGARUH CITRA MEREK (BRAND IMAGE), KUALITAS
PELAYANAN, LOKASI DAN FAKTOR PRIBADI

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN
KONSUMEN PADA JAYA BAKERY
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016

Oleh

DWI JANUARI SISKASARI

Perkembangan teknologi dan globalisasi yang cepat, menyebabkan perubahan
besar pada pasar. Kondisi pasar yang semakin variatif ini membuat konsumen
selektif dalam melakukan pembelian dan semakin kritis dalam perilaku
pembeliannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh citra
merek, kualitas pelayanan, lokasi dan faktor pribadi terhadap keputusan
pembelian konsumen pada Jaya Bakery Bandar Lampung tahun 2016.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Jaya Bakery Bandar
Lampung. Teknik pengambilan sampel yaitu accidental sampling dengan
menggunakan rumus dari Roscoe didapat sampel sebanyak 75 responden.
Pengambilan sampel menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan
pendekatan expost facto dan survey. Alat analisis yang digunakan adalah regresi
linier berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel citra merek,
kualitas pelayanan, lokasi dan faktor pribadi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian pada Jaya Bakery Bandar Lampung tahun 2016.
Berdasarkan analisis data diperoleh F hitung 998,209 > F tabel 2,5 dengan koefisien
determinasi  (R2) yaitu 0,982 yang berarti keputusan pembelian konsumen
dipengaruhi oleh variabel citra merek, kualitas pelayanan, lokasi dan faktor pribadi
sebesar 98,2%, sisanya 1,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

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

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan globalisasi yang cepat, menyebabkan perubahan

besar pada pasar. Seiring dengan perubahan yang terjadi di dunia

pemasaran, maka para pelaku bisnis pun harus berubah karena persaingan

antar perusahaan yang sejenis maupun yang tidak sejenis dalam upaya

menguasai pasar akan semakin meningkat dan konsumen semakin menuntut

perusahaan untuk memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya agar

kebutuhan pasar yang semakin variatif dapat terpenuhi.

Kondisi pasar yang semakin variatif ini membuat konsumen selektif dalam

melakukan pembelian dan semakin kritis dalam perilaku pembeliannya. Salah

satu jenis produk yang diminati masyarakat adalah perusahaan bakery yang

menyajikan berbagai jenis roti, kue dan pastry. Salah satu bakery yang

berkembang di Provinsi Lampung saat ini yaitu Jaya Bakery. Jaya Bakery

merupakan salah satu bakery yang banyak digemari oleh masyarakat, yang

kini sudah memiliki banyak cabang di penjuru Provinsi Lampung. Para

pengusaha bakery saling berlomba untuk memvariasikan produk , rasa, sajian,

maupun pelayan yang ditawarkan. Oleh karena itu, perusahaan harus

menetapkan strategi pemasaran yang tepat.
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Semakin ketatnya persaingan bisnis yang ada, terutama persaingan yang

berasal dari perusahaan sejenis, membuat perusahaan semakin dituntut agar

bergerak lebih cepat dalam hal menarik konsumen. Sehingga perusahaan yang

menerapkan konsep pemasaran perlu mencermati perilaku konsumen dan

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeliannya.

Menurut Peter dan Olson (2010: 417) berpendapat bahwa keputusan

pembelian adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan

memilih salah satu diantaranya. Keputusan pembelian pada Jaya Bakery

Bandar Lampung masih rendah, ini dibuktikan dengan penjualan Jaya Bakery

yang mengalami naik turun atau fluktuasi. Untuk melihat bagaimana pengaruh

keputusan pembelian terhadap Jaya Bakery dapat dilihat dari data penjualan

Jaya Bakery.

Tabel 1. Data Penjualan Jaya Bakery Bandar Lampung Tahun 2016
No Bulan Penjualan
1 Januari Rp. 101.487.000
2 Februari Rp. 102.721.500
3 Maret Rp. 114.350.000
4 April Rp.   97.494.500
5 Mei Rp. 122.598.600
6 Juni Rp.   98.107.500
7 Juli Rp.   80.721.000
8 Agustus Rp. 122.411.500
9 September Rp. 134.882.500

Sumber: Dokumentasi data penjualan Jaya Bakery 2016

Pada Tabel 1 menjelaskan bahwa terjadinya penurunan penjualan Jaya Bakery

pada bulan April dan Juni-Juli. Hal ini berkaitan dengan ketatnya persaingan

bisni dibidang bakery. Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi dari
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berbagai faktor, tentunya pelaku bisnis harus menyiapkan strategi yang tepat

untuk menarik konsumen untuk memutuskan pembeliannya di Jaya Bakery.

Salah satu pertimbangang keputusan pembelian adalah merek, dimana merek

sangat berpengaruh bagi konsumen. Sebuah merek yang terkenal memiliki

keistimewaan tersendiri bagi konsumen. Melihat fakta yang terjadi,

konsumen banyak melakukan keputusan pembelian jika produk tersebut

memiliki merek yang terkenal dibandingkan dengan produk yang mempunyai

merek standar.

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

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

untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok

pejual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Merek dapat

digunakan untuk mempromosikan hasil produk suatu perusahaan, selain itu

merek juga bisa mencerminkan atas mutu dan kualitas produknya. Sedangkan

citra merek merupakan keyakinan atas penilaian dari merek. Konsumen yang

menilai positif citra merek tersebut, akan lebih mungkin untuk melakukan

keputusan pembelian.

Penerapan strategi pemasaran yang tepat yaitu dengan mempelajari pesaing

produk sejenis dan juga pelanggannya. Pesaing terdekat perusahaan adalah

mereka yang memuaskan pelanggan dan kebutuhan yang sama dan

memberikan penawaran yang serupa. Perusahaan juga harus memperhatikan

pesaing lain yang mungkin menawarkan cara baru untuk memenuhi

kebutuhan yang sama.
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Tabel 2. Daftar Pesaing Jaya Bakery  Lampung yang berada disekitar
Bandar Lampung

No Nama Pesaing Alamat
1 Holand Bakery Jl.Teuku Umar, Sidodadi, Bandar Lampung
2 Roman Bakery Jl. Dr. Rivai, Bandar Lampung
3 Roland Jaya Bakery Jl. Teuku Umar, Kedaton, Bandar Lampung
4 Roman Bakery Jl. Teuku Umar, Kedaton, Bandar Lampung

Sumber: penelitian pendahuluan/ observasi awal peneliti

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa pesaing dengan produk yang sama di

wilayah Kota Bandar Lampung cukup tinggi. Untuk mempertahankan agar

pangsa pasar Jaya Bakery tetap stabil dan terus meningkat, pihak pengelola

toko Jaya Bakery harus menerapkan strategi yang tepat dalam menjalankan

bisnis ini. Pengelola harus mulai berfikir seperti konsumen, agar dapat

mengetahui apa kebutuhan konsumen, sehingga konsumen akan memutuskan

pembelian roti ke Toko Jaya Bakery.

Berbagai merek produk dikeluarkan dan ditawarkan dengan keistimewaan,

baik dalam manfaatnya maupun dalam mengkomunikasikannya.

Keistimewaan sebuah merek juga diikuti dengan pelayanan perusahaan

dalam memuaskan kebutuhan konsumen. Pelayanan memegang peranan

sangat penting, dari kualitas pelayanan dapat dilihat apakah konsumen telah

merasa puas atau belum dengan layanan yang ada.

Menurut Zeithaml dan M. J. Bitner (Tjiptono,2008: 58) bahwa mengukur
kualitas jasa, ada lima determinan kualitas pelayanan seperti dalam hal
kebersihan dan sarana (tangibles), kehandalan (reliability), kecepatan dan
pemberian informasi yang lengkap dan akurat (responsiveness), memberikan
perhatian yang tulus (empathy), dan memberikan kenyamanan dan keamanan
(assurance), dengan dipenuhinya hal ini maka kesenjangan antara toko dengan
pelanggannya tidak terjadi.
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Tabel 3. Hasil Wawancara pada 20 Orang Responden tentang Citra
merek, Kualitas Pelayanan, Lokasi dan Faktor Pribadi
terhadap Keputusan Pembelian  di Jaya Bakery Bandar
Lampung tahun 2016.

No Keterangan Tanggapan
Tinggi Sedang Rendah

1 Citra Merek 5 9 6
2 Kualitas Pelayaan 4 10 6
3 Lokasi 2 8 10
4 Faktor Pribadi 8 9 3

Rata-rata 23,75% 45% 31,25%
Sumber: Penelitian pendahuluan / wawancara awal oleh peneliti

Berdasarkan hasil wawancara kepada 20 orang pelanggan Jaya Bakery Bandar

Lampung, mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan

pembelian, sebanyak 20% menyatakan  tinggi, 50% menyatakan sedang dan

30% menyatakan  rendah. Ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan

Jaya bakery masih kurang. Kualitas pelayanan yang diberikan Jaya Bakery

sama denga toko kue lainnya, sehingga tidak ada keistimewaan.

Perusahaan berusaha mempertahankan kinerja untuk meningkatkan penjualan

produk, dengan cara mempertahankan citra merek dan meningkatkan kualitas

pelayanan. Strategi dalam pemilihan lokasi merupakan detrminan penting

dalam pemilihan usaha, terutama bakery. Lokasi yang dipilih perusahaan

biasanya meliputi lokasi yang strategis, mudah dicapai, lokasinya dekat

dengan pasar/ pusat kota dan aman.

Menurut George Strauss (2005: 21) mengenai lokasi bagi seluruh usaha
pertokoan merupakan masalah yang sangat penting karena oemilihan 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 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
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lokasi toko, kelengkapan jenis produk, bahkan ada yang mengharapkan pada
pembeli untuk mendapatkan diskon penjualan atau penjualan berhadiah.

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui mengenai pengaruh lokasi terhadap

keputusan pembelian yaitu, 10% menyatakan lokasi sangat strategis, 40%

menyatakan  sedang dan 50% menyatakan rendah. Penyebabnya yaitu karena

lokasi Jaya Bakery yang kurang terlihat, berdekatan dengan Jaya Bakery

cabang Dr.Rivai Penengahan Bandar Lampung dan tempat parkir yang sempit

sehingga mempengaruhi penjualan.

Selain lokasi, 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, berkembangnya gaya hidup praktis dan

serba instan yang mempengaruhi hampir sluruh masyarakat di Indonesia. Hal

ini tentu berpengaruh terhadap persaingan bisnis, yang kemudian direspon

oleh produsen sehingga mereka menyediakan produk instan untuk masyarakat

era modern. Bisnis yang berpengaruh untuk perubahan budaya masyarakat

yang serba instan salah satunya adalah  toko roti atau yang biasa disebut

bakery. Bakery merupakan toko roti yang menyediakan roti siap konsumsi

untuk pelanggan. Mudahnya memperoleh roti di pasaran memang

memudahkan tersedianya variasi pangan sesuai selera dan daya beli.

Sesuai keadaan di lapangan, penelitian ini bertempat di pusat kota Bandar

Lampung, itu merupakan salah satu hal yang menarik, karena selain citra

merek dan kualitas pelayanan, lokasi juga menjadi hal yang paling sering

digunakan dan dibahas dalam persaingan bisnis, agar konsumen melakukan
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keputusan pembelian. Selain itu, faktor pribadi ikut mempengaruhi keputusan

pembelian konsumen.

Menurut Kotler (2001: 206), Salah satu faktor keputusan pembelian konsumen

adalah faktor pribadi, dimana faktor pribadi meliputi perilaku konsumen yang

terdiri dari umur pembeli dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi,

gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui

mengenai pengaruh faktor pribadi terhadap keputusan pembelian 40%

menyatakan tinggi, 45% menyatakan sedang dan 15% menyatkan rendah.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa semua yang mempengaruhi

keputusan pembelian seperti citra merek, kualitas pelayanan, lokasi dan faktor

pribadi , tentang toko Jaya Bakery belum mampu mempengaruhi keputusan

pembelian konsumen secara optimal, sehingga perlu dievaluasi kembali

seberapa besar pengaruhnya terhadap konsumen.

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 Jaya Bakery Bandar Lampung

Tahun 2016”
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diidentifikasi masalah dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Penjualan Jaya Bakery  berfluktuasi sejak bulan Januari sampai September

2. Munculnya merek lain yang menjual produk sejenis.

3. Kualitas pelayanan yang diberikan Jaya Bakery sama dengan toko kue

lainnya, sehingga tidak ada keistimewaan.

4. Lokasi Jaya Bakery yang kurang strategis, kurang terlihat.

5. Adanya perubahan pola konsumsi masyarakat kebarat-baratan yang

mencerminkan gaya hidup.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah dalam

penelitian ini adalah mengkaji tentang “Pengaruh  citra merek (brand image)

(X1) , kualitas pelayanan (X2), lokasi (X3) dan faktor pribadi (X4) terhadap

keputusan pembelian konsumen (Y).

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan

masalah maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

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

pembelian konsumen pada Jaya Bakery Bandar Lampung tahun 2016?

2. Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian

konsumen pada Jaya Bakery Bandar Lampung tahun 2016?
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3. Apakah ada pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen

pada Jaya Bakery Bandar Lampung tahun  2016?

4. Apakah ada pengaruh faktor pribadi terhadap keputusan pembelian

konsumen pada Jaya Bakery Bandar Lampung tahun  2016?

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

lokasi, dan faktor pribadi terhadap keputusan konsumen pada Jaya Bakery

Bandar Lampung tahun 2016?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk.

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

keputusan pembelian konsumen pada Jaya Bakery Bandar Lampung tahun

2016.

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan

pembelian konsumen pada Jaya Bakery Bandar Lampung tahun 2016.

3. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian

konsumen pada Jaya Bakery Bandar Lampung tahun 2016.

4. Untuk mengetahui pengaruh faktor pribadi terhadap keputusan pembelian

konsumen pada Jaya Bakery Bandar Lampung tahun 2016.

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

pelayanan, lokasi, dan faktor pribadi terhadap keputusan konsumen pada

Jaya Bakery Bandar Lampung tahun 2016.
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F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama pihak

yang berkepentingan secara langsung dengan masalah penelitian yang serupa.

1. Kegunaan Teorits

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi literature bagi

peneliti lain yang melakukan penelitian apapun pengembangan hipotesis

yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai

dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan

datang.

b. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan

dibidang bisnis, terutama pengetahuan tentang pengaruh citra merek

(brand image), kualitas pelayanan, lokasi dan faktor pribadi terhadap

keputusan konsumen.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah konsumen Jaya Bakery Bandar

Lampung.
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2. Objek Penelitian

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

lokasi, faktor pribadi dan keputusan pembelian konsumen.

3. Tempat Penelitian

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah Jaya Bakery Pusat Jl. Teuku

Umar, Kedaton, Bandar Lampung.

4. Waktu Penelitian

Ruang lingkup waktu penelitian adalah Jaya Bakery Bandar Lampung

tahun  2016.

5. Dasar Ilmu

Ruang lingkup dasar ilmu penelitian ini adalah teori Manajemen

Pemasaran.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Pemasaran

Pemasaran tidak hanya mencakup kebutuhan dan keinginan saja, tetapi

juga mencakup pengharapan konsumen dan hal ini berkaitan dengan

semakin banyaknya informasi yang diterima oleh konsumen sehingga

menimbulkan tuntutan yang lebih tinggi akan pemenuhan kebutuhan,

keinginan dan harapan itu sendiri. Oleh karena itu, konsumen perlu

mendapatkan perhatian yang lebih khusus, karena konsumen merupakan

pasar bagi produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

Pemasaran merupakan salah satu fungsi dari kegiatan pokok perusahaan

disamping fungsi yang lain selain seperti keuangan, produksi dan

personalia. Kegiatan pemasaran sebagaimana telah diketahui bersama

adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan agar barang atau jasa

yang diproduksi atau dihasilkan dapat sampai ke tangan konsumen sebagai

pihak yang membutuhkan. Disamping itu, kegiatan pemasaran juga

bertujuan memperoleh laba yang maksimal untuk mempertahankan

kelangsungan hidup perusahaan.
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Pemasaran atau marketing, menurut Kotler (Laksana,2008: 4) adalah “ is a
societal process by which individuals and groups obtain what they need
and want through creating, offering, and freely exchanging products and
service of value with others”. Pemasaran adalah suatu proses sosial yang
di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka
butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara
bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.”

Menurut Laksana (2008: 4) “Pemasaran adalah segala kegiatan yang
menawarkan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan
konsumen. Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli
pemasaran di atas, maka penulis dapat berpendapat bahwa pemasaran
adalah suatu proses atau aktivitas yang direncanakan terlebih dahulu
kemudian dilaksanakan dengan melakukan pertukaran yang memberikan
nilai terhadap barang atau jasa tersebut kepada pihak konsumen.

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (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 imbalannya. Dapat diketahui

bahwa pemasaran adalah proses memperkenalkan suatu produk ke

konsumen, agar konsumen dapat mengenal produk tersebut untuk

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan melakukan keputusan

pembelian terhadap produk yang dikenalkan tersebut.

2. Manajemen Pemasaran

Menuru Kotler (Laksana,2008: 4) adalah “is the proces of planing and
executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas,
goods, service to create exchange that satisfy individual and organizational
goals“. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan
pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan, barang dan
jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran
individu dan organisasi.
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Banyak orang beranggapan bahwa manajemen pemasaran adalah mencari

pelanggan yang cukup banyak untuk output perusahaan saat itu, namun

pandangan ini terlalu sempit. Perusahaan memiliki suatu tingkat harapan

permintaan atas produk-produknya. Pada suatu saat tertentu, mungkin saja

tidak ada permintaan, permintaannya memadai, permintaannya tidak

teratur, atau terlalu banyak permintaan dan manajemen pemasaran harus

mencari cara untuk menghadapi semua situasi permintaan yang berbeda-

beda ini.

3. Merek

Menurut William J. Stanton (1996: 269) “Merek adalah suatu nama,

simbol, atau disain khusus, atau beberapa kombinasi unsur-unsur yang

dirancang untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang ditawarkan

penjual.”

Pemberian merek membantu pembeli dalam beberapa hal. Nama merek

membantu konsumen untuk mengidentifikasi produk yang mungkin

menguntungkan mereka. Mereka juga menyampaikan beberapa hal

mengenai kualitas produk kepada pembeli. Pembeli yang selalu membeli

produk dengan merek yang sama mengetahui bahwa mereka akan

mendapatkan fitur, manfaat dan kualitas yang sama setiap kalinya.

Pemberian merek juga memberikan beberapa keuntungan kepada penjual.

Nama merek menjadi dasar dimana seluruh cerita mengenai kualitas yang

khusus dapat dibangu. Nama merek penjual serta merek dagang
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memberikan perlindungan hukum untuk fitur-fitur produk yang unik yang

bisa saja ditiru oleh pesaing.

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

sebagai.

a. Sarana indentifikasi 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 dilain waktu.
d. Sarana menciptakan asosiasi dan makna 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. Sunber financial return terutama menyangkut pendapatan masa depan.

Menurut Philip Kotler (2009: 460) merek memiliki enam tingkatan, yang
meliputi.
a. Atribut

Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan
agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja
yang terkandung dalam suat merek.

b. Manfaat
Selain atribut, merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen
tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Produsen harus dapat
menerjemahkan atribut menjadi manfaat fungsional maupun manfaat
emosional.

c. Nilai
Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Merek yang
mempunyai nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek
yang berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek
tersebut.

d. Budaya
Merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya, Mercedes Benz
mewakili budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki
cara kerja yang efisien dan selalu menghasilkan produk yang
berkualitas tinggi.

e. Kepribadian
Merek juga mencerminkan kepribadian, yaitu kepribadian bagi para
penggunanya. Jadi diharapkan dengan menggunakan merek,
kepribadian si pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang
digunakan.
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f. Pemakai
Merek juga menunjukan jenis konsumen pemakai merek tersebut.
Itulah sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang-orang
terkenal untuk pengguanaan mereknya.

Dapat diketahui bahwa merek adalah sebuah nama atau simbol yang

dimiliki suatu produk yang berfungsi sebagai pembeda baik dari segi

kualitas produk maupun kualitas pelayananannya.

4. Citra Merek (Brand Image)

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

ide dan kesan yang dipegang oleh seseorang tentang sebuah objek.

Sedangkan Menurut Kotler dan Keller (2009: 129) “Citra merek

merupakan persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh konsumen, seperti

tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen.”

Dapat diketahui bahwa citra merek adalah perespsi konsumen pada suatu

merek tertentu dengan pendapat positif. Konsumen yang memiliki citra

yang positif terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan untuk

melakukan pembelian.

Membangun citra merek yang positif dapat dicapai dengan program

pemasaran yang kuat terhadap produk tersebut, yang unik dan memiliki

kelebihan yang ditonjolkan, yang membedakannya dengan produk lain.

Kombinasi yang baik dari elemen-elemen yang mendukung dapat

menciptakan citra merek yang kuat bagi konsumen.
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Pada citra merek terdapat beberapa elemen yang mempengaruhi dari citra

merek. Menurut Keller( 2003: 7) citra merek yang positif dibentuk oleh

beberapa elemen yaitu.

a. Asosisasi Merek
Asosisasi merek adalah segala kesan yang muncul dibenak sesorang
yang terkait dengan ingatannya akan suatu merek. Kesan-kesan yang
timbul 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 keinginann konsumen
sehingga menciptakan sikap yang positif terhadap merek tersebut.

c. Kekuatan Asosisasi Merek
Kekuatan asosisasi 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 Asosisasi 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
keinginann pelanggan untuk mencari lebih detil tentang merek produk
tersebut.

Dapat diketahui dari elemen-elemen tersebut, setiap perusahaan harus

menciptakan inovasi-inovasi pada produk perusahaan, agar konsumen

tidak cepat bosan, sehingga konsumen tetap secara berkesinambungan

membeli produk tersebut.
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Menurut Simamora (2004: 65) komponen citra merek terdiri atas tiga
bagian, yaitu.

1. Citra Pembuat (Corporate Image)
Yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap
perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa. Citra pembuat
meliputi: popularitas, kredibilitas, serta jaringan perusahaan.

2. Citra Pemakai (User Image)
Yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap
pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa. Meliputi : pemakai
itu sendiri, gaya hidup/kepribadiaan, serta status sosialnya.

3. Citra Produk (Product Image)
Yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap
suatu produk. Meliputi atribut produk tersebut, manfaat bagi konsumen
penggunanya, serta jaminan.

Kadang kita tidak dapat membedakan sesuatu secara jelas antara identitas

dan citra. Untuk membedakannya, maka akan kita lihat pengertian masing-

masing. Menurut Kotler (2007: 259) : “ Identitas adalah berbagai cara

yang diarahkan perusahaan untuk mengidentifikasikan dirinya atau

memposisikan produknya”.

Elemen–elemen dari merek (Kotler, 2009: 405) adalah: nama, logo,

symbol, desain, slogan dan kemasan. Beberapa kriteria yang harus

diperhatikan dalam pemilihan elemen merek.

1. Mudah diingat, artinya elemen merek yang dipilih hendaknya
yang mudah diingat, dan disebut/diucapkan. Simbol, logo, nama
yang digunakan hendaknya menarik, unik sehingga menarik
perhatian masyarakat untuk diingat dan dikonsumsi.

2. Memiliki makna, artinya elemen merek hendaknya mengandung
sebuah makna maupun penjelasan/ deskripsi dari produk.
Diharapkan makna ini dapat mempengaruhi konsumen untuk
mengkonsumsi produk tersebut. Deskripsi makna yang
terkandung dapat berupa.
a. Informasi umum tentang kategori dan isi dari produk.
b. Informasi tentang komposisi penting yang ditonjolkan produk

dan manfaat dari produk.
c. Menarik dan lucu, artinya pendekatan lain untuk menarik

perhatian konsumen adalah dengan variasi elemen merek yang
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unik, lucu, pemilihan elemen yang kaya akan visualisasi dan
imajinasi. Dalam hal ini yang ditonjolkan adalah desain yang
menarik dan lucu. Sebuah merek membutuhkan citra untuk
mengkomunikasikan kepada khalayak dalam hal ini pasar
sasarannya tentang nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Manfaat Citra Merek

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

berikut.

a. Konsumen dengan citra merek yang positif terhadap suatu merek, lebih
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.

Citra dalam sebuah merek produk harus memberikan citra positif,

sehingga masyarakat dapat tertarik untuk memutuskan pembeliannya

paada produk perusahaan tersebut. Mebangun citra merek (brand image)

yang positif dapat dicapai dengan program pemasaran yang kuat terhadap

produk tersebut, yang unik dan memiliki keunggulan yang ditonjolkan,

yang membedakannya dengan produk lain.

5. Kualitas Pelayanan

Menurut Berry dan Zenthaml (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
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membandingkan persepsi pelanggan atas layanan yang benar-benar

mereka terima dengan layanan esungguhnya 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 Zeithaml et.al (Laksana,2008: 88) kualitas pelayanan dapat

didefinisikan sebagai: “The extent of discrepancy between customers

expectations or desire and their perceptions”. Dari pernyataan tersebut

dikemukakan bahwa kualitas pelayanan yang diterima konsumen

dinyatakan besarnya perbedaan antara harapan atau keinginan konsumen

dengan tingkat persepsi mereka.Sedangkan menurut Kotler

(Subihaiani,2001: 61) kualitas layanan merupakan suatu bentuk penilaian

konsumen terhadap tingkat layanan yang dipersepsikan (perceived service)

dengan tingkat pelayanan yang diharapakan (expected value).

Mengacu pada pengertian kualitas layanan tersebut maka kualitas layanan

adalah suatu perlakuan dan realitas dari jasa yang diberikan. Hal ini

berarti bahwa kualitas yang baik bukanlah berdasarkan persepsi

penyedia jasa, melainkan berdasarkan persepsi konsumen.

Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman

(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
terpercaya.

c. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk
membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada
pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.

d. Asurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan,
kesopansantunan dan kemampuan pegawai perusahaan untuk
menumbuhkan rasa percaya para pelanggan pada 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 keiinginan pelanggan secara spesifik dari
bentuk fisik produk atau jasa sampai pendistribusian yang tepat.

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 seseorang untuk diserahkan
kepada pihak lainnya, maka dia akan tetap merupakan bagian dari
pelayanan tersebut.

3. Bervariasi (Variability)
Pelayanan senantiasa mengalami oerubahan, 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 Roesanto (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 tetap mereka lebih senang
menikmati kenyamanan pelayanan.
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Kualitas pelayanan merupakan salah satu hal yang tdak dapat dianggap

ringan oleh perusahaan. Bila kualitas pelayanan dari suatu perusahaan

baik, maka konsumen akan mendapatkan kepuasan yang setimpal dengan

biaya yang mereka kelurka, tetapi sebaliknya jika kualitas pelayanan

yang konsumen dapatkan itu buruk, konsumen akan merasa kecewa

dengan biaya yang telah mereka korbankan.

6. Lokasi

Strategi dalam pemilihan lokasi merupakan detrminan penting dalam

pemilihan usaha, terutama bakery. Lokasi yang dipilih perusahaan

biasanya meliputi lokasi yang strategis, mudah dicapai, lokasinya dekat

dengan pasar/ pusat kota dan aman.

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

pertokoan merupakan masalah yang sangat penting karena oemilihan

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 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

mengharapkan pada pembeli untuk mendapatkan diskon penjualan atau

penjualan berhadiah.
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Menurut Kotler (2008: 51) ”Salah satu kunci menuju sukses adalah lokasi,

lokasi dimulai dengan memilih komunitas”. Keputusan ini sangat

bergantung pada potensi pertumbuhan ekonomis dan stabilitas, persaingan,

iklim politik dan sebagainya.

Menurut Swastha (2002: 24) ”Lokasi adalah tempat dimana suatu usaha

atau aktivitas usaha dilakukan”. Faktor penting dalam pengembangan

suatu usaha adalah letak lokasi terhadap daerah perkotaan, cara pencapaian

dan waktu tempuh lokasi ke tujuan. Faktor lokasi yang baik adalah relatif

untuk setiap jenis usaha yang berbeda.

Lamb et al., (2001: 63) menyatakan bahwa memilih tempat atau lokasi
yang baik merupakan keputusan yang penting, karena :
1. Tempat merupakan komitmen sumber daya jangka panjang yang dapat

mengurangi fleksibilitas masa depan usaha.
2. Lokasi akan mempengaruhi pertumbuhan di masa depan. Area yang

dipilih haruslah mampu untuk tumbuh dari segi ekonomi sehingga ia
dapat mempertahankan kelangsungan hidup usaha.

3. Lingkungan setempat dapat saja berubah setiap waktu, jika nilai lokasi
memburuk, maka lokasi usaha harus dipindahkan atau ditutup.

Berdasarkan pengertian di atas lokasi adalah letak sebuah usaha yang

strategi, dengan tujuan dapat memaksimumkan laba.

7. Faktor Pribadi

Menurut Kotler (2001: 206), Salah satu faktor keputusan pembelian

konsumen adalah faktor pribadi, dimana faktor pribadi meliputi perilaku

konsumen yang terdiri dari umur pembeli dan tahap siklus hidup,

pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.
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1. Umur dan Tahap Siklus Hidup
Seseorang mengubah barang dan jasa yang mereka beli selama hidup
mereka. Selera terhadap makanan, pakaian, meubel, dan rekreasi
seringkali berhubungan dengan usia. Pembeli dibentuk oleh tahap
siklus hidup keluarga, tahap-tahap yang mungkin dilalui keluarga
sesuai dengan kedewasaan anggotanya.

2. Pekerjaan
Pekerjaan seseorang memengaruhi barang dan jasa yang dibelinya.
Pekerja kasar cenderung membeli pakaian kerja kasar,sedankan
pekerja kantoran membeli setelan bisnis. Orang pemasaran mencoba
mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang memiliki minat
yang rata-rata lebih tinggi pada produk dan jasa yang mereka hasilkan.

3. Situasi Ekonomi
Situasi ekonomi seseorang memengaruhi pilihan produknya. Pemasar
barang yang peka terhadap pendapatan mengamati trren pendapatan,
tabungan pribadi dan tingkat bunga.

4. Gaya Hidup
Orang-orang yang berasal dari subkebudayaan, kelas sosial, dan
pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang cuckup berbeda.
Menurut Kotler (2001: 208)” Gaya hidup adalah pola kehidupan
seseorang”.  Gaya hidup mencakup sesuatu yang lebih dari sekedar
kelas sosial ataupun kepribadian seseorang. Gaya hidup menampilkan
pola perilaku seseorang interaksinya di dunia.

5. Kepribadian dan Konsep Diri
Menurut Kotler (2001: 211)” Kepribadian adalah karakteristik
psikologis yang unik, yang menghasilkan tanggapan yang relatif
konsisten dan menetap terhadap lingkungan seseorang”. Kepribadian
biasanya diuraikan berdasarkan sifat-sifat seseorang seperti
kepercayaan diri, kemampuan beradaptasi dan agresivitas.

Kepribadian bisa berguna untuk menganalisis perilaku konsumen atas

suatu produk maupun pilihan merek. Dasar pemikiran konsep diri adalah

bahwa apa yang dimiliki seseorang memberi kontribusi dan mencerminkan

identitas mereka. Untuk memahami perilaku konsumen, orang pemasaran

pertama kali harus memahami hubungan antara konsep diri konsumen

dengan apa yang dimilikinya.
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8. Keputusan Pembelian

Konsumen dalam melakuakan keputusan pembelian sangat bervariasi, ada

yang tipe sederhana dan ada juga bertipe kompleks. Menurut Schifman

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

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

keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian yang

mengkomninasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih

perilaiu alternatif dan memilih salah satu diantaranya.

Proses pengambilan keputusan pembelian sangat bervariasi. Ada yang

sederhana dan ada pula yang kompleks. Dalam keputusan membeli barang

konsumen seringkali ada lebih dari dua pihak yang terlibat dalam proses

pertukaran atau pembelianya. Umumnya ada lima macam peranaan yang

dapat dilakukan seseorang. Ada kalanya kelima peran ini dipegang oleh

satu orang, namun seringkali pula peranaan tersebut dilakukan beberapa

orang. Pemahaman mengenai masing-masing peranan ini sangat berguna

dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kelima

peran tersebut meliputi Kotler, et al., (1996: 281).

1. Pemrakarsa (initiator), yaitu orang yang pertama kali yang menyadari
adanya keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan
mengusulkan ide untuk membeli suatu barang dan jasa tertentu.

2. Pemberi pengaruh (Influencer), yaitu orang yang pandangan, nasihat
atau pendapatnya mempengaruhi keputusan pembelian.

3. Pengambilan keputusan (decider), yaitu orang yang menentukan
keputusan pembelian, misalnya apakah jadi membeli, apa yang dibeli,
bagaimana cara membeli, atau dimana membelinya.

4. Pembeli ( buyer), yakni orang yang melakukan pembelian aktual.
5. Pemakai (user), yaitu orang yang mengkonsumsi atau menggunakan

barang atau jasa yang dibeli.
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a. Faktor-faktor Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut

Kotler dan Amstrong (2008: 235) faktor-faktor keputusan pembelian

terdiri dari.

1. Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap
perilaku konsumen. Faktor kebudayaan terdiri dari: budaya,
subbudaya dan kelas sosial.

2. Faktor Sosial
Selain faktor budaya, perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh
faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga serta status
sosial.

3. Faktor Pribadi
Faktor pribadi yang memberikan kontribusi terhadap perilaku
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
psikologis utama yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta
keyakinan dan pendirian.

b. Tahap-tahap Keputusan Pembelian

Menurut Kotler dan Keller, (1994: 124), Tahap-tahap yang ditempuh

oleh pembeli untuk meraih hasil dan keputusan pembelian, konsumen

melewati lima tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi,

evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian.

Gambar 1.Proses pengambilan keputusan model lima tahap (Kotler
1999: 174).
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Kelima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pengambilan

keputusan pembelian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Pengenalan Kebutuhan
Proses membeli dengan pengenalan masalah atau kebutuhan. Pembeli
merasakan perbedaan antara keadaan nyata dengan keadaan yang
diinginkan. Para Pemasar harus meneliti konsumen untuk menemukan
jenis kebutuhan atau masalah apa yang akan muncul, apa yang
memunculkan mereka, dan bagaimana kebutuhan masalah tadi
mengarahkan konsumen pada produk tertentu.

2. Pencarian Informasi
Tahap proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen
telah tertarik untuk mencari lebih banyak informasi, konsumen
mungkin hanya meningkatkan perhatian atau mungkin aktif mencari
informasi. Seberapa jauh orang tersebut mencari informasi tergantung
pada kuat lemahnya dorongan kebutuhan, banyaknya informasi yang
dimiliki, kemudahan memperoleh informasi, tambahan dan kepuasan
yang diperoleh dari kegiatan mencari informasi. Yang menjadi
perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama
yang menjadi acuan konsumen dan   pengaruh relatif tiap   sumber
tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya.

3. Evaluasi Alternatif
Informasi yang di dapat oleh calon pembeli digunakan untuk
memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai alternatif-alternatif
yang dihadapinya serta daya tarik masing-masing alternatif. Produsen
harus memahami cara konsumen terhadap informasi yang
diperolehnya dan sampai pada sikap tertentu mengenai produk
promosi. Terdapat beberapa proses evaluasi konsumen : Pertama,
konsumen berusaha memenuhi kebutuhan; kedua, konsumen mencari
manfaat dari solusi produk; ketiga, konsumen melihat masing-masing
produk sebagai kelompok atribut dengan kemampuan yang berbeda-
beda dalam memberikan manfaat yang dapat digunakan untuk
memuaskan kebutuhan tersebut.

4. Keputusan Pembelian
Tahap proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen
benar-benar membeli produk. Membeli merek yang paling disukai,
tetapi dua faktor dapat muncul anatra niat untuk membeli dan
keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain, faktor
kedua adalah faktor situasi yang tidak diharapkan. Konsumen
mungkin membentuk niat membeli berdasarkan faktor-faktor seperti
pendapatan yang diperkirakan, harga yang diharapkan, dan manfaat
produk yang diharapkan. Namun, kejadia yang tidak diharapkan
mungkin mengubah niat membeli tersebut.jadi, pilihan dan niat
membeli tidak selalu ,menghasilakan pilihan membeli yang aktual.
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5. Perilaku Pasca Pembelian
Tahap proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen
mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan
kepuasan atau ketidakpuasan yang mereka rasakan.

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami rasa puas atau

ketidakpuasan tertentu. Apabila konsumen mendapatkan kepuasan dari

barang yang telah dibeli, maka keinginan untuk membeli merek barang

tersebut akan semakin kuat. Sebaliknya, apabila barang yang telah

dibeli tidak memberikan kepuasan, maka konsumen akan merubah

sikapnya terhadap merek barang  tersebut menjadi sikap negatif,

bahkan kemungkinan akan menolak dari daftar pilihan. Pemasar akan

berusaha untuk meminimumkan hal yang tidak memuaskan konsumen,

dengan melakukan kontak purna beli dengan konsumen, menyediakan

layanan yang lebih maksimal dengan cara memberikan garansi dan

meningkatkan promosi produk perusahaan melalui iklan.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan studi atau penelitian sejenis dengan pokok masalah yang

diharapkan dalam skripsi yang telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti

terdahulu. Oleh karena itu pada bagian ini dilengkapi beberapa hasil penelitian

yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan ini, antara lain.
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Tabel 4. Hasil Penelitian yang Relevan

Tahun Nama Peneliti Judul Penelitian Kesimpulan

2014 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
Harga, Produk, Lokasi dan
Pelayanan terhadap
Keputusan Pembelian
pada Soto Angkring “Mas
Boed” Spesial Ayam
Kampung Semarang
Tahun 2014, dengan Fhitung

> Ftabel yaitu 6,288 >
1,985.

2015 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 dan Faktor
Psikologis Terhadap
Keputusan Pembelian
Konsumen di Kentucky
Fried Chicken (KFC)
Singaraja Tahun 2015,
dengan Fhitung > Ftabel yaitu
4,501 > 2,000.

2016 Nurmalia Pajrin Pengaruh Citra
Merek(Brand
Image), Kualitas
Pelayanan, Lokasi,
dan Faktor Pribadi
terhadap
Keputusan
Pembelian
Konsumen pada
KFC Gelael
Bandar Lampung
tahun 2015.

Ada pengaruh yang positif
dan signifikan variabel
Pengaruh Citra Merek
(Brand Image), Kualitas
Pelayanan, Lokasi, dan
Faktor Pribadi terhadap
Keputusan Pembelian
Konsumen pada KFC
Gelael Bandar Lampung
tahun 2015, dengan Fhitung

> Ftabel yaitu 60,316 >
2,42.
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C. Kerangka Pikir

Kondisi pasar yang semakin variatif, konsumen menjadi selektif dalam

melakukan pembelian dan semakin kritis dalam perilaku pembeliannya.

Keputusan untuk membeli suatu produk sangat dipengaruhi baik dari merek

produk maupun dari kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan. Semakin

baiknya citra merek (brand image) yang diciptakan produk yang dijual dan

kualitas pelayanan yang diberikan maka akan memberikan dampak yaitu

keputusan pembelian konsumen.

Salah satu jenis produk yang diminati masyarakat adalah perusahaan bakery

yang menyajikan berbagai jenis roti dan kue. Salah satu bakery yang

berkembang di Provinsi Lampung saat ini yaitu Jaya Bakery. Para pengusaha

bakery saling berlomba untuk memvariasikan produk makananya dari produk,

rasa, sajian, maupun pelayan yang ditawarkan. Berbagai cara yang mereka

lakuakan untuk meningkatkan jumlah konsumen yang salah satunya adalah

dengan memperhatikan citra merek (brand image)dan kualitas pelayanan yang

diberikan.

Menurut Kottler dan Keller (2007: 332) konsumen modern bukan saja

menganggap merek hanya sebagai sebuah nama produk, tetapi terkadang

menjadi identitas yang akan membedakannya dengan produk lain yang

dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sama dan hal ini akan

mempermudah konsumen dalam melakuakn keputusan pembelian.
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Nasution (2004: 50) berpendapat bahwa kualitas pelayanan merupakan

penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu pelayanan. Bila penilaian yang

dihasilkan merupakan penilaian yang positif, maka kualitas pelayanan ini akan

berdampak pada terjadinya keputusan pembelian.

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. Menurut Kotler

dan Amstrong (2010: 67) kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia

bagi pelanggan yang ditargetkan. Termasuk didalamnya adalah jaringan,

jangkauan, lokasi, persediaan, transportasi dan logistik.

Faktor pribadi juga merupakan salah satu faktor keputusan untuk pembelian

suatu produk. Keputusan konsumen dipengaruhi olek 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.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir pada penelitian ini

digambarkan sebagai berikut.
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Gambar 2. Paradigma dengan 4 Variabel Independen X1, X2, X3, dan
X4 dan satu Variabel Dependen Y

D. Hipotesis

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

konsumen pada Jaya Bakery Bandar Lampung tahun  2016?

2. Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian konsumen

pada Jaya Bakery Bandar Lampung tahun  2016?

3. Ada pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen pada Jaya

Bakery Bandar Lampung tahun  2016?

4. Ada pengaruh faktor pribadi terhadap keputusan pembelian konsumen

pada Jaya Bakery Bandar Lampung tahun  2016?

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

faktor pribadi terhadap keputusan konsumen pada Jaya Bakery Bandar

Lampung tahun 2016?

Citra Merek (Brand
Image) (X1)

Kualitas Pelayanan
(X2)

Lokasi (X3)

Faktor Pribadi (X4)

Keputusan
Pembelian (Y)



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut 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 pengetahuan 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 dilakukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survey yang mengambil sampel

dari satu populasi. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang

bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat, serta hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan, serta proses

yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomen, atau

untuk menentukan frekuensi distribusi suatu gejala atau frekuensi adanya

hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gelala lain, Sofar dan Widiyono
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(2013: 53). 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

peneliti. Selanjutnya dikatakan bahwa penelitian ekspo fakto dilakukan

terhadap program,kegiatan yang telah berlangsung atau telah terjadi.

Penelitian ekspo fakto tidak ada pengontrol variabel dan biasanya tida ada pra

tes, Sukmadinata dan 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 pengupulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner,

tes, wawancara terstruktur dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam

eksperimen).

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sofar dan Widiyono (2013: 87), populasi yang dinotasikan

dengan N adalah keseluruhan dari objek atau individu yang memiliki

karakteristik (sifat-sifat) tertentu yang akan diteliti. Populasi dalam

penelitian ini adalah konsumen yang berkunjung di Jaya Bakery Bandar

Lampung. Populasi selama kurun waktu 1 tahun adalah 14.600 orang.
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2. Sampel

Menurut Sofar dan Widiyono (2013: 87) Sampel adalah kegiatan dari

populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu untuk diukur atau diamati

karakteristiknya, kemudian ditarik kesimpulan mengenai karakteristik

tersebut yang dianggap mewakili populasi. Mengingat besarnya jumlah

populasi yang membeli di Jaya Bakery Bandar Lampung. Dalam

penelitian ini, untuk menghitung besarnya sampel dari populasi dihitung

dengan saran yang diberikan oleh Roscoe dalam buku Research Methods

For Business dalam Sugiyono(2012: 131) yang menyatakan bahwa jumlah

anggota sampel minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti. Variabel

dalam penelitian ini ada 5 (independen+dependen), maka jumlah sampel =

15 x 5 = 75. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah sampel yang

akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 75 responden.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling . Menurut Sofar

dan Widiyono (2013: 97) nonprobability sampling yaitu metode pengambilan

sampel yang memberikan peluang/kesempatan yang tidak sama bagi setiap

unusr/elemen/anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel.

Salah satu teknik penentuan sampel dalam metode nonprobability sampling

adalah teknik accidental sampling karena penulis mempertimbangkan

beberapa faktor. Sampling aksidental (sampel kebetulan ketemu), mengambil
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siapa saja sampel yang berada ditempat atau kebetulan ketemu sebagai sampel

yang dipandang cocok sebagai sumber data.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 61).

Penelitianini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas (independent)

dan variabel terikat (dependent). Variabel bebas sering disebut juga sebagai

variabel independent, stimulus, prediktor dan antecedent merupakan variabel

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebabperubahannya atau timbulnya

variabel terikat.

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah.

1. Variabel Independen atau Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependent)

Sugiyono (2014: 61). Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah : citra

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

pribadi (X4).

2. Variabel Dependen atau Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Sugiyono(2014: 61).

Variabel terikat ini dilambangkan dengan huruf Y. Variabel terikat dalam

penelitian ini adalah keputusan pembelian (Y).
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E. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual variabel adalah penarikan batas yang menjelaskan suatu

konsep secara singkat, jelas dan tegas Basrowi dan Kasinu (2007: 179).

Definisi konseptual variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Citra Merek (Brand Image)

Mendefinisikan citra merek secara sederhana yaitu persepsi yang ada di

dalam fikiran konsumen. Apabila konsumen memiiki fikiran yang baik

terhadap suatu merek, maka citra dari sebuah merek itu akan baik. Citra

merek yang baik dapat dilihat dari keunggulan dan keunikan dari sebuah

produknya.

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap

tingkat layanan yang didapatkan. Kualitas pelayanan ditentukan oleh

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan

keinginan konsumen dan mamanuhi harapan konsumen secara konsisten.

3. Lokasi

Lokasi adalah sebuah tempat yang strategis untuk memaksimumkan lanba

dari suatu usaha. Memilih   lokasi berdagang   merupakan keputusan

penting untuk bisnis yang harus membujuk pelanggan untuk datang ke

tempat bisnis dalam pemenuhan kebutuhannya. Pemilihan lokasi

mempunyai fungsi yang strategis karena dapat ikut menentukan

tercapainya tujuan badan usaha. Faktor penting dalam pengembangan
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suatu usaha adalah letak lokasi terhadap daerah perkotaan, cara pencapaian

dan waktu tempuh lokasi ke tujuan. Faktor lokasi yang baik adalah relatif

untuk setiap jenis usaha yang berbeda.

4. Faktor Pribadi

Faktor pribadi merupakan karakteristik pribadi seseorang yang berbeda

dengan orag lain yang menyebabkan tanggapan terhadap lingkungan yang

dapat mempengaruhi suatu keputusan. Faktor pribadi meliputi perilaku

konsumen yang terdiri dari umur pembeli dan tahap siklus hidup,

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

5. Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian merupakan proses pemilihan salah satu dari

beberapa alternatif pilihan yang ada. Dengan penyelesaian masalah dan

tindak lanjut yang nyata. Setelah itu konsumen melakukan evaluasi

pilihan dan kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil

selanjutnya. Pengalaman itu akan menjadi pertimbangan untuk

pengambilan keputusan pembelian dimasa depan. Sebelum konsumen

memutuskan untuk membeli, biasanya konsumen melalui beberapa tahap

terlebih dahulu yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi

alternatif, keputusan membeli atau tidak dan perilaku pascapembelian.

F. Definisi Operasional Vaeriabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu

variabel dan konstrak dengan cara melihat pada dimensi tingkah laku atau
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properti yang ditunjukkan oleh konsep dan mengkatagorikan hal tersebut

menjadi elemen yang dapat diamati dan diukur. (Basrowi dan Kasinu, 2007:

179).

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Definisi Operasional Variabel
No Variabel Sub

Variabel
Indikator Skala

Pengukuran
1. Citra

Merek
(Brand
Image)

1. Citra
Pembuat

2. Citra
Pemakai

3. Citra
Produk

a. Popularitas atas nama
besar Jaya Bakery

b. Jaya Bakery memiliki
alternatif pilihan
varian roti yang
banyak

c. Citra Jaya Bakery
memiliki jaringan
penjualan yang besar
di Provinsi Lampung

d. LogoJaya Bakery
yang menarik

a. Citra Jaya Bakery
merupakan merek
yang telah terpercaya

a. Citra jaya Bakery
sebagai toko roti yang
memiliki
produkberkualitas
tinggi

b. Citra Jaya Bakery
sebagai toko bakery
yang memiliki roti
variatif

c. Citra Jaya Bakery
sebagai toko bakery
yang memiliki produk
higienis

Interval
dengan
semantic
deferensial

2 Kualitas
Pelayanan

Harapan
yang
diperoleh
konsumen

a. Tangibles, atau bukti
fisik yaitu
kemampuan
perusahaan dalam
menunjukkan
eksistensinya kepada
pihak eksternal

Internal
dengan
semantic
deferensial
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Tabel 5. Lanjutan
b. Reliability,atau

kehandalan yaitu
kemampuan
perusahaan untuk
memberikan
pelayanan sesuai
yang dijanjikan
secara akurat
danterpercaya

c. Responsiviness,atau
ketanggapan yaitu
suatu kemampuan
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.

e. Empathy, yaitu
memberikan
perhatian yang tulus
dan bersifat dengan
upaya memahami
keinginan pelanggan

3. Lokasi Harapan
lokasi
strategis
konsumen

a. Lokasi yang dilihat
dari lingkungan
masyarakat

b. Lokasi dilihat dari
kedekatan dengan

c. Lokasi yang dilihat
dari lingkungan
masyarakat

d. Lokasi dilihat dari
kedekatan dengan
pasar atau konsumen

e. Lokasi dilihat dari
kestrategisan dalam
berbisnis

Interval
dengan
semantic
deferensial
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Tabel 5. Lanjutan
4. Faktor

Pribadi
Faktor
pribadi yang
sangat
berpengaruh
dengan
konsumen

a. Usia dan Siklus
hidup, perbedaan
selera terjadi ketika
perbedaan usia dan
juga siklus hidup
termasuk dalam
makanan

b. Pekerjaan dan
lingkungan ekonomi,
pola konsumsi
bergantungan dari
tingkat ekonomi
konsumen

c. Gaya hidup yang
berbeda
menggambarkan
polahidupkonsumen
termasuk pada pola
konsumsi para
konsumen

d. Kepribadian dan
konsep diri
konsumen dalam
melakukan
keputusan pembelian

Interval
dengan
semantic
deferensial

5. Keputusan
Pembelian
Konsumen

Keputusan
pembelian
dengan
merek dan
keputusan
pembelian
dengan
kualitas
pelayanan

a. Konsumen
melakukan
pembelian produk
karena kebutuhan

b. Konsumen
melakukan
pembelian karena
citra merek Jaya
Bakery sesuai
dengan kualitas
pelayanan

c. Konsumen melakukan
pembelian produk
Jaya Bakery karena
mereknya yang telah
terkenal

d. Konsumen melakukan
pembelian produk
Jaya Bakery karena
memiliki kualitas
pelayanan yang tidak
mengecewakan

Interval
dengan
semantic
deferensial
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G. Teknik Pengumpulan Data

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 alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu

besar (Sugiyono,2009: 145). Observasi dilakukan untuk mengetahui

keadaan konsumen yang membeli produk Jaya Bakery Bandar Lampung.

2. Wawancara

Interview digunakan sebagai teknik pengambilan data, apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang

harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari

responden yang lebih mendalam (Sugiyono,2014: 317). Teknik

wawancara ini dilakukan pada konsumen yang membeli produk Jaya

Bakery Bandar Lampung untuk mengetahui lebih dalam tentang variabel

bebas.

3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia

dalam catatan dokumen.  Menurut Sugiyono (2014: 329) dokumen

merupakan catatan peristiwa penting yang sudah lalu. Dalam penelitian

sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan
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sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh

melalui observasi dan wawancara.

4. Angket (Kuisioner)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014: 199).

Angket yang digunakan bersifat tertutup dengan menggunakan skala

semantik diferensial. Pada penelitian ini digunakan angket sebagai alat

pengumpul data untuk mendapatkan data tentang persepsi merek, kualitas,

lokasi dan faktor pribadi di Jaya Bakery. Selain itu, penggunaan rumus

dalam pengambilan sampel secara tidak langsung membuat penelitian

terjun ke dalam penggunaan statistik parametik. Oleh sebab itu, penelitian

menggunakan Rating Scale untuk menaikkan skala peneliti yang

semulanya ordinal menjadi interval sebagai salah satu syarat dalam

penggunaan statistik parametrik.

H. Uji Persyaratan Instrumen

1. Uji Validitas Angket

Validitas adalah keabsahan atau tingkat kecocokan alat ukur untuk

pengukuran, yang benar-benar cocok mengukur sesuatu yang sedang

diukur, Sofar dan Widiyono (2013: 118). Untuk mengkaji tingkat validitas

tes dan angket digunakan rumus Korelasi Product Moment, yaitu:
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Keterangan:
rxy = Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y
N = Jumlah responden

 X
= Jumlah skor item

Y = Jumlah skor total (item)

Kriteria pengujian jika r hitung > r tabel dengan taraf signifikansi 0,05
maka alat tersebut valid, begitu pula sebaliknya jika harga rhitung < rtabel

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

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil.

1) Citra Merek (Brand Image)

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung > r tabel maka alat

pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika

r hitung < r tabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak valid.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 7 soal semuanya valid,

sehingga angket yang digunakan untuk variabel X1 berjumlah 7 butir

pertanyaan (lampiran 4).

2) Kualitas Pelayanan

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung > r tabel maka alat

pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika

r hitung < r tabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak valid.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 7 soal semuanya valid,

sehingga angket yang digunakan untuk variabel X2 berjumlah 7 butir

pertanyaan (lampiran 4).
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3) Lokasi

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung > r tabel maka alat

pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika

r hitung < r tabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak valid.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 7 soal semuanya valid,

sehingga angket yang digunakan untuk variabel X3 berjumlah 7 butir

pertanyaan (lampiran 4).

4) Faktor Pribadi

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung > r tabel maka alat

pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika

r hitung < r tabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak valid.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 7 soal semuanya valid,

sehingga angket yang digunakan untuk variabel X4 berjumlah 7 butir

pertanyaan (lampiran 4).

5) Keputusan Pembelian

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung > r tabel maka alat

pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika

r hitung < r tabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak valid.

Berdasarkan hasil pengolahan data,dari 7 soal semuanya valid,

sehingga angket yang digunakan untuk variabel Y berjumlah 7 butir

pertanyaan (lampiran 4).
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2. Uji Reliabilitas Angket

Reliabilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel. Butir pertanyaan dinyatakan reliabel atau handal

apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten.Untuk

menguji tingkat reliabilitas angket digunakan rumus Alpha Cronbach

sebagai berikut.
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Keterangan:
r11 = nilai reliabilitas instrumen
k = jumlah item

 2
b = jumlah varians butir

2
1 = varians total (Basrowi dan Kasinu, 2007: 256)

Dengan kriteria pengujian jika harga r hitung > r tabel dengan taraf
signifikansi 0.05, maka alat ukur tersebut dinyatakan reliabel dan
sebaliknya apabila r hitung < r tabel, maka alat ukur tersebut dinyatakan
tidak reliabel (Arikunto,2010: 75) .

Tabel 6.  Interpretasi Reliabilitas Instrumen
BesaranDalamNilai Kriteria
0,8 – 1,00 SangatTinggi
0,6 – 0,79 Tinggi
0,4 – 0,59 Sedang/cukup
0,2 – 0,39 Rendah
Kurang dari 0,2 SangatRendah

Sumber:(Arikunto, 2008:75)

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil.

1) Citra Merek (Brand Image) (X1)

Jika citra merek r hitung > r tabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka alat

ukur tersebut dinyatakan reliabel dan sebaliknya jika r hitung > r tabel,
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maka alat ukur dinyatakan tidak reliabel. Diperoleh variabel citra

merek  reliabel sebesar 0,868.

2) Kualitas Pelayanan (X2)

Jika kualitas pelayanan r hitung > r tabel dengan taraf signifikansi 0,05

maka alat ukur tersebut dinyatakan reliabel dan sebaliknya jika r hitung >

r tabel, maka alat ukur dinyatakan tidak reliabel. Diperoleh variabel

kualitas pelayanan  reliabel sebesar 0,744.

3) Lokasi (X3)

Jika lokasi r hitung > r tabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka alat ukur

tersebut dinyatakan reliabel, dan sebaliknya jika r hitung > r tabel, maka

alat ukur dinyatakan tidak reliabel. Diperoleh variabel lokasi reliabel

sebesar 0,867.

4) Faktor Pribadi (X4)

Jika faktor pribadi r hitung > r tabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka

alat ukur tersebut dinyatakan reliabel dan sebaliknya jika r hitung > r tabel,

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.868 7

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.744 7

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.876 7
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maka alat ukur dinyatakan tidak reliabel. Diperoleh variabel faktor

pribadi  reliabel sebesar 0,858.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.858 7

5) Keputusan Pembelian (Y)

Jika keputusanpembelian r hitung > r tabel dengan taraf signifikansi 0,05

maka alat ukur tersebut dinyatakan reliabel dan sebaliknya jika r hitung >

r tabel, maka alat ukur dinyatakan tidak reliabel. Diperoleh variabel

keputusan pembelian  reliabel sebesar 0,844.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.844 7

I. Uji Persyaratan Analisis Data

1. Uji Normalitas

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan statistik

parametrik yaitu uji normalitas data populasi. Uji normalitas digunakan

untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan sebagai alat

pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas

distribusi data populasi dilakukan dengan menggunakan ststistik

Kolmogorov-Smirnov. Alat uji ini biasa disebut dengan uji K-S.

Untuk menguji normalitas distribusi data populasi diajukan hipotesis

sebagai berikut.
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Ho : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal
Ha : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujian sebagai berikut.
Menggunakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed). Apabila menggunakan ukuran
ini maka harus dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditetapkan
sebelumnya. Karena α yang ditetapkan sebesar 0,05 (5 %), tidak maka
kriteria pengujian yaitu.
1. Tolak Ho apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 berarti sampel

normal.
2. Terima Ho apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 berarti distribusi

sampel adalah normal (Sudarmanto,2005: 105-108).

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.

Ho : data populasi bervarians homogen
Ha : data populasi tidak bervarians homogen

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:
Menggunakan nilai signfikansi.Apabila menggunakan ukuran ini harus

dibandingkan dengan tingat alpha yang ditentukan sebelumnya. Karena
yang ditetapkan sebesar 0,05 (5%), maka kriterianya yaitu:

1. Terima Ho, apabila nilai signifikansi > 0,05
2. Tolak Ho, apabila nilai signifikansi < 0,05 Sudarmanto (2005: 123).

Untuk mencari homogenitas digunakan rumus Levene Statistik yaitu

dapat dirumuskan sebagai berikut:
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Dimana:
n = jumlah observasi
k = banyaknya kelompok
ZU=  YU-YT

YT = rata-rata dari kelompok ke i Zt = rata-rata kelompok dari Zi
Z = rata-rata menyeluruh (overall mean) dari Zij Daerah kritis

Kriteria pengujian sebagai berikut.
Menggunakan nilai significancy. Apabila menggunakan ukuran ini harus
dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditentukan sebelumnya. Karena α
yang ditetapkan sebesar 0,05 (5 %), maka kriterianya yaitu.

1. Terima Ho apabila nilai significancy > 0,05

2. Tolak Ho apabila nilai significancy < 0,05

J. Uji Asumsi Klasik

1.Uji Keberartian dan Kelinieritasan Garis Regresi

Uji kelinieran 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

kelinieran regresi liniear multipel menggunakan statistik F dengan rumus:

F =
GS

TCS
2

2

Keterangan:
S2TC = Varian Tuna Cocok
S2G = Varian Galat

Kriteria pengujian :
1. Menggunakan koefisien signifikansi (Sig). dengan cara

membandingkan nilai Sig. dari Deviation from linearity pada tabel
ANOVA dengan α = 0,05 dengan kriteria ” Apabila nilai Sig. pada
Deviation from linearity > α maka H0 diterima. Sebaliknya H0 tidak
diterima.

2. Menggunakan harga koefisien F pada baris Deviation from linearity
atau F Tuna Cocok (TC) pada tabel ANOVA dibandingkan dengan
Ftabel. Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima apabila Fhitung ≤ Ftabel

dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = k – 2. Sebaliknya Ho

ditolak.
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Untuk mencari F hitung digunakan tabel ANOVA (Analisis Varians)

sebagai berikut:

Tabel 7. Analisis Varians Anova
Sumber DK JK KT F keterangan
Total 1 N  2Y

Koefisien(a)
Regresi(a/b)
Residu

1
1
n-2

JK(a)

JKReg(b/a)
JK (S)

JK(a)
S2reg=JK b/a)

S2sis=
2

)(

n

sJK sisS

regS
2

2

Untuk
menguji
keberartian
hipotesis

Tuna cocok

Galat/Error

k-2

n-k

JK (TC)

JK (G)

S2TC
2

)(

K

TCJK

S2G =
kn

EJK


)( ES

TCS
2

2

Untuk
menguji
kelinearan
regresi

Keterangan:

JK (a) =
 

n

Y
2

JK (b/a) =
  









 
n

YX
XYb

JK (G) =
 

  













1

2

2

n

Y
Y

JK (T) = JK (a) – JK (b/a)
JK (T) = 2
JK (TC) = JK (S) – JK (G)
S2

reg = Varians Regresi
S2

sis = Varians Sisa
n = Banyaknya Responden

Kriteria pengujian
1. Jika Fhitung ≤ Ftabel (1 – α) (k – 2, n – k ) maka regresi adalah linier dan

sebaliknya jika Fhitng ≥ F (1 – α) (k – 2, n – k) maka regresi adalah tidak
linier.

2. Untuk distribusi F yang digunakan diambil dk pembilang = (k –2) dan
dk penyebut = (n – k) (Sudjana, 2005: 330-332)
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3. Uji Multikolinieritas

Menurut Sudarmanto (2005: 136), uji asumsi dengan multikolinieritas

dimaksud untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan linier

antara variabel bebas ( independen) lainnya. Dalam analisis regresi linier

ganda, maka akan terdapat dua atau lebih variabel bebas atau variabel

independen yang diduga akan mempengaruhi variabel terikatnya

(dependen).

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 variabel

independen yang diteliti dengan rumus sebagai berikut.

. =

Koefisien korelasi parsial antara dengan Y; dimana dianggap tetap.

Kriteria pengujian:
Apabila nilai R Square > Partial Correlations dari masing-masing variabel
bebas, maka pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala
multikolinear (Suliyanto, 2011: 90).

4. Uji Autokorelasi

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

untuk mengetahui apakah adakorelasi di antara serangkain data observasi

menurut waktu atau ruang. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan

penaksir mempunyai varian tidak minimum dan uji t tidak dapat
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digunakan, karena akan memberikan kesimpulan yang salah. Ada atau

tidaknya autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-

Watson.

Tahap-tahap pengujian dengan uji Durbin- Waston sebagai berikut.

i. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS (Ordinary Least Square) dari
persamaan yang akan diuji dan hitung statistik d dengan menggunakan

persamaan   
t t

ttt uuud
2 1

22
1 /

ii. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen
kemudian lihat Tabel Statistik Durbin-Waston untuk mendapatkan
nilai-nilai kritis d yaitu nilai Durbin-Waston Upper, du dan nilai
Durbin-Waston.

iii. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada
otokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif:

Ho : ρ < 0   (tidak ada autokorelasi positif)
Ha : ρ < 0   (ada autokorelasi positif)

Dalam keadaan tertentu, terutama untuk mrnguji persamaan beda pertama,
uji d dua sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 dan 2 persis sama di atas
sedangkan langkah 3 adalah menyusun hipotesis nol bahwa tidak ada
otokorelasi.
Ho : ρ = 0
Ho : ρ = 0

Rumus hipotesis yaitu :
Ho: tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.
Ha : terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan

KriteriaPengujian:
Apabila nilai statistic Durbin-Watson berada diantara angka 2 atau
mendekati angka 2 dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak
memiliki autokorelasi (Sudarmanto, 2005: 143).

5. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sudarmanto (2005: 147), uji heteroskedastisitas dilakukan untuk

mengetahui apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk

semua pengamatan. Gujarati dalam Sudarmanto (2005: 148), menyatakan

pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya
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heteroskedastisitas, yaitu rank korelasi dari Spearman. Pengujian rank

korelasi spearman (spearman’s rank correlation test) Koefisien korelasi

rank dari spearman didefinisikan sebagai berikut :

Keterangan:
rs =  koefisien korelasi spearman
di =  perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua karakteristik yang

berbeda dari individu atau fenomena ke i.
N   = banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank.
Di mana nilai rs adalah -1 ≤  r ≤ 1

Kriteria pengujian sebagai berikut.
Jika nilai t yang dihitung melebihi nilai t kritis, kita bisa menerima hipotesis
adanya  heteroskedastisitas, kalau tidak kita bisa menolaknya. Jika model
regresi meliputi lebih dari satu variabel X, rs dapat dihitung antara ei dan
tiap variabel X secara terpisah dan dapat diuji untuk tingkat penting secara
statistik dengan pengujian t .

Rumusan hipotesis:
Ho = Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang

menjelaskan dan nilai mutlak dari residual.
Ha = Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan

dan nilai mutlak dari residual.

K. Uji Hipotesis

1. Uji Hipotesis secara Parsial

Regresi linier sederhana adalah suatu model untuk menguji pengaruh

variabel independent terhadap variabel dependent, dimana peubah

bebasnya hanya satu peubah. Kegunaan regresi dalam penelitian salah

satunya adalah untuk memprediksi variabel dependent (Y) apabila variabel

independent (X) diketahui.

 









 

1
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2

NN

d
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Pengujian Hipotesis secara Parsial

Statistik yang digunakan adalah statistik t dengan rumus:

Keterangan:

t = nilai t observasi
b = koefisien arah b
sb= standard deviasi b

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X
dan Y, apakah variabel X1, X2, X3 dan X4 (citra merek, kualitas
pelayanan, lokasi dan faktor pribadi) benar-benar berpengaruh terhadap
variabel Y (keputusan pembelian) secara parsial.

Rumus Hipotesis dalam penelitian ini.

Ho : Tidak ada pengaruhyang signifikan antara variabel-variabel
bebas (citra merek, kualitas pelayanan, lokasi dan faktor
pribadi) terhadap variabel terikat (keputusan pembelian).

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel bebas
(citra merek, kualitas pelayanan, lokasi dan faktor pribadi)
terhadap variabel terikat (keputusan pembelian).

Kriteria pengujian hipotesis yaitu :

Jika to > t tabel maka Ho ditolak dan jika to ≤ ttabel maka Ho diterima. ttabel

diperoleh dari daftar distribusi t dengan peluang (1 -  ) dan dk = n-2.
(Sudjana, 2005: 325).

2. Uji Hipotesis secara Simultan

Regresi berganda adalah suatu model untuk menguji pengaruh

independent variabel terhadap dependent variabel, dimana independent

variabelnya terdiri dari dua peubah atau lebih. Analisis regresi berganda

digunakan apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan

(naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen

sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

sb

b
t 
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Persamaan regresi pada umumnya adalah:
Ŷ = a + bıXı + b2X2 + b3X3 + b4X4

Perhitungan bilangan konstan a, koefisien b1, koefisien b2, koefisien b3 dan

koefisien b4, sebagai berikut.

⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎡ ∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎤
⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎡

⎦⎥⎥
⎥⎥⎥
⎥⎤

=

⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎡

⎦⎥⎥
⎥⎥⎥
⎤

Keterangan:
Ŷ = Keputusan Pembelian
bı =  Koefisien regresi variabel X1 (Citra Merek)
b2 =  Koefisien regresi variabel X2 (Kualitas Pelayanan)
b3 =  Koefisien regresi variabel X3 (Lokasi)
b4 =  Koefisien regresi variabel X4 (Faktor Pribadi)
X1 = Citra Merek
X2 =  Kualitas Pelayanan
X3 = Lokasi
X4 = Faktor Pribadi

Pengujian Hipotesis Regresi Linier Multipel

Untuk menguji hipotesis penelitian dalam regresi berganda menggunakan

statistik F dengan formula:

Dimana:

Kreg dicari dengan rumus:= + +… .+

)1/(

/




knJK

kJK
F

res

reg

   2YiYiJKres
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Keterangan:
JKreg = Jumlah kuadrat regresi
JKres = Jumlah kuadrat residu
k = Jumlah variabel bebas
n = Jumlah sampel

Rumus Hipotesis dalam penelitian ini.

Ho : Tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel-variabel
bebas (citra merek, kualitas pelayanan, lokasi dan faktor
pribadi) terhadap variabel terikat (keputusan pembelian).

Ha : Ada pengaruh secara simultan antara variabel-variabel bebas
(citra merek, kualitas pelayanan, lokasi dan faktor pribadi)
terhadap variabel terikat (keputusan pembelian).

Kriteria pengujian hipotesis.

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. Apabila probabilitas signifikansi > 0,05, maka
Ho diterima dan Ha ditolak dan sebaliknya.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh

kesimpulan sebagai berikut.

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

pembelian konsumen pada Jaya Bakery Bandar Lampung tahun 2016.

2. Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian

konsumen pada Jaya Bakery Bandar Lampung tahun 2016.

3. Ada pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen pada

Jaya Bakery Bandar Lampung tahun  2016.

4. Ada pengaruh faktor pribadi terhadap keputusan pembelian konsumen

pada Jaya Bakery Bandar Lampung tahun  2016.

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

dan faktor pribadi terhadap keputusan konsumen pada Jaya Bakery

Bandar Lampung tahun 2016.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh citra merek (brand image),

kualitas pelayanan, lokasi dan faktor pribadi terhadap keputusan konsumen

pada Jaya Bakery Bandar Lampung tahun 2016, maka penulis

menyarankan.

1. Kepada Jaya Bakery Bandar Lampung diharapkan dapat terus

meningkatkan dan mempertahankan citra merek (brand image)

perusahaan dari produk-produk yang dihasilkan, karena citra merek

(brand image) terbukti mampu menjadi patokan bagi konsumen untuk

melakukan keputusan pembelian, sehingga dapat menaikkan

penjualan.

2. Perusahaan diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan, seperti

kecepatan dalam melayani, sehingga konsumen tidak merasa jenuh

ketika menunggu antrian dan melengkapi fasilitas toko seperti kursi,

mengingat konsumen yang datang biasanya menunggu layanan

pemotongan kue.

3. Perusahaan diharapkan menambah lahan parkir pada lokasi Jaya

Bakery bandar Lampung. Sehingga tidak terjadi penumpukan

kendaraan pribadi di sepanjang jalan, mengingat konsumen yang

melakukan keputusan pembelian membawa kendaraan pribadi

khususnya mobil.

4. Perusahaan diharapkan agar dapat lebih memahami karakteristik

konsumen dan apa saja yang konsumen ingin dan butuhkan, seperti

membuat produk yang bervariasi menyesuaikan dengan usia dan
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pengasilan. Karena keputusan pembelian juga salah satunya adalah

faktor pribadi.

5. Jaya Bakery Bandar Lampung sebaiknya tetap mempertahankan

konsistensi citra merek yang telah dimiliki Jaya Bakery, meningkatkan

kualitas pelayanan, menambah luas lahan parkir pada lokasi Jaya

Bakery, dan meningkatkan sistem pemasaran yang ada. Pemasar harus

dapat menarik konsumen dengan memahami karakteristik setiap

konsumen sehingga tertarik untuk melakukan keputusan pembelian

pada Jaya Bakery.
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