
 

 

   

PENGARUH E-COMMERCE, KUALITAS PRODUK DAN BRAND IMAGE 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA INDUSTRI EKONOMI KREATIF 

( Studi pada UMKM Askha Jaya ) 

 

 

( Skripsi ) 

 

 

 

Oleh ; 

 

Fajar Agustyan 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

JURUSAN MANAJEMEN 

FALKUTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2017 

 

 



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF E-COMMERCE, QUALITY PRODUCTS, AND
BRAND IMAGE ON PURCHASE DECISION ON INDUSTRY CREATIVE

ECONOMY

(Study on UMKM Askha Jaya)

By

Fajar Agustyan

Small and medium enterprises or MSMEs are one of the drivers of the Indonesian
economy in facing the free market competition of the ASEAN economic
community (MEA). Askha Jaya Chips is one of the SMEs in Lampung Province
that sells light snacks by typical Lampung. Askha chips Jaya has implemented e-
commerce in marketing their products in order to compete on a competitive basis.
The quality of products is a reflection of the success of its products in order to
attract the attention of consumers and brand image is one of the contributing
factors that can lead to a good image through product image, corporate image, and
the image of the consumer. The problem in this study is whether there is a
significant influence of e-commerce, product quality and brand image on purchase
decisions on SMEs chips Askha Jaya. The samples in this study were 100
respondents consumers who ever bought a product chips Askha Jaya through the
medium of e-commerce. The method used is a method of non-probability
sampling with purposive sampling technique. Descriptive research design is
verifikatif by using multiple linear regression analysis. To test the hypothesis of
every independent variable used t test and test f. The results of this study are
variable e-commerce and brand image significantly influence purchasing
decisions. While the product quality variable does not significantly influence.

Keywords: E-Commerce, product quality, brand image, purchase decision.



ABSTRAK

PENGARUH E-COMMERCE, KUALITAS PRODUK, DAN BRAND IMAGE
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA INDUSTRI EKONOMI

KREATIF

( Studi Pada UMKM Askha Jaya )

Oleh

Fajar Agustyan

Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak
ekonomi Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar bebas masyarakat
ekonomi ASEAN (MEA). Keripik Askha Jaya adalah salah satu UMKM di
Provinsi Lampung yang menjual produk makanan ringan oleh-oleh khas
Lampung. Keripik Askha Jaya telah menerapkan e-commerce dalam memasarkan
produknya agar dapat bersaing secara kompetitif. Kualitas produk merupakan
cerminan kesuksesan produk yang dimilikinya agar dapat menarik perhatian
konsumen dan Brand image merupakan salah satu faktor pendukung sehingga
dapat menimbulkan citra yang baik melalui citra produk, citra perusahaan, dan
citra konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh
secara signifikan e-commerce, kualitas produk, dan brand image terhadap
keputusan pembelian pada UMKM Keripik Askha Jaya. Sampel pada penelitian
ini adalah 100 responden konsumen yang pernah membeli produk Keripik Askha
Jaya melalui media e-commerce. Metode yang digunakan adalah metode non
probability sampling dengan teknik purposive sampling. Desain penelitian
deskriptif verifikatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Untuk
menguji hipotesis setiap variabel bebas digunakan uji t dan uji f. Hasil penelitian
ini adalah variabel e-commerce dan brand image berpengaruh secara signifikan
terhadap keputusan pembelian. Sedangkan variabel kualitas produk tidak
berpengaruh secara signifikan.

Kata kunci : E-Commerce, Kualitas produk, Brand Image, Keputusan
Pembelian.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Perindustrian saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat 

dengan persaingan yang sangat ketat. Perkembangan berbagai industri dituntut 

untuk dapat mengembangkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing untuk dapat 

berkompetisi dalam pasar lokal, nasional dan internasional. Pemanfaatan bahan 

baku dan perencanaan kebutuhan tenaga kerja adalah salah satu cara untuk 

meningkatkan produktivitas industri, karena kebutuhan bahan baku, jumlah tenaga 

kerja dan waktu kerja dapat direncanakan dengan baik. Industri pada era sekarang 

merupakan suatu tantangan yang sangat kompetitif bagi pelaku industri atau 

pelaku usaha. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk 

terbanyak di dunia tidak lepas dari tingkat konsumsi masyarakatnya.  

 

Keunggulan Indonesia sebagai anggota aktif sekaligus pendiri ASEAN atau 

Association South East Asia Nation menjadi salah satu nilai tambah Indonesia 

untuk dapat bersaing di pasar global atau internasional. Terdapat beberapa 

peluang yang dimiliki oleh Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic 

Community (AEC) 2015 dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus 

meningkat dan usia mayoritas berada pada usia produktif, menjadikan Indonesia 

Negara ekonomi yang produktif dan dinamis yang dapat memimpin pasar ASEAN 

dimasa depan. Indonesia juga memiliki peluang sebagai Negara pengekspor dan 
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sudah mencatat 10 (sepuluh) komoditi unggulan ekspor baik ke dunia maupun ke 

intra-ASEAN selama lima tahun terakhir. 

 

      Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di 

ASEAN telah melahirkan beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau 

UMKM sebagai penggerak ekonomi Indonesia dalam menghadapi persaingan 

ASEAN. Usaha UMKM yang ada saat ini dirasa sangat penting sebagai 

penggerak ekonomi Indonesia dalam menghadapi pasar persaingan internasional. 

Banyak UMKM negara di ASEAN yang kini telah menerapkan media internet 

sebagai faktor penunjang baik dalam pemasaran produknya, penjualan produknya 

hingga layanan informasi produk yang dijual. Penggunaan media internet atau 

sering disebut e-commerce membawa dampak positif bagi UMKM dalam 

mengenalkan produknya secara luas dan efektif sehingga dirasa dapat menyasar 

konsumen dengan cakupan daerah yang lebih luas. Penerapan e-commerce kini 

sudah mulai diterapkan oleh UMKM  yang ada di daerah Indonesia  sebagai 

penunjang usaha mereka. 

 

      Penerapan e-commerce merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk 

tanpa harus mengeluarkan biaya yang mulai diterapkan oleh beberapa UMKM 

yang ada di Indonesia. Memasarkan produk dengan menggunakan e-commerce 

dapat menciptakan citra merek atau brand image kepada konsumen secara tidak 

langsung, karena dengan memasarkan produk melalui e-commerce seperti media 

sosial dan website pribadi dapat membangun brand image kepada konsumen 

melalui media sosial para konsumen. Pemasaran yang baik harus diikuti juga 
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dengan kualitas produk yang baik pada produk yang dipasarkan agar dapat 

mendukung brand image yang dibangun setalah konsumen membelinya. 

      E-commerce menurut Zimmerer (2005) diartikan sebagai suatu kegiatan jual 

beli yang dilakukan melalui media internet. Indikator penggunaan e-commerce 

oleh konsumen adalah apabila terjadi transaksi jual beli di dunia virtual meskipun 

tidak melalui website pribadi perusahaan. E-commerce menjadi salah satu 

alternatif untuk mengembangkan bisnis UMKM yang kini menjadi fenomena 

yang akrab dalam kegiatan bisnis, banyak perpindahan barang dan pelayanan jasa 

yang dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat melalui jaringan dunia maya. 

Manfaat dari e-commerce diantaranya kenyamanan, kecepatan data, akses 24 jam 

sehari, efisiensi, alternatif ruang dan pilihan yang tanpa batas. E-commerce di 

jaman teknologi dan internet ini merupakan kebutuhan esensial dalam dunia bisnis 

dan usaha sebagai penunjang dalam pengembangan pasar, meningkatkan efisiensi, 

dapat menekan biaya, serta memberikan akses yang lebih luas bagi pelanggan 

perusahaan dalam mengambil keputusan pembelian. 

 

      Penerapan e-commerce oleh UMKM harus diikuti dengan kualitas produk 

yang baik agar tercipta loyalitas konsumen sehingga kedepannya mampu menarik 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Kualitas produk yang baik 

merupakan ciri kesuksesan suatu produsen dalam membuat atau menghasilkan 

suatu produk miliknya. Menurut Kotler dan Keller (2012) kualitas produk adalah 

totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 
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Kualitas produk yang baik secara tidak langsung dapat meningkatkan brand 

image perusahaan yang ada di konsumen.  

      Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM adalah potensi yang cukup 

besar untuk meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Lampung. 

Kawasan sentra industri keripik Kota Bandar Lampung adalah salah satu kawasan 

yang didirikan untuk menampung atau menjadi titik pusat dari UMKM keripik 

pisang yang ada di Kota Bandar Lampung. Kawasan sentra Industri ini telah 

berdiri pada bulan Mei tahun 2008. Kawasan ini terletak di Jalan Pagar Alam, 

Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar 

Lampung, atau biasa dikenal sebagai Gang PU. Faktor ini yang menjadikan 

kawasan sentra industri keripik Lampung sebagai pusat penjualan keripik pisang 

di Bandar Lampung. Saat ini terdapat 10 produsen keripik terbesar dilihat dari 

jumlah toko yang dimiliki, rata-rata setiap produsen memiliki dua sampai empat 

toko. Berikut daftar nama-nama produsen keripik pisang di Kawasan sentra 

industri keripik Lampung terdapat pada tabel 1.1. 

 

TABEL 1.1 PRODUSEN KERIPIK DI KAWASAN SENTRA INDUSTRI 

KERIPIK LAMPUNG 

No Produsen Keripik Jumlah Toko 

1 Keripik Pisang Askha Jaya 4 

2 Istana Keripik Ibu Merry 3 

3 Karya Mandiri 2 

4 Cesylia 2 

5 Keripik Mahkota 2 

6 Keripik Firman 2 

7 Keripik Fino 2 

8 Keripik Suheri 2 

9 Keripik Arema Jaya 2 

10 Keripik Puteri Jaya 2 

Sumber : Hasil survey peneliti Oktober 2016 
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       Dipilihnya industri Keripik Pisang di Bandar Lampung dalam penelitian ini 

merupakan salah satu industri potensial yang ada di Bandar Lampung yang 

promosinya perlu dikembangkan dengan menggunakan teknologi tepat guna 

seperti salah satunya e-commerce. Berikut Tabel 1.2 media e-commerce yang 

digunakan oleh Keripik Askha Jaya. 

TABEL 1.2 MEDIA E-COMMERCE YANG DIGUNAKAN KERIPIK 

ASKHA JAYA 

No Media E-Commerce Nama Akun 

1 Facebook Keripik Askha Jaya 

2 Twitter @askhakeripik 

3 Instagram askhakeripik 

4 Website www.askhakeripik.com 

5 Blackberry Messagger B38AC10 

Sumber : Hasil survey peneliti Maret 2017 

 

      Pangsa pasar yang semakin luas merupakan salah satu tantangan yang akan 

dihadapi oleh UMKM saat ini. Berikut Tabel 1.3 data pasar keripik pisang pada 

sentral industri keripik di Bandar Lampung. 

TABEL 1.3 PASAR KERIPIK ASKHA JAYA DI SENTRAL INDUSTRI 

KERIPIK BANDAR LAMPUNG 

No Nama Produsen Pangsa Pasar 

1 Istana Keripik Ibu Merry 19% 

2 Karya Mandiri 14% 

3 Askha Jaya 13% 

4 Suheri 12% 

5 Cesylia 9% 

6 Shinta 7% 

7 Lain-lain 26% 

Sumber : Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan 

(http://www.diskoperindag.or.id) Tahun 2016 

 

      Pengusaha keripik pisang yang saat ini telah memanfaatkan e-commerce salah 

satunya adalah Keripik Pisang Askha Jaya. Pemanfaatan media sosial sebagai 

penunjang usahanya dalam penggunaan e-commerce diantaranya adalah Twitter, 

http://www.askhakeripik.com/
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Facebook, Instagram, dan Website. Penggunaan e-commerce oleh Keripik Pisang 

Askha telah dimulai sejak tahun 2012, media sosial yang digunakan hanya untuk 

mempromosikan, memberikan informasi, dan menjual produk olahan keripik 

pisang yang akan dijual agar jangkauan pemesanan tidak hanya untuk konsumen 

masyarakat Lampung, tetapi untuk menjangkau permintaan dari luar Lampung 

atau konsumen yang tidak memiliki waktu untuk mengunjungi toko. 

TABEL 1.4 PRODUSEN KERIPIK ASKHA JAYA 

 

No Data Perusahaan Keterangan 

1 Nama Perusahaan Askha Jaya 

2 Pemilik Aswal Junaidi 

3 Alamat Perusahaan Jl. Pagar Alam, Segalamider, Tanjung Karang 

Barat 

4 No. Telepon 0828 8011 5991 

5 Pendirian Usaha 15 Maret 2010 

6 Jenis Produk Aneka Keripik (Pisang, Talas, Mantang, singkong) 

7 Spesifikasi Produk Keripik Pisang Aneka Rasa (Manis, Coklat, Keju, 

Strawberry, Jagung Bakar, Balado, Melon, Moka) 

8 Metode Pemesanan Outlet atau Non Outlet (Blog, Facebook, BBM, dan 

media online lainnya ) 

9 Metode Pembayaran Tunai, Transfer 

10 Cara Pengiriman Diantar Langsung atau Jasa pengiriman 

Sumber : bi.go.id Tahun 2017 

      Tabel 1.4 merupakan gambaran profil dari UMKM Keripik Pisang Askha 

yang saat ini mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai 

dengan meningkatnya permintaan akan keripik pisang lampung yang terus 

mengalami trend yang positif. Berikut adalah Tabel 1.5 yang menunjukan 

peningkatan penjualan Keripik Pisang Askha dari tahun ke tahun. 
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TABEL 1.5 PENJUALAN PRODUK KERIPIK TAHUN 2014-2016 ASKHA 

JAYA 

Tahun Total Penjualan Pertahun Rata-rata Penjualan Perbulan 

2010 47.346 Kg 3945,5 Kg 

2011 54.634 Kg 4552,83 Kg 

2012 57.755 Kg 4812,91 Kg 

2013 58.208 Kg 4850,66 Kg 

2014 58.765 Kg 4897,08 Kg 

2015 59.347 Kg 4945,58 Kg 

2016 62.643 Kg 5220,25 Kg 

Sumber : Gerai Askha Jaya Maret 2017 

 

 

      Data Tabel 1.5 menggambarkan bahwa terjadi peningkatan penjualan dari 

tahun 2010 hingga 2016. Peningkatan penjualan tersebut diduga dipengaruhi oleh 

penggunaan e-commerce yang mulai diterapkan pada tahun 2012. Hal ini terjadi 

karena meningkatnya permintaan akan keripik pisang khususnya pada UMKM 

Keripik Pisang Askha yang tidak hanya datang dari konsumen Kota Bandar 

Lampung, tetapi diikuti dengan pemesanan yang berasal dari daerah lain dan juga 

antar provinsi. Hal ini tidak terlepas dari pemasaran produk Keripik Pisang Askha 

yang mulai luas yang sudah menerapkan e-commerce. E-commerce merupakan 

konsep dari pemasaran global yang digambarkan sebagai proses jual beli barang 

atau jasa pada dunia online atau pertukaran informasi melalui jaringan informasi 

internet (Turban dan Cohen, 2003). 

 

      Penerapan e-commerce yang diterapkan oleh Askha Jaya telah mencakup 

berbagai macam indikator diantaranya adalah electronic marketing, electronic 

advertising, electronic customer support service, dan electronic order and 

delivery. E-marketing adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan 

pemasaran suatu produk atau jasa yang menggunakan media internet atau 

jaringan, artinya suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan secara elektronik lewat 
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internet atau jaringan cyber. E-marketing telah digunakan oleh askha jaya untuk 

memasarkan produknya sehingga dapat membantu Askha Jaya mempromosikan 

produknya dengan cakupan wilayah yang luas. Penerapan e-commerce diharapkan 

dapat menjadi jalan keluar UMKM dalam mempromosikan dan menjual produk 

mereka secara luas dengan pangsa pasar yang semakin tinggi.  

 

      E-Advertising atau pengiklanan secara elektronik oleh Askha Jaya melalui 

media sosial dan website pribadi dirasa cukup untuk mempromosikan produk 

keripik Askha Jaya. Tujuan Askha Jaya menggunakan e-advertising adalah untuk 

mencapai jangkauan yang lebih luas dengan menyasar pelanggan potensial 

dengan menghubungkan mereka melalui media sosial ataupun website pribadi 

mereka. Manfaat penggunaan media ini dapat menekan biaya yang lebih banyak 

secara efektif dan efisien dengan mengiklankan produknya ke media sosial. 

 

      Electronic customer support service atau E-Customer Service adalah bentuk 

layanan penunjang UMKM yang diperuntukkan untuk memudahkan konsumen 

dalam menghubungi produsen dalam hal pemesanan produk ataupun keluhan 

terhadap produk atau jasa yang diterima. Penerapan system ini diterapkan agar 

memberikan pelayanan dan keyakinan terhadap konsumen terhadap produk atau 

jasa yang dijual. Metode ini dapat memudahkan UMKM untuk mengevaluasi dan 

melihat seberapa jauh konsumen yakin dan percaya terhadap produk atau jasa 

yang dijual, sekaligus sebagai bahan koreksi produk yang rusak atau produk yang 

tidak sesuai dengan pesanan konsumen. 

 

      Electronic order and delivery adalah metode yang digunakan dalam 

pemesanan barang atau jasa yang menggunakan sistem elektronik seperti 
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pemesanan produk yang dilakukan diluar dari toko. Penerapan sistem ini 

memudahkan konsumen dalam memesan barang atau jasa tanpa harus datang ke 

toko hanya melakukan pemesanan lewat media sosial dan website pribadi 

UMKM. Keripik pisang Askha Jaya telah menerapkan sistem ini untuk 

memberikan kemudahan terhadap konsumen mulai dari pemesanan produk dan 

mengirimkan pesanan ke konsumen di berbagai daerah dengan menggunakan jasa 

pengiriman. Penerapan sistem ini semakin memudahkan Keripik Pisang Askha 

Jaya dalam mengirim produknya ke berbagai daerah tanpa hambatan dengan 

menggunakan e-commerce. 

 

 

 

GAMBAR 1.1 MEDIA SOSIAL KERIPIK ASKHA JAYA 
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      Total empat gerai yang dimiliki oleh Keripik Pisang Askha Jaya dengan total 

karyawan yang mencapai 35 orang dirasa sangat cukup untuk menangani usaha 

Keripik Pisang Askha. Total 35 karyawan tersebut terdiri dari berbagai latar 

belakang pendidikan yang berbeda. Berikut daftar karyawan yang bekerja di 

Keripik Pisang Askha Jaya. 

 

TABEL 1.6 DAFTAR KARYAWAN KERIPIK ASKHA JAYA TAHUN 

2017 

No Jenis Kelamin 
Pendidikan Terakhir 

SMP SMA/SMK Perguruan Tinggi 

1 Pria 3 10 - 

2 Wanita 2 20 - 

Sumber : Gerai Askha Jaya Maret 2017 

 

      Tabel 1.6 terlihat bahwa tingkat pendidikan terakhir pada karyawan Keripik 

Pisang Askha Jaya mayoritas adalah lulusan SMA. Dilihat dari data tersebut bisa 

disimpulkan bahwa sebagian karyawan tersebut tidak banyak mengetahui atau 

menguasai bidang Electronic Business secara menyeluruh. Penerapan e-commerce 

yang dilakukan oleh Keripik Pisang Askha merupakan cara UMKM untuk bisa 

mengefisiensi biaya, kinerja dan tenaga karyawan agar kinerja UMKM dapat 

berjalan sesuai yang diinginkan. Keefektifan penggunaan e-commerce dapat 

berdampak positif pada UMKM yang menggunakannya jika penggunaanya sesuai 

dengan fungsi dan tujuannya. Hal ini harus seimbang dengan sumber daya 

manusia atau karyawan itu sendiri dalam kesiapannya menggunakan e-commerce 

agar merek suatu produk dapat dikenal oleh konsumen melalui penggunaan e-

commerce itu sendiri. 
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      Perusahaan atau produsen selalu berusaha memuaskan para konsumen dengan 

menawarkan produk berkualitas. Produk yang berkualitas adalah produk yang 

memiliki manfaat bagi konsumennya. Produk yang diproduksi oleh UMKM 

Keripik Pisang Askha merupakan produk yang diproduksi dengan kebersihan dan 

mutu yang terjamin. Manfaat suatu produk merupakan konsekuensi yang 

diharapkan konsumen ketika membeli dan menggunakan suatu produk tersebut. 

Kualitas produk yang baik akan menciptakan kepuasan pada konsumen sehingga 

dapat menimbulkan loyalitas untuk membeli kembali produk tersebut. Konsumen 

sekarang sangat pintar dalam memilih dan membeli suatu produk, maka dari itu 

kualitas produk merupakan sebagai faktor penting dalam menunjang bisnis 

UMKM. 

      Kotler dan Keller (2009) menjelaskan bahwa kualitas produk memiliki lima 

komponen, diantaranya adalah kualitas produk, fasilitas, kesesuaian kualitas 

dengan harga yang dibayarkan, suasana, dan bentuk produk. Kelima komponen 

tersebut telah diterapkan oleh Askha Jaya. Pertama adalah kualitas produk yang 

diterapkan oleh Askha Jaya adalah kualitas dari segi kandungan gizi pada produk 

yang diproduksi oleh Askha Jaya. Askha Jaya sangat menjaga kualitas produknya 

dengan cara menerapkan standar kandungan gizi produk sesuai dengan kebutuhan 

konsumen. Hal ini dikarenakan produk yang diproduksinya adalah produk yang 

bersifat makanan ringan sebagai oleh-oleh sehingga kandungan gizi produk perlu 

diperhatikan. 

      Penerapan kualitas produk dalam bentuk fasilitas dilakukan oleh Askha Jaya. 

Hal yang dilakukan oleh Askha Jaya dalam fasilitas diantaranya melalui media 

internet atau e-commerce. Fasilitas berupa media internet mulai dari media sosial 
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dan website pribadi Keripik Askha Jaya digunakan untuk memasarkan produk dan 

proses transaksi jual beli melalui media internet. Penggunaan media tersebut 

diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan penjualan dan 

pemasaran lebih luas diluar daerah Lampung. 

      Penerapan kualitas produk yang diterapkan ketiga oleh Askha Jaya adalah 

kesesuaian produk dengan yang didapatkan oleh konsumen. Keripik Askha Jaya 

mempunyai komitmen dalam menjaga produknya agar sesuai dengan keinginan 

pasar atau konsumen. Keripik Askha Jaya berharap produk yang diproduksinya 

mempunyai kualitas yang baik tapi dari segi harga tidak terlalu mahal agar dapat 

menarik perhatian konsumen. Hal inilah yang sudah diterapkan oleh Askha Jaya 

sehingga dapat menarik perhatian konsumen baik dari dalam Provinsi Lampung 

maupun konsumen dari luar Provinsi Lampung yang membeli untuk dijadikan 

oleh-oleh khas Lampung. 

      Penerapan kualitas produk Askha Jaya yang keempat adalah suasana. Suasana 

yang dimaksud dalam Askha Jaya adalah suasana toko atau non toko. Suasana 

non toko diantaranya berupa tampilan website atau media sosial yang digunakan 

oleh Askha Jaya. Penerapan tampilan media sosial atau website yang menarik 

diharapkan dapat menarik perhatian konsumen dan membuat tampilan tidak 

monoton yang terkesan membosankan. Kelima adalah bentuk produk atau bentuk 

kemasan. Askha Jaya sangat memperhatikan dalam kemasan produknya agar 

terlihat menarik dan menjadi ciri khas dari Askha Jaya. Gambar menara siger 

menjadi ciri khas bentuk kemasan yang dimiliki oleh Askha Jaya yang menjadi 

ciri khas Provinsi Lampung sekaligus ikut mempromosikan Provinsi Lampung. 

Tampilan kemasan yang berbeda dari produk pesaing lainnya diharapkan dapat 
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membedakan produk Askha Jaya dan membuat konsumen mengenal produk 

Askha Jaya dengan membayangkan kemasan produk. 

TABEL 1.7 JENIS DAN HARGA PRODUK PRODUSEN KERIPIK ASKHA JAYA 

TAHUN 2017 

No Jenis produk Harga/ Kilogram 
1 Keripik Pisang Rp.40.000 

2 Keripik Singkong Rp.30.000 

3 Keripik Nangka Rp.20.000 

4 Keripik Mantang Rp.40.000 

5 Keripik Sanjay Rp.28.000 

6 Keripik Tempe Rp.60.000 

7 Keripik Talas Rp.40.000 

8 Sale Pisang Rp.45.000 

9 Dodol Lampung Rp.35.000 

10 Lempok Durian Rp.25.000 

11 Gipang Rp.15.000 

12 Kelanting Rp.30.000 

13 Kopi Durian Rp.150.000 

Sumber: Askha Jaya (askhakeripik.com) Tahun 2017 

      Peranan merek atau brand image bukan lagi sekedar sebagai nama ataupun 

sebagai pembeda dengan produk-produk pesaing, tetapi sudah menjadi faktor 

penentu untuk dapat menjadi unggul dibidang industri tersebut. Sebuah merek 

digunakan sebagai identitas dan simbol bagi konsumen untuk menggambarkan 

perbedaan dengan merek pesaing dalam kategori produk yang sama. Konsumen 

mengambil keputusan berdasarkan merek mana yang akan dibeli juga melihat dari 

sisi pencitraan merek. Merek yang kuat akan sulit ditiru karena persepsi 

konsumen atas nilai suatu merek tertentu tidak akan mudah diciptakan. Merek 

yang dibangun dengan baik akan menghasilkan citra bagi merek itu sendiri dan 

bahkan meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. 
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      Li et al (2011) menerangkan bahwa citra merek memiliki tiga komponen, 

yaitu citra perusahaan, citra produk, dan citra pemakai. Ketiga komponen citra 

merek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Citra Perusahaan 

      Menurut Li et al (2011), citra perusahaan merupakan gambaran perusahaan 

dimata konsumen berdasarkan pengetahuan, tanggapan serta pengalaman 

konsumen terhadap perusahaan yang bersangkutan. Citra perusahaan Askha 

Jaya memiliki inovasi produk dengan kuat, hal ini dibuktikan dengan 

pengeluaran varian rasa terbaru yaitu keripik pisang rasa green tea. kepedulian 

pada pelanggan ini dibuktikan dengan dapat mencicipi produk sebelum calon 

konsumen membeli. Kesan yang baik dibuktikan perusahaan Askha Jaya 

pernah menjadi Sponsorship salah satu konser musik Raisa di Bandar 

Lampung, dan juga Askha Jaya menggunakan pisang berasal dari Lampung 

yang merupakan salah satu pemasok pisang di Indonesia. 

2. Citra Produk 

      Menurut Li et al (2011), citra produk merupakan gambaran produk dimata 

konsumen berdasarkan pengetahuan, tanggapan serta pengalaman konsumen 

terhadap produk yang bersangkutan. Indikator citra produk terdiri dari fungsi 

sebagai makanan ringan yang mampu dijadikan sebagai oleh-oleh khas 

Lampung. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya sentra oleh-oleh keripik khas 

Lampung di Jl. Pagar Alam Bandar Lampung. Desain kemasan keripik pisang 

Askha Jaya yang menarik dibuktikan dengan tampilan kemasan dengan logo 

menara siger yang merupakan simbol Provinsi Lampung, serta ukuran kemasan 

yang variatif yaitu 250 gr, 500 gr, 1 kg, dan 5 kg. 
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3. Citra Pemakai 

      Menurut Li et al (2011), citra pemakai merupakan sekumpulan 

karakteristik dari konsumen yang dihubungkan dengan ciri khas dari konsumen 

suatu merek. Citra pemakai mengacu pada apakah kepribadian merek sesuai 

dengan konsumen. Keripik pisang Askha Jaya dapat dengan mudah 

dibayangkan, hal ini diidentikkan karena keripik pisang Askha Jaya merupakan 

cemilan makanan ringan yang disukai oleh semua kalangan masyarakat. Merek 

Askha Jaya memiliki karakter yang mudah diingat dibuktikan dengan adanya 

logo menara siger yang merupakan simbol Provinsi Lampung. Keripik pisang 

Askha Jaya cocok dengan konsumen karena banyaknya alternatif varian rasa 

yang diberikan, sehingga konsumen dapat memilih sesuai kecocokan rasa. 

      Citra merek penting bagi perusahaan, maka menjadi tanggung jawab 

perusahaan untuk dapat mengelola dengan baik agar dapat mempertahankan citra 

merek perusahaan dan bahkan meningkatkannya. Citra merek yang baik di mata 

konsumen sangat diperlukan oleh perusahaan karena dapat merangsang terjadinya 

pengambilan keputusan dengan penyederhanaan tahapan keputusan yang diawali 

dengan niat beli. Hal ini didukung oleh penelitian Li et al (2011) dan Lin (2013) 

yang menyatakan bahwa citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Keputusan pembelian konsumen merupakan tahap dimana 

konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian. Menurut Mc Carthy (2002) 

niat beli dapat didefinisikan sebagai dorongan yang timbul dalam diri seseorang 

untuk membeli barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. 

      Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kesiapan industri UMKM keripik 

Pisang Askha Jaya untuk menerapkan e-commerce dalam berbisnis sebagai media 
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pemasaran dan penjualan, sekaligus ingin mengetahui pengaruh kualitas produk 

dan brand image sebagai salah satu keputusan pembelian. Hal ini didasarkan pada 

pengguna smartphone yang semakin tinggi dengan mobilitas masyarakat yang 

begitu dinamis menjadi salah satu indikator terpenting dalam penentuan strategi 

bisnis terutama pada bidang pemasaran dan bisnis agar dapat bersaing. 

Penggunaan e-commerce, kualitas produk yang baik dan brand image yang sudah 

tertanam oleh Keripik Pisang Askha diduga dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. 

 

      Maka dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, saya sebagai 

peneliti ingin melakukan penelitian tersebut dengan mengambil judul penelitian 

yang berjudul : Pengaruh E-Commerce, Kualitas produk, dan Brand Image 

terhadap Keputusan Pembelian Pada Industri Ekonomi Kreatif, Studi pada 

UMKM Askha Jaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

 

       Berdasarkan penjelasan dan uraian pada latar belakang diatas maka dapat 

dilihat bahwa tantangan yang dihadapi suatu UMKM pada zaman sekarang adalah 

persaingan pada era digital yang membuat semakin ketat. Perusahaan dituntut 

untuk bisa menghasilkan produk yang baik agar dapat mendukung kesuksesan 

brand image oleh UMKM. Penggunaan e-commerce, kualitas produk dan brand 

image pada UMKM diharapkan dapat lebih efektif terhadap kinerja perusahaan 

sebagai solusi untuk bisa menghadapi persaingan di pasar global saat ini. 

Penerapan e-commerce yang telah diterapkan oleh Keripik Pisang Askha sejak 
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tahun 2012 telah membawa dampak positif bagi usaha UMKM Keripik Pisang 

Askha. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini 

adalah apakah penerapan e-commerce, kualitas produk dan brand image 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada UMKM Keripik Pisang Askha 

Jaya di Bandar Lampung. 

(1). Apakah terdapat pengaruh e-commerce terhadap keputusan pembelian pada 

UMKM Keripik Askha di Bandar Lampung.  

(2). Apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

pada UMKM Keripik Askha di Bandar Lampung. 

(3). Apakah terdapat pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian pada 

UMKM Keripik Askha di Bandar Lampung. 

(4). Apakah terdapat pengaruh e-commerce, kualitas produk, dan brand image 

terhadap keputusan pembelian pada UMKM Keripik Askha di Bandar 

Lampung. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1. Tujuan penelitian  

 

1. Untuk mengetahui pengaruh e-commerce terhadap keputusan pembelian pada 

UMKM Keripik Askha di Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

pada UMKM Keripik Askha di Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian pada 

UMKM Keripik Askha di Bandar Lampung. 



18 
 

 
 

4. Untuk mengetahui pengaruh e-commerce, kualitas produk, dan brand image 

terhadap keputusan pembelian pada UMKM Keripik Askha di Bandar 

Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, antara 

lain.  

1. Manfaat bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pertimbangan 

mengenai penggunaan e-commerce, kualitas produk, dan brand image 

terhadap keputusan pembelian agar dapat meningkatkan keefektifan 

perusahaan dalam memasarkan produk. Memberikan masukan strategi bisnis 

apa yang akan diterapkan berdasarkan penggunaan e-commerce, kualitas 

produk dan brand image agar UMKM dapat bersaing secara mandiri. 

2. Manfaat bagi akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan sekaligus menjadi bahan akademisi dan peneliti lainnya 

dalam menggunakan media e-commerce, kualitas produk dan brand image 

untuk memberikan pengetahuan dalam bisnis pada UMKM. 

3. Manfaat bagi peneliti  

a) Mendapatkan ilmu secara langsung melalui observasi lapangan 

khususnya dibidang bisnis dan pemasaran. 

b) Merupakan pengalaman yang berharga bagi peneliti dengan harapan 

akan berguna di dunia kerja. 



II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Definisi E-Commerce

Definisi E-Commerce menurut Laudon (2007), E-Commerce adalah suatu

proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan

dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi

bisnis. E-Commerce menurut David Baum (1999) merupakan satu set dinamis

teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan,

konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan

barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Definisi dari

E-Commerce menurut Kalakota dan Whinston (1997) dapat ditinjau dalam tiga

perspektif berikut :

1. Perspektif komunikasi, E-Commerce adalah pengiriman barang, layanan,

informasi, pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan

elektronik lainnya.

2. Perspektif proses bisnis, E-commerce adalah aplikasi dari teknologi yang

menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.

3. Perspektif layanan, E-Commerce merupakan suatu alat yang memenuhi

keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya

layanan (service cost). Ketika meningkatkan kualitas barang dan

meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.
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4. Perspektif online, E-Commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan

menjual barang ataupun informasi melalui internet.

2.1.1 Jenis-jenis e-commerce

Kegiatan E-Commerce mencakup banyak hal, untuk membedakannya E-

Commerce dibedakan menjadi tiga berdasarkan karateristiknya (Laudon, 2007) :

1. Business to Business, karateristiknya :

a. Trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka

sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.

b. Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan

format data yang telah disepakati bersama.

c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka lainnya untuk

mengirimkan data.

d. Model yang umum digunakan adalah peer to peer, dimana processing

intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

2. Business to Consumer, karateristiknya :

a. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum.

b. Service yang digunakan juga bersifat umum, sehingga dapat digunakan

oleh orang banyak.

c. Service yang digunakan berdasarkan permintaan.

d. Sistem pendekatan melalui client-server

3. Consumer to consumer

E-Commerce konsumen ke konsumen (C2C) melibatkan konsumen yang

menjual secara langsung ke konsumen.
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2.1.2 Proses transaksi e-commerce

Kegiatan perdagangan antar pembeli dan penjual dapat dilakukan maka

harus ada satu proses tertentu. Proses transaksi e-commerce bisa mencakup tahap-

tahap sebagai berikut ( Suyanto, 2003 ) :

1. Show. Penjual menunjukkan produk atau layanannya di situs yang dimiliki,

lengkap dengan detail spesifikasi produk dan harganya.

2. Register. Konsumen melakukan register untuk memasukkan data-data

identitas, alamat pengiriman dan informasi login.

3. Order. Setelah konsumen memilih produk yang diinginkan, konsumen pun

selanjutnya melakukan order pembelian.

4. Payment. Konsumen melakukan pembayaran.

5. Verification. Verifikasi data konsumen seperti data-data pembayaran

contohnya nomor rekening atau kartu kredit.

6. Deliver. Produk yang dipesan pembeli kemudian dikirimkan oleh penjual ke

konsumen.

2.2 Kualitas Produk

Perusahaan selalu berusaha memuaskan para konsumen mereka dengan

menawarkan produk berkualitas. Produk yang berkualitas adalah produk yang

memiliki manfaat bagi konsumennya. Konsumen yang membutuhkan suatu

produk akan membayangkan manfaat apa saja yang bisa diperoleh dari produk

yang akan dipergunakan. Manfaat suatu produk merupakan konsekuensi yang

diharapkan konsumen ketika membeli dan menggunakan suatu produk tersebut.

Definisi kualitas produk menurut Kotler dan Keller (2012) kualitas adalah totalitas
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fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya

untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Menurut Simamora

(2004) kualitas adalah sebuah strategi yang penting untuk meningkatkan

keunggulan kompetitif melalui peningkatan mutu produk.

Memperbaiki kualitas produk merupakan tantangan yang penting bagi

perusahaan untuk bersaing dalam menjalankan bisnisnya. Perbaikan kualitas

produk akan mengurangi biaya dan meningkatkan keunggulan bersaing, bahkan

lebih jauh lagi, kualitas produk yang tinggi menciptakan keunggulan bersaing

yang bertahan lama. Berbicara mengenai produk maka aspek yang perlu

diperhatikan adalah kualitas produk. Kualitas produk merupakan pemahaman

bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual lebih yang

tidak dimiliki oleh produk pesaing.

Orville, Larreche, dan Boyd (2005) mengungkapkan apabila perusahaan ingin

mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar, perusahaan harus

mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen untuk

membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut dengan produk pesaing.

Menurut Kotler dan Keller (2009), ada sembilan dimensi kualitas produk

diantaranya :

a. Bentuk (form), meliputi ukuran, bentuk, atau struktur fisik produk.

b. Fitur (feature), karakteristik produk yang menjadi pelengkap fungsi dasar

produk.

c. Kualitas kinerja (performance quality) adalah tingkat dimana karakteristik

utama produk beroperasi.
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d. Kesan kualitas (perceived quality) sering dibilang merupakan hasil dari

penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena

terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan

informasi atas produk yang bersangkutan.

e. Ketahanan (durability), ukuran umur operasi harapan produk dalam

kondisi biasa atau penuh tekanan, merupakan atribut berharga untuk

produk-produk tertentu.

f. Keandalan (reliability) adalah ukuran probabilitas bahwa produk tidak

akan mengalami malfungsi atau gagal dalam waktu tertentu.

g. Kemudahan perbaikan (repairability) adalah ukuran kemudahan perbaikan

produk ketika produk itu tak berfungsi atau gagal.

h. Gaya (style) menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada

pembeli.

i. Desain (design) adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa,

dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan.

2.3 Brand Image

2.3.1 Pengertian Brand Image

Brand Image yang terkandung dalam beberapa hal yang menjelaskan tentang

merek sebagai produk, merek sebagai organisasi merek sebagai simbol. Brand

Image bisa juga tercipta dari faktor-faktor lainnya. Brand Image tercipta bisa

dengan waktu yang sangat lama bisa juga dengan waktu yang singkat. Hal ini

tergantung dengan perusahaan itu sendiri bagaimana cara membangun Brand

Image dan memeliharanya. Menurut Freddy Rangkuty (2002) brand image adalah
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sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dibenak konsumen. Sedangkan

menurut Philip Kotler (2002) brand image adalah sejumlah keyakinan tentang

merek.

2.3.2 Variabel Brand Image

Menurut Biel dalam jurnal penelitian Setyaningsih & Didit Darmawan (2004)

variabel Brand Image adalah :

1. Citra Pembuat (Corporate Image), citra yang ada dalam perusahaan itu

sendiri. Perusahaan sebagai organisasi berusaha membangun image dengan

tujuan tak lain agar nama perusahaan ini bagus, sehingga akan mempengaruhi

segala hal mengenai apa yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Citra Pemakai (User Image), dapat dibentuk langsung dari pengalaman dan

kontak dengan pengguna merek tersebut. Manfaat adalah nilai pribadi

konsumen yang diletakkan terhadap atribut dari produk atau layanan yaitu apa

yang konsumen pikir akan mereka dapatkan dari produk atau layanan tersebut.

3. Citra Produk (Produk Image), citra konsumen terhadap suatu produk yang

dapat berdampak positif maupun negative yang berkaitan dengan kebutuhan,

keinginan, dan harapan konsumen.

2.4 Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian adalah suatu kegiatan membeli sejumlah barang atau

jasa, yang dipilih berdasarkan informasi yang didapat tentang produk, segera

disaat kebutuhan dan keinginan muncul, hingga kegiatan ini menjadi informasi

untuk pembelian selanjutnya.
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Menurut Kotler dan Keller (2012) keputusan pembelian merupakan suatu

pemilihan tindakan dari dua atau lebih alternatif. Menurut Peter dan Olson (2006)

keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih

salah satu diantaranya.

Bagi pemasar tahap keputusan pembelian ini adalah tahap yang sangat penting

untuk dipahami karena akan berhubungan dengan keberhasilan suatu program

pemasaran. Secara khusus, pemasar harus mengidentifikasi siapa yang membuat

keputusan pembelian, jenis-jenis keputusan pembelian, faktor-faktor keputusan

pembelian dan langkah-langkah dalam proses pembelian (Kotler, 2012).

2.4.1 Peran dalam keputusan pembelian

Menurut Kotler (2012) terdapat lima peran dalam proses pengambilan keputusan

pembelian, yaitu:

1. Pengambil inisiatif (initiator) yaitu seseorang yang pertama kali mengusulkan

untuk membeli produk atau jasa.

2. Pemberi pengaruh (influencer) yaitu seseorang yang dalam pandangan atau

sarannya dapat dipengaruhi terhadap proses keputusan pembelian.

3. Pengambilan keputusan (decider) yaitu seseorang yang mengambil keputusan

untuk setiap komponen keputusan pembelian apakah membeli atau tidak.

4. Pembeli (buyer) yaitu seseorang yang melakukan pembelian sebenarnya.

5. Pemakai (user) yaitu seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan

produk ataupun jasa tersebut.
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2.4.2 Tahap-tahap keputusan pembelian

Terdapat lima tahap pembelian yang dilalui konsumen dalam proses

pembelian, model ini menekankan bahwa proses pembelian bermula sebelum

pembelian dan berakibat jauh setelah pembelian. Konsumen tentu melewati

kelima tahap ini untuk setiap pembelian yang mereka buat, dalam pembelian yang

lebih rutin mereka membalik tahap – tahap tersebut. Menurut Kotler dan Keller

(2012) ada lima tahap yang dilalui oleh konsumen dalam membuat keputusan

pembelian dan tahap tersebut akan dijelaskan pada gambar berikut :

GAMBAR 2.1 PROSES KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN
MODEL LIMA TAHAP

Berikut ini adalah penjelasan dari tahap – tahap proses pengambilan keputusan

konsumen :

1. Pengenalan Masalah

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah atau

kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan aktualnya dengan

keadaan yang diinginkannya. Kebutuhan tersebut dapat berasal dari rangsangan

internal atau eksternal.

2. Pencarian Informasi

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari

informasi yang lebih banyak. Seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya

mungkin akan mencari informasi lebih lanjut.

Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam empat kelompok yaitu:

Pengenalan
Masalah

Pencarian
Informasi

Evaluasi
Alternatif

Keputusan
Pembelian

Perilaku
setelah

Pembelian
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a. Sumber pribadi: Keluarga. teman, tetangga, kenalan

b. Sumber komersial: Iklan, wiranaga, penyalur, kemasan, dan pajangan

c. Sumber publik: Media massa, organisasi konsumen

d. Sumber pengalaman: penanganan, pengkajian dan pemakaian produk

3. Evaluasi Alternatif

Setelah melakukan pencarian informasi sebanyak mungkin tentang banyak

hal, selanjutnya konsumen harus melakukan penilaian tentang beberapa alternatif

yang ada dan menentukan langkah selanjutnya.

4. Keputusan Pembelian

Setelah tahap-tahap awal tadi dilakukan, sekarang tiba saatnya bagi pembeli

untuk menentukan pengambilan keputusan apakah jadi membeli atau tidak. Jika

keputusan menyangkut jenis produk, bentuk produk, merek, penjual, kualitas dan

sebagainya.

5. Perilaku Pasca Pembelian

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkat

kepuasan atau tidak ada kepuasan. Terjadi beberapa kemungkinan bahwa pembeli

memiliki ketidakpuasan setelah melakukan pembelian, karena mungkin harga

barang dianggap terlalu mahal, atau mungkin karena tidak sesuai dengan

keinginan atau gambaran sebelumnya dan sebagainya.
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2.5 Penelitian Terdahulu

TABEL 2.1  DAFTAR TABULASI PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti Judul
Penelitian

Tujuan
Penelitian

Metode
Penelitian

Hasil Penelitian

Sri Palupi
Prabandari
dan
Misbahuddi
n Azzuhri
(2011)

Efektivitas
Penggunaan E-
Commerce
sebagai
Penunjang
Aktivitas Bisnis
pada UMKM di
Malang

Mengetahui
tingkat
penggunaan
e-commerce
sebagai
alternatif alat
berpromosi
di Malang

Analisis
Deskriptif
Kualitatif

Dari hasil penelitian di
Malang sebagian besar
mereka telah mengenal e-
commerce. Dari sisi
penggunaan e-commerce,
sebagian besar informan
ternyata masih baru
memanfaatkan e-
commerce.

Supriyadi.
Yuntawati
Fristin,
Ginanjar
Indra K.N
(2016)

Pengaruh
kualitas produk
dan brand
image terhadap
keputusan
pembelian
(Studi sepatu
converse)

Mengetahui
pengaruh
Kualitas
produk dan
brand image
mempengaru
hi keputusan
pembelian

Analisis
Deskriptif
Kualitatif.
Metode
Kuantitatif.

Hasil penelitian ini
menjelaskan bahwa ada
pengaruh yang besar
dalam kualitas produk dan
brand image dalam
keputusan pembelian pada
mahasiswa di kota malang

Mohd
Rizaimy S,
Suhardi
Wan M,
Anita Abu
Hassan,
Maznah
Wan Omar,
Etty
Harniza
Harun.
(2011)

Pengaruh
kualitas produk
Yamaha dalam
keputusan
pembelian di
Kota Sabang
Malaysia

Mengetahui
seberapa
berpengaruh
konsumen
dalam
membeli
motor
berdasarkan
kualitas
produk
terhadap
keputusan
pembelian

Metode
dalam
penelitian
ini
menggunak
an analisis
regresi
berganda.

Persepsi konsumen
tentang kualitas produk
berpengaruh secara
positip dan signifikan
terhadap keputusan
konsumen.

Asghar
Afshar
Jahanshahi,
Mahdi
Rezaei,
Khaled
Nawaser,
Vahid
Ranjbar
and Bairagi
Kachardas
Pitamber

Analyzing the
effects of
electronic
commerce on
organizational
performance :
Evidence from
small and
medium
enterprises.

Penelitian ini
untuk
mengetahui
seberapa
besar
pengaruh e-
commerce
didalam
suatu
perusahaan
india pada
UMKM

Analisis
Kuantitatif

Pada penelitian ini
didapat kesimpulan
bahwa e-commerce sangat
penting di dalam
organisasi atau
perusahaan
manapun.Karena
penggunaan e-commerce
dapat meningkatkan
efisiensi dalam
perusahaan, baik dalam
hal kinerja perusahaan.
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LANJUTAN TABEL 2.1. DAFTAR TABULASI PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti Judul
Penelitian

Tujuan
Penelitian

Metode
Penelitian

Hasil Penelitian

Li, Xian
Guo,
Xia Wang
dan
Yu Juan Cai
(2011)

Corporate-,
Product-, and
User-
Image
Dimensions
and Purchase
Intentions.
(Journal of
Computers,
Vol.6,
No.9)

Penelitian ini
ingin
mengetahui
seberapa
besar
pengaruh
Citra merek
terhadap niat
beli.

Analisis
Regresi

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa adanya
hubungan yang
signifikan antara
citra merek dan niat
beli.

2.6 Rerangka Pemikiran

2.6.1 Pengaruh E-Commerce terhadap keputusan pembelian

Usaha mikro kecil dan menengah semakin pintar dalam melihat manfaat dari

e-commerce sebagai perluasan cakupan geografis yang memberikan lebih besar

pasar potensial dimana mereka dapat menjual produk dan layanan (Rastogi,

2002). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara e-commerce

dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian pada UMKM. Tujuan dari

penelitian ini untuk mempelajari komponen efektifitas e-commerce dan keputusan

pembelian dalam perpektif electronic business.

2.6.2 Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian

Kualitas produk terhadap keputusan pembelian sangat erat kaitannya. Kualitas

dari sebuah produk merupakan salah satu pertimbangan penting konsumen dalam

pengambilan keputusan pembelian. Produk yang berkualitas yaitu produk yang

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga akan mendorong

konsumen untuk melakukan pembelian produk tersebut. Memberikan kualitas
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produk yang tinggi merupakan kewajiban perusahaan untuk mengapai tujuannya.

Kualitas produk yang baik membuat konsumen cenderung melakukan keputusan

pembelian, namun jika kualitas produk tersebut kurang baik maka kemungkinan

konsumen tidak akan melakukan keputusan pembelian produk tersebut. Penjualan

produk dengan kualitas yang bagus, orisinil, resmi akan meningkatkan

kepercayaan konsumen dalam hal keandalan produk, dengan demikian konsumen

akan melakukan keputusan pembelian.

2.6.3 Pengaruh Brand Image terhadap keputusan pembelian

Brand image merupakan suatu gambaran yang diberikan kepada konsumen

dan memberikan penilaian terhadap suatu produk seperti pada produk yang

diproduksi atau dipasarkan. Brand image adalah salah satu atribut yang penting dari

sebuah produk yang penggunaannya pada saat ini sudah sangat meluas. Keahlian

paling unik dari pemasar adalah kemampuannya menciptakan, memelihara,

melindungi dan meningkatkan brand. Produsen berpendapat pemberian brand image

adalah seni dan bagian penting dalam pemasaran. Brand juga dapat membantu

perusahaan memperluas lini produk serta mengembangkan posisi pasar yang spesifik

bagi suatu produk yang akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.

E-commerce, kualitas produk dan brand image merupakan salah satu hal yang

paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Penggunaan e-commerce akan

menjadi salah satu pilihan konsumen untuk menggunakan produk tersebut,

sedangkan kualitas produk dan brand image akan memberikan kepuasan dan

kenyamanan bagi konsumen. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir

yang dibahas dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
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V

GAMBAR 2.2 : RERANGKA USULAN UNTUK MODEL PENELITIAN

Sumber : Supriyadi, Yuntawati Fristin, Ginanjar Indra K.N (2016)

2.7 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan rerangka pemikiran yang telah

diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang digunakan adalah :

H1 : E-commerce diduga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada

UMKM Askha Jaya.

H2   : Kualitas produk diduga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada

UMKM Askha Jaya.

H3   : Brand image diduga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada

UMKM Askha Jaya.

H4    : E-commerce, kualitas produk, dan brand image diduga berpengaruh

terhadap keputusan pembelian pada UMKM Askha Jaya.

E-Commerce
(X1)

Kualitas
Produk (X2)

Brand Image
(X3)

Keputusan
Pembelian (Y)

H1

H2

H3

H4
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III. METODE PENELITIAN

3.1  Desain Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan e-

commerce, kualitas produk dan brand image terhadap keputusan pembelian pada

industri ekonomi kreatif di UMKM Keripik Pisang Askha di kelurahan Segala Mider

Gang PU Kota Bandar Lampung. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini adalah deskriptif.  Menurut Sugiyono (2013) studi deskriptif adalah penelitian

yang berusaha menggambarkan kegiatan penelitian dengan tujuan menerangkan

secara sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya dengan

menggunakan model matematis, teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan penelitian.

3.2 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) objek penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek dalam penelitian

ini ada tiga variabel diantaranya variabel X (variabel bebas) yaitu X1 (e-commerce),

X2 (kualitas produk), X3 (brand image) serta variabel Y (variabel terikat) yaitu

keputusan pembelian. Penelitian ini dilakukan di UMKM Keripik Pisang Askha Kota

Bandar Lampung. Pada penelitian ini, subjek yang dijadikan responden adalah

konsumen yang pernah membeli produk Keripik Pisang Askha di Bandar Lampung.
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3.3 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk  penelitian dari tempat aktual

terjadinya peristiwa yang diperoleh melalui berbicara dengan mereka, dengan

mengamati peristiwa, orang, dan objek; atau dengan menyebarkan kuisioner

kepada orang-orang (Sekaran, 2006). Data primer pada penelitian ini diperoleh

melalui penyebaran kuisioner kepada konsumen UMKM keripik Pisang Askha

Bandar Lampung. Kuisioner tersebut berisi sejumlah pernyataan dan pertanyaan

yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan mengenai pengaruh e-

commerce, kualitas produk dan brand image terhadap keputusan pembelian pada

indutri ekonomi kreatif studi penelitian di UMKM sentra industri keripik di jalan

pagar alam gang PU Kelurahan Segala Mider di Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang ada (Sekaran,

2006). Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti artikel,

tulisan ilmiah, maupun keterangan yang diperoleh dari buku dan maupun internet.

3.4 Populasi

Menurut Sekaran (2006) populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang,

kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh konsumen UMKM Keripik Pisang Askha Bandar Lampung.
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3.5 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi (Sekaran, 2006). Sampel terdiri atas

sejumlah anggota yang dipilih dari populasi, dengan kata lain elemen populasi akan

membentuk sempel. Mempelajari sampel membuat peneliti akan mampu menarik

kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian. Sampel yang

dijadikan objek dalam penelitian ini adalah konsumen Keripik Pisang Askha dan yang

pernah membeli dan merasakan produk Keripik Pisang Askha.

Adapun pengambilan sampel ini dengan menggunakan non probability sampling

dengan teknik purposive sampling yaitu merupakan salah satu metode penentuan

sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengguna internet

2. Berusia di atas 17 tahun

3. Pernah membeli dan merasakan produk melalui e-commerce

Ukuran populasi dalam penelitian ini sangat banyak dan beragam sehingga tidak

dapat diketahui dengan pasti, maka rumus yang digunakan untuk menghitung besaran

sampel adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2013):

Keterangan:

n = Ukuran sampel

Z = 1,96 pada tingkat signifikansi tertentu (derajat keyakinan 95%)

Moe = Margin of Error (tingkat kesalahan maksimum 10%)

n = ( )
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Peneliti menggunakan rumus diatas, maka peneliti memperoleh perhitungan

sebagai berikut:

n =
( , )( )

n = 96,04 = 96 atau 100 (pembulatan)

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa sampel penelitian yang diambil dalam

penelitian ini adalah sebanyak 100 responden yang merupakan konsumen Keripik

Pisang Askha yang pernah membeli dan merasakan produk.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau cara memperoleh informasi atau dari berbagai

sumber, dilakukan dengan cara :

1. Kuesioner

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik riset lapangan (survei)

dengan cara menyebarkan kuisioner yang berisi lembaran pernyataan-pernyataan

yang diberikan kepada konsumen di UMKM Keripik Pisang Askha.

2. Penelitian Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan ini berupa data yang diambil dari beberapa literatur seperti buku,

jurnal dan internet.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada

nilai (Sekaran, 2006). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar

dibagi menjadi dua yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat

(dependent). Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan
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disebut variabel terikat, dalam skripsi ini variabel bebas adalah e-commerce, kualitas

produk dan brand image yang disimbolkan dengan (X). Variabel yang dipengaruhi

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas disebut variabel terikat yang

disimbolkan dengan (Y). Pada skripsi ini variabel terikat adalah keputusan pembelian

produk Keripik Pisang Askha Kota Bandar Lampung. Untuk lebih memperjelas,

beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Variabel Bebas (X)

Dalam menyusun skripsi ini terdiri dari tiga variabel bebas, yaitu e-commerce

(X1), kualitas produk (X2), dan brand image (X3).

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat penelitian ini adalah keputusan pembelian konsumen.

TABEL 3.1 OPERASIONAL VARIABEL

Variabel Sub Variabel Definisi Indikator Skala
Pengukuran

Variabel Bebas:
E-Commerce,
Kualitas
Produk, dan
Brand Image

E-Commerce
(X1)

Sebagai suatu kegiatan
jual beli yang dilakukan
melalui media internet.
(Zimmerer, 2005)

1. Electronic
Marketing.

2. Electronic
Advertising.

3. Electronic
Customer
Support
Service

4. Electronic
order and
delivery.

5. Electronic
payment
system.

Likert

Kualitas
Produk (X2)

Totalitas fitur dan
karakteristik produk  atau
jasa yang bergantung
pada kemampuannya
untuk memuaskan
kebutuhan yang
dinyatakan atau tersirat.
(Kotler dan Keller, 2009)

1. Kandungan
Gizi

2. Fasilitas
media
pemesanan
melalui
internet

3. Kesesuaian
kualitas

Likert
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LANJUTAN TABEL 3.1 OPERASIONAL VARIABEL

Variabel Sub Variabel Definisi Indikator Skala
Pengukuran

dengan harga
yang
dibayarkan

4. Tampilan
website

5. Bentuk
kemasan
produk

Brand Image
(X3)

Brand Image adalah
sejumlah keyakinan
tentang merek yang
dipresepsikan oleh
konsumen (Kotler dan
Keller, 2009).

1. Corporate
Image

a. Inovasi Produk
b. Peduli Pada

Pelanggan
c. Perusahaan

memiliki Kesan
Baik

2. User Image
a. Merek Mudah

dibayangkan
layaknya
seseorang

b. Merek
memiliki
karakter yang
mudah diingat

c. Merek sesuai
dengan
karakter

d. konsumen

3. Product Image
a. Fungsi
b. Desain

Kemasan
c. Daya Tahan
d. Kualitas

Likert

Variabel Terikat:
Keputusan
Pembelian (Y)

Keputusan pembelian
merupakan suatu
pemilihan tindakan dari
dua atau lebih
alternatif.
(Kotler dan Keller,
2009)

1. Pengenalan
masalah

2. Pencarian
informasi

3. Evaluasi
alternatif

4. Keputusan
pembelian

5. Perilaku pasca
pembelian

Likert
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3.8 Skala Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan kuisioner dengan menggunakan skala likert dengan

jenis ordinal (ordinal scale). Uma Sekaran (2006) mendefiniskan skala ordinal

digunakan untuk meningkatkan prefensi atau kegunaan beragam jenis produk oleh

konsumen dan untuk  mengurutkan tingkatan individu, objek atau peristiwa.

Penentuan bobot yang digunakan dalam melakukan penelitian atas hasil daftar

pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah dengan menggunakan Skala

Ordinal yaitu 5 berjenjang (5, 4, 3, 2, 1), dengan kriteria umum penelitian untuk skor

jawaban adalah :

 SS (Sangat Setuju) = 5

 S (Setuju) = 4

 N (Netral) = 3

 TS (Tidak setuju ) = 2

 STS (Sangat Tidak Setuju) = 1

3.9  Teknik Pengujian Instrumen

Untuk mengetahui reliabilitas dan validitas variabel – variabel yang diteliti

menggunakan teknik pengujian sebagai berikut :

3.9.1 Uji validitas instrumen

Menurut Sekaran (2006) validitas adalah memastikan kemampuan sebuah skala

untuk mengukur konsep yang dimaksudkan. Berdasarkan definisi diatas, maka

validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat

pengukuran sebuah alat tes (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang

diinginkan peneliti untuk diukur. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur
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apa yang hendak diukur dan diinginkan dengan tepat. Tinggi rendahnya validitas

instrumen menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari

gambaran tentang variabel yang dimaksud. Penelitian ini menggunakan faktor analisis

melalui program SPSS versi 20,0.

Menurut Sekaran (2006) apabila hasil model analisis faktor menunjukkan bahwa

dengan signifikansi di bawah 0,05 dan Kaiser-Mayer-Olkin (KMO), anti image, dan

factor loading ≥ 0, 5 maka dinyatakan valid dan sampel bisa diteliti lebih lanjut.

3.9.2 Uji reliabilitas instrumen

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan alat

pengukuran konstruk atau variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke

waktu (Ghozali, 2013).

Sedangkan dalam pengambilan keputusan reliabilitas, menurut Ghozali (2013)

suatu instrumen dikatakan reliabel, jika:

a. Koefisien Cronbach Alpha > taraf 0,6 maka kuisioner tersebut reliabel.

b. Koefisien Cronbach Alpha <  taraf 0,6 maka kuisioner tersebut tidak reliabel.

3.10 Teknik Analisis Data

3.10.1 Analisis kualitatif

Analisis dilakukan dengan cara pendekatan deskriptif yang digunakan untuk

pemecahan masalah adalah dengan menguraikan data yang berbentuk kata, kalimat,

skema, dan gambar seperti literatur serta teori-teori yang berkaitan dengan penelitian

yang dilakukan peneliti.
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3.10.2 Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan pendekatan atau rumus

statistik. Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui dan mengukur pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini analisis kuantitatif yang

digunakan regresi linear berganda.

3.10.3 Analisis regresi linear berganda

Menurut Sugiyono (2013) analisis regresi linier berganda bermaksud

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau

lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan

nilainya). Analisis regresi yang variabel bebasnya terdiri atas dua atau lebih,

regresinya disebut juga regresi berganda. Variabel bebas dalam penelitian ini

mempunyai tiga variabel, maka regresi dalam penelitian ini disebut regresi linear

berganda. Penelitian ini menggunakan faktor analisis melalui program SPSS versi

20,0.

Menurut Sugiyono (2013) persamaan regresi linier berganda yang ditetapkan

adalah sebagai berikut:

Y = α + 1X1 + 2X2 + 3X3 + e

Keterangan:

Y = keputusan pembelian

α = konstanta

1, 2, 3 = koefisien regresi

X1 = e-commerce

X2 = kualitas produk

X3 = brand image

E = standar error
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3.11 Rancangan Pengujian Hipotesis

3.11.1 Uji signifikan simultan (uji F)

Menurut Sanusi (2014) uji f digunakan untuk mengetahu apakah variabel

independent (X) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel dependent (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 5%.

Kriteria pengujiannya sebagai berikut:

1. Ho didukung dan Ha tidak didukung jika Fhitung ≤ Ftabel pada α = 5 %

2. Ho tidak didukung dan Ha didukung jika Fhitung ≥ Ftabel pada α = 5%

3.11.2 Uji signifikan parsial (uji T)

Menurut Sanusi (2014) uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model

regresi variabel independent (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependent (Y) pada tingkat kepercayaan 95%.

Kriteria pengujiannya sebagai berikut:

1. Ho tidak didukung dan Ha didukung jika t hitung > t tabel

2. Ho didukung dan Ha tidak didukung jika t hitung ≤ t tabel

3.11.3 Koefisien determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan

model dalam menerangkan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara

nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent

dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati

satu berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, bahwa e-commerce,

dan brand image berpengaruh signifikan sedangkan kualitas produk tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian di Keripik Askha

Jaya dan didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilai Adjusted R Square 0,503 atau 50,3% maka variabel e-

commerce, kualitas produk dan brand image terhadap keputusan

pembelian memiliki kontribusi sebesar 50,3% terhadap keputusan

pembelian.

2. Berdasarkan pada uji t dapat diketahui bahwa variabel e-commerce dan

brand image berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Untuk

variabel kualitas produk tidak memiliki pengaruh positif terhadap

keputusan pembelian. Variabel yang paling besar signifikan terhadap

keputusan pembelian adalah brand image dengan t hitung sebesar 2,750

dengan taraf signifikan 0,007 < 0,05. Sedangkan yang signifikan paling

rendah adalah variabel kualitas produk dengan t hitung 1.989 dengan taraf

signifikansi 0,052 < 0,05. Berdasarkan pada hasil uji tersebut dapat

disimpulkan bahwa variabel X e-commerce dan brand image berpengaruh

terhadap variabel Y dan variabel kualitas produk tidak berpengaruh.
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3. Berdasarkan pada uji f diketahui bahwa f hitung > f tabel (34.453 > 2.47)

maka Ho tidak didukung dan Ha didukung, secara simultan variabel bebas

yaitu e-commerce (X1), kualitas produk (X2), dan brand image (X3)

berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap keputusan pembelian

(Y) di Keripik Pisang Askha.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut ada beberapa saran yang peneliti ajukan dan

dapat dijadikan acuan sesuai dengan hasil penelitian, diantaranya :

a. Keripik Askha Jaya memiliki kualitas yang cukup baik dan sistem

pemasaran yang baik. Kualitas produk merupakan cerminan apakah

produk yang dijual mempunyai kualitas yang baik dari sudut pandang

konsumen. Keripik Askha Jaya sebaiknya lebih memperhatikan kualitas

produk yang diproduksi agar mampu bersaing dengan produk sejenisnya.

Kemudahan akses dalam pemesanan dirasa harus diimbangi dengan

kualitas produk yang baik agar mampu bersaing dengan UMKM keripik

lainnya. Hal yang harus diperhatikan seperti bentuk kemasan yang

menarik, kandungan gizi atau kualitas produk dari keripik yang harus

mengikuti keinginan pasar agar mampu bersaing dan menarik perhatian

konsumen.

b. Keripik Askha Jaya sudah menerapkan sistem e-commerce sebagai sistem

penjualan dan pemasaran yang dirasa mampu meningkatkan penjualan

secara tidak langsung. Karena konsumen yang menggunakan sistem e-

commerce adalah konsumen yang mempunyai mobilitas tinggi sehingga

tidak mempunyai waktu untuk mengunjungi toko. Penampilan dan sistem
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pemasaran yang baik dirasa mampu menarik perhatian konsumen saat

mengunjungi website atau media sosial Keripik Askha Jaya. Penerapan e-

commerce tetap harus dipertahankan dan tampilan website atau media

sosial dibuat lebih menarik dan inovasi sehingga tampilannya tidak

monotone itu saja.

c. Keripik Askha Jaya sudah mempunyai brand image atau citra merek yang

baik dibenak konsumen. Brand Image pada Keripik Askha Jaya

merupakan variabel paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian

Keripik Askha Jaya, sehingga peneliti menyarankan pada pemilik Keripik

Askha Jaya untuk tetap mempertahankan citra merek yang sudah baik dan

dibangun sejak lama. Citra merek yang sudah baik dirasa sudah cukup

untuk Keripik Askha Jaya dalam menarik perhatian konsumen. Karena

konsumen sudah memiliki rasa percaya terhadap Keripik Askha Jaya dan

menimbulkan loyalitas sehingga konsumen puas dan akan melakukan

pembelian selanjutnya. Peningkatan brand image atau citra merek pada

konsumen dapat dilakukan dengan menjadi sponsor disalah satu acara

besar yang diadakan baik di Provinsi Lampung atau diluar, sehingga

secara tidak langsung dapat memperkenalkan produk ke masyarakat. Hal

lain yang dapat dilakukan adalah peningkatan kegiatan yang berhubungan

dengan kontrol kebersihan dan penyajian produk, peningkatan cita rasa

dan inovasi-inovasi pada produk di Keripik Askha Jaya sehingga

konsumen akan tertarik dan memutuskan untuk membeli produk Keripik

Askha Jaya.
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Sumber Website:

Website Resmi Dinas koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

www.diskoperindag.go.id

Website Resmi Askha Jaya. www.askhakeripik.com
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