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ABSTRAK

PENGARUH POTONGAN HARGA DAN CITRA MEREK TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBELIAN GAME MELALUI APLIKASI STEAM

(STUDI PADA REMAJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh :
Dika Marenza

Perkembangan game didunia semakin pesat tak terkecuali di Indonesia. Banyak
perusahaan yang bersaing dalam bidang industi game, perusahaan mau tidak mau
harus melakukan berbagai strategi promosi pemasaran dalam dalam menarik
perhatian konsumen. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah apakah
potongan harga dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian game melalui aplikasi STEAM pada remaja di Kota Bandar
Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel
potongan harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian game melalui
aplikasi STEAM studi pada remaja di Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian statistik deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah remaja di Kota
Bandar Lampung sebanyak 100 responden yang ditentukan dengan metode non
probability sampling dan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data
menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik
analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda, untuk menguji
hipotesis setiap variabel bebas digunakan uji t dan untuk menguji hipotesis
variabel secara simultan digunakan uji F. Hasil penelitian ini adalah variabel
potongan harga dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian game melalui aplikasi STEAM.

Kata kunci: potongan harga, citra merek, keputusan pembelian game
melalui aplikasi STEAM.



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF DISCOUNT AND BRAND IMAGE TOWARDS
THE BUYING DECISION OF GAME THROUGH STEAM

APPLICATIONS (STUDY ON TEENAGERS IN CITY BANDAR
LAMPUNG)

By

Dika Marenza

The development of the game world is not fast is no exception in Indonesia. Many
companies are competing in the field of game industry, companies inevitably have
to do various marketing promotion strategies in attracting the attention of
consumers. The problems that exist in this research are whether discount and
brand image are positive and significant influence towards the buying decision of
game through STEAM applications. The purposes of this research are to find out
how many influence of variables of discount and brand image towards the buying
decision of game through STEAM applications study on teenagers in Kota Bandar
Lampung.

The type of this research is descriptive statistical research with quantitative
approach. Samples taken in this research were teenagers in Kota Bandar Lampung
as much as 100 respondents determined by no probability sampling method and
purposive sampling technique. Data collecting techniques used questionnaires
have been tested for validity and reliability. Data analysis technique used is
multiple linear regression, to test the hypothesis of every independent variable
used t test and to test the hypothesis variable simultaneously used F test. The
results of this research are discount and brand image variables significantly
influence towards the buying decision of game through STEAM applications.

Keywords: discount, brand image, the buying decision of game through
STEAM applications
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan game di dunia semakin pesat, tidak terkecuali di Indonesia.

Game kini telah menjadi hiburan bagi kalangan masyarakat baik tua, muda, pria

maupun wanita. Bahkan game kini telah dijadikan pertandingan olahraga yang

biasa disebut e-sport (electronic-sport). Industri dan bisnis pengembangan game

sudah menjadi suatu hal yang menjanjikan, dengan banyaknya perusahaan

pengembang game di Amerika, Eropa, dan Asia. Negara Indonesia masih

terhitung sebagai konsumen dan pangsa pasar bagi industri dan bisnis game di

dunia, mulai dari game mobile, Local Area Network (LAN), dan online. Banyak

perusahaan yang membawa game dari luar negeri untuk dimainkan di Indonesia.

Banyaknya perusahaan game di dunia, mengakibatkan persaingan semakin

kompetitif. Kondisi ini membuat perusahaan menerapkan berbagai strategi di

bidang pemasaran untuk produk mereka. Strategi yang sering dilakukan

perusahaan adalah menetapkan harga suatu produk. Harga adalah salah satu

bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen lain menghasilkan

biaya. Harga adalah elemen termudah dalam program pemasaran untuk

disesuaikan (Kotler dan Keller, 2013:283). Dilihat dari konsumen itu sendiri

dalam membeli sebuah produk maka hal pertama yang dilihat adalah harga dari

produk tersebut.
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Tidak hanya dalam memainkan harga produk, perusahaan - perusahaan

termasuk yang bergerak dalam bidang industri dan pengembangan game

melakukan promosi dalam bentuk potongan harga di mana potongan harga itu

sendiri lakukan pada waktu – waktu tertentu. Bagi konsumen potongan harga

menjadi daya tarik tersendiri dalam memutuskan untuk membeli suatu produk.

Valve Corporation yang bergerak dalam bidang pengembangan dan penerbitan

game melakukan strategi pemasaran yaitu dengan promosi penjualan dengan

potongan harga dari berbagai game yang dijual. Penjualan yang dilakukan Valve

dengan menggunakan aplikasi buatan perusahaan mereka sendiri yaitu aplikasi

STEAM yang dapat diunduh melalui google untuk perangkat komputer. Aplikasi

STEAM sendiri merupakan platform yang dikhususkan untuk perangkat komputer.

Sistem yang digunakan dalam transaksi penjualan mengisi saldo dari akun yang

kita miliki. Perhitungan pengisian saldo menyesuaikan dengan kurs mata uang

Indonesia yaitu Rupiah terhadap kurs Dollar US.

Sama halnya dengan perusahaan yang bergerak di bidang industri dan

penjualan, Valve Corporation juga melakukan berbagai promosi untuk produk

mereka. Promosi yang dilakukan oleh Valve Corporation bermacam-mancam

salah satunya potongan harga. Hal ini umumnya dipakai perusahaan untuk

membujuk pengguna lama agar membeli lebih banyak produk dari perusahaan

tersebut, dan mendorong pengguna produk baru atau meyakinkan konsumen

untuk mencoba produk yang telah ada. Selain itu potongan harga cukup mendapat

respon yang cepat dari konsumen.
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Potongan harga biasanya dilakukan setelah melihat nilai penjualan bulan

sebelumnya dan jumlah stock barang, dari data tersebut maka perusahaan dapat

melihat dimana kurang maksimalnya penjualan yang telah dilakukan bulan

sebelumnya dan barang atau produk apa saja yang nilai penjualannya cukup

rendah.

Gambar 1 Tampilan Menu Aplikasi STEAM

Sumber : apikasi STEAM , 2018

Perusahaan selalu berusaha untuk menetapkan harga yang biasa diterima

konsumen dan dianggap paling menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini juga

diterapkan oleh Valve dalam menjual produk mereka, saat ini Valve menguasai 15%

pasar game global termasuk di Indonesia (dailysocial.id, 2018).



4

Gambar 2 Data Penjualan Game dan  Pendapatan
STEAM Secara Global

Sumber: dailysocial.id, 2018

Dikomparasi dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2016 dianggap sebagai

tahun terbaik dan paling menguntungkan bagi Valve. Sebagai permulaan,

terhitung ada lebih dari 3.000 judul game baru yang hadir di tahun 2016, dan

jumlah pengguna  yang mengakses  aplikasi Steam secara bersamaan dari yang

sebelumnya 8 juta orang menjadi 12 juta orang. Sedangkan penjualan tertinggi

terjadi pada saat Steam melakukan program potongan harga yang dilangsungkan

pada periode Summer Sales dan Winter Sales.
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Tabel 1.1 Lima Game dengan Penjualan Tertinggi STEAM Tahun 2016
Secara Global

No. Nama Game Harga Potongan
Harga

Jumlah
Terjual / Unit

1. XCOM2 Rp 589.000 67 % 5.634.096

2. The Division Rp 294.500 50 % 3.595.901

3. The Witcher 3 Rp 359.999 50 % 2.485.339

4. No Man’s Sky Rp 570.000 67 % 2.187.649

5. Counter Strike : Global
Offensive

Rp 115.999 33 % 1.929.374

Sumber: JagatPlay.com, 2018

Data table 1.1 menunjukkan bahwa strategi pemasaran yaitu  potongan harga

memiliki pengaruh yang baik terhadap tingkat penjualan suatu produk dan

menarik minat beli konsumen.

Selain strategi potongan harga terdapat banyak faktor yang menentukan

konsumen memilih membeli game melalui aplikasi STEAM salah satunya citra

merek. Citra merek itu sendiri merupakan representasi dari keseluruhan persepsi

terhadap merek dan dibentuk dari pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Jika

konsumen tidak memiliki pengalaman dengan suatu produk mereka cenderung

untuk mempercayai merek yang disukai atau terkenal (Schiffman dan Kanuk,

2008:225). Alasan ini lah yang mendorong purusahaan untuk memperkuat posisi

mereknya agar tercipta citra merek yang positif dan menancap kuat di benak

konsumen karena melalui citra merek, konsumen mampu mengenali sebuah

produk, mengevaluasi kualitas, mengurangi resiko pembelian, serta memperoleh
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pengalaman dan kepuasan dari pembelian sebuah pembelian produk tertentu (Lin

et al, 2007:109).

Merek memiliki potensi yang besar bagi perusahaan dalam mengambil

keuntungan penjualan produk mereka. Hal ini berlaku juga untuk STEAM, sejak

kemunculannya ditahun 2013 STEAM kini makin berkembang dan terkenal

dikalangan pemain game di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Jika dibandingkan

dengan para pesaingnya di bisnis yang sama yang dilakukan oleh EA dengan

aplikasi Origin, Ubisoft dengan aplikasi Uplay atau GOG dengan GOG Galaxy,

Valve Corporation dengan aplikasi STEAM masih merajai dibidangnya. Ini

menunjukkan bahwa STEAM menjadi merek yang kuat dalam persaingan

penjualan game di dunia.

Tabel 1.2 Lima Game STEAM Yang Paling Banyak Dimainkan
Di Indonesia Tahun 2017

No. Nama Game Harga
1. Dota 2 Gratis
2. Counter Strike : Global Offensive Rp 115.999
3. Paladins Gratis
4. Left 4 Death 2 Rp 135.999
5. Grand Thief Auto Rp 546.000

Sumber: geserdikit.com, 2018

Jika kita melihat merek dari STEAM maka tidak luput juga citra merek yang

mereka miliki, citra merek STEAM sendiri terbilang positif dikalangan pemain

game mulai dari kualitas game yang mereka jual, harga yang mereka tawarkan,

kemudahan dalam pembelian, dan potongan harga yang selalu diberikan kepada
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kosumen yang makin memperkuat citra merek STEAM itu sendiri di kalangan

para pesaingnya.

Melihat uraian di atas penting dilakukan penelitian, agar diperoleh kepastian

bahwa potongan harga dan citra merek berpengaruh terhadap keputusan

pembelian, maka peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul

“Pengaruh Potongan Harga, dan Citra Merek Terhadap Keputusan

Pembelian Game Melalui Aplikasi STEAM”. (Studi Pada Remaja Di Kota

Bandar Lampung)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, diketahui bahwa penjualan

game melalui aplikasi STEAM mengalami penurunan dibulan – bulan tertentu.

Penurunan tersebut salah satunya disebabkan berkurangnya konsumen yang

melakukan pembelian. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor

apa saja yang mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian game

melalaui aplikasi STEAM dan faktor mana yang paling berpengaruh, maka

dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini sabagai berikut:

1. Apakah potongan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian game

melalui aplikasi STEAM?

2. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian game

melalui aplikasi STEAM?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh potongan harga terhadap keputusan

pembelian game melalui aplikasi STEAM.

2. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian

game melalui aplikasi STEAM.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Sebagai bahan informasi bagi perusahaan Valve Corporation memahami lagi

bagaimana pengaruh potongan harga dan citra merek terhadap pengambilan

keputusan pembelian game melalui aplikasi STEAM pada remaja di Kota

Bandar Lampung.

2. Bagi peneliti

Menambah dan memperluas pengetahuan serta pengalaman peneliti dalam

menerapkan teori yang diperoleh diperkuliahan terutama yang berhubungan

pada pengaruh potongan harga dan citra merek terhadap pengambilan

keputusan pembelian.

3. Peneliti lain

Sebagai bahan kajian pustaka atau referensi bagi peneliti lain yang tertarik

dalam melakukan penelitian dengan topik atau objek yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan

kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan dengan jalan

menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang bernilai dengan pihak

lain (Kotler, 2012:20). Sebagai aktivitas individual dan organisasional yang

memfasilitasi dan memperlancar hubungan pertukaran yang saling memuaskan

dalam lingkungan yang dinamis melalui pengembangan distribusi, promosi, dan

penetapan harga barang dan jasa.

B. Promosi

Pengertian Promosi Menurut Kotler (2012: 93) Promosi merupakan keaktifan

yang mengonsumsi kegunaan produk dan menyakinkan konsumen untuk

membelinya.

Berdasarkan pengertian di atas menerangkan bahwa konsumen baru akan

membeli produk yang ditawarkan memiliki keunggulan maupun kegunaan

yangtidak dimiliki oleh produk pesaing. Kegiatan promosi dapat dilakukan

dengancara langsung atau melalui media komunikasi masa. Kegiatan ini dapat

dilakukan dengan berdasarkan pada tujuan promosi sehingga dapat membantu

perusahaandalam mencapai tujuan yang dikehendakinya.
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1. Bauran Promosi

Menurut Kotler (2012: 129) Bauran promosi adalah ramuan khusus dari iklan

pribadi, promosi penjualan dan hubungan masyarakat yang dipergunakan

perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya. Menurut Mahmud

Machfoedz (2010: 102), bauran promosi adalah "Kombinasi strategi yang paling

baik dari variabel -variabel periklanan, personal selling dan alat promosi lainnya,

yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan".

Bauran promosi terdiri dari:

1. Pengiklanan

Pengiklanan adalah semua bentuk presentasi non personal dan promosi ide,

barang atau jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan mendapat bayaran.

2. Promosi Penjualan

Promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong

keinginan mencoba atau membeli produk atau jasa.

2. Potongan Harga

Perusahaan umumnya memodifikasi harga dasar mereka untuk menghargai

tindakan pelanggan seperti pembayaran awal, volume penjualan, dan pembelian

diluar musim. Penjelasan atas penyesuaian ini disebut diskon atau potongan.

Banyak perusahaan begitu siap memberikan diskon, potongan, dan persyaratan

khusus untuk para penyalur dan pelanggan mereka sehingga mereka mungkin

tidak menyadari betapa kecil laba yang tersisa. Perusahaan harus mengukur biaya

pemberian tiap diskon atau potongan dibandingkan dampaknya pada penjulan.
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Mereka kemudian harus membuat kebijakan yang lebih baik tentang apa yang

harus diberikan kepada pelangggan saat melakukan penawaran.

Kebijakan potongan harga diberikan kepada pihak-pihak tertentu dan dapat

diberikan dalam bentuk persentase tertentu dari harga jual atau dapat dilakukan

secara langsung. Menurut Mahmud Machfoedz, (2010:66) Potongan harga yang

menarik, di mana harga sesungguhnya lebih rendah dari harga umum. Potongan

Harga yang diberikan harus mempunyai arti yang penting bagi konsumen, kalau

tidak, tidak ada artinya.

3. Jenis-Jenis Potongan Harga

Perusahaan umumnya akan menyesuaikan daftar harga mereka dan

memberikan diskon atau potongan untuk setiap pembayaran yang lebih cepat,

pembelian dalan jumlah besar, dan pembelian diluar musim. Perusahaan harus

melakukan hal itu secara hati-hati atau mereka akan menemukan bahwa laba

mereka jauh lebih kecil dibanding yang direncanakan. Menurut Kotler (2012: 537)

ada 5 macam diskon atau potongan harga, antara lain:

1. Diskon Tunai

Diskon tunai adalah pengurangan harga untuk pembeli yang segera

menbayar tagihannya.

2. Diskon Kuantitas

Diskon Kuantitas adalah pengurangan harga bagi pembeli yang

membeli dalam jumlah yang besar. Diskon kuantitas harus ditawarkan

sama untuk semua pelanggan dan tidak boleh melebihi penghematan

biaya yang diperoleh penjual karena menjual dalam jumlah besar.

3. Diskon Fungsional
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Juga disebut dengan diskon perdagangan, ditawarkan oleh produsen

kepada para anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan

fungsi-fungsi tertentu, seperti menjual, menyimpan atau melakukan

pencatatan. Produsen boleh memberikan diskon fungsional yang

berbeda bagi saluran perdagangan yang berbeda tetapi harus

memberikan diskon fungsional yang sama dalam tiap saluran.

4. Diskon Musiman

Diskon musimam adalah diskon yang diberikan kepada pelanggan di

luar musimnya. Produsen akan memawarkan diskon musiman untuk

pengecer pada musim semi dan musim panas untuk mendorong

dilakukannya pemesanan lebih awal. Hotel, Motel, dan perusahaan

penerbangan juga menawarkan diskon musiman pada periode-periode

penjualan yang lambat.

C. Citra Merek

Citra merek menurut Kotler dan Keller (2013:82) adalah persepsi atau

kenyakinan yang dipegang oleh konsumen seperti yang dicerminkan oleh asosiasi

yang tertanam dalam ingatan konsumen. Menurut Surachman (2008:104)

mendefinisikan citra merek sebagai bagian dari merek yang dapat dikendalikan

namun tidak dapat diucapkan, seperti lambang, huruf atau warna khusus, atau

persepsi pelanggan atas produk atau jasa yang diwakili oleh mereknya.

Kesimpulannya citra merek merupakan gambaran atau kesan yang ditimbulkan

oleh suatu merek dalam benak pelanggan. Penempatan citra merek dibenak

konsumen harus dilakukan dengan terus - menerus agar citra merek yang tercipta

tetap kuat dan dapat diterima secara positif. Ketika merek memiliki citra yang
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positif dibenak kosumen maka merek tersebut akan selalu diingat dan

kemungkinan konsumen membeli merek yang bersangkutan sangat besar.

Menurut Kotler dan Keller (2013:69) citra merek memiliki tiga komponen

yaitu citra perusahaan (corporate image), citra pemakai (user image), dan citra

produk (product image. Citra dari perusahaan berawal dari perasaan pelanggan

atau kosumen dan para pelaku bisnis tentang organisasi yang bersangkutan

sebagai produsen produk tersebut sekaligus sebagai hasil evaluasi individu

tentang hal tersebut. Citra pemakai mengacu pada apakah kepribadian merek

sesuai dengan konsumen. Sedangkan citra produk adalah suatu pandangan

masyarakat terhadap suatu produk.

Citra merek mempresentasikan inti dari semua kesan mengenai suatu merek

yang terbentuk dalam benak konsumen. Kesan – kesan ini terdiri dari:

a. Kesan mengenai tampilan fisik dan performa produk yang professional.

b. Kesan tentang keuntungan fungsional produk yang sesuai perkembangan

jaman.

c. Kesan tentang orang - orang yang memakai produk tersebut dari semua

golongan masyarakat.

d. Semua emosi, asosiasi imajeri dan makna simbolik yang terbentuk dalam

benak konsumen.

Menurut Kotler dan Amstrong (2013:67), citra merek muncul bersama produk

atau jasa yang sulit dibedakan, atau menilai mutunya, atau menyampaikan

pernyataan tentang pengguna. Strateginya meliputi upaya menciptakan desain

tersendiri, mengasosiasikannya dengan pengguna selebriti, atau menciptakan citra

iklan yang kuat.
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Terdapat tiga faktor pendukung terbentuknya citra merek dalam kaitannya

dengan asosiasi merek, yaitu:

1. Favorability of brand association / keunggulan asosiasi merek. Salah satu

faktor pembentuk citra merek adalah keunggulan produk, dimana produk

tersebut unggul dalam persaingan.

2. Strength of brand association / kekuatan asosiasi merek. Setiap merek

yang berharga mempunyai jiwa atau suatu kepribadian khusus. Merupakan

kewajiban mendasar bagi pemilik merek untuk dapat mengungkapkan,

mensosialisasikan jiwa atau kepribadian tersebut dalam satu bentuk iklan,

ataupun bentuk kegiatan promosi dan pemasaran lainnya. Hal itulah yang

akan terus menerus menjadi penghubung antara produk atau merek dengan

konsumen. Merek tersebut akan cepat dikenal dan akan tetap terjaga

ditengah–tengah maraknya persaingan. Membangun popularitas sebuah

merek menjadi merek yang terkenal tidaklah mudah. Namun demikian,

popularitas adalah salah satu kunci yang dapat membentuk citra merek

konsumen.

3. Uniqueness of brand association / keunikan asosiasi merek. Merupakan

keunikan–keunikan yang dimiliki oleh produk tersebut.

D. Keputusan Pembelian

Menurut Schiffman dan Kanuk (2010:226) keputusan pembelian adalah

pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan pembelian, dan setiap konsumen

memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam pengambilan keputusan
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pembelian. Model pengambilan keputusan konsumen melibatkan 3 komponen

utama yaitu input, process, output.

Menurut Schiffman dan Kanuk (2010:232) terdapat 4 model konsumen yang

mempunyai cara pandang berbeda dalam pengambilan keputusan, yaitu:

1. Manusia model ekonomi (an economic view). Pandangan ekonomi

dibangun menggunakan konsep ilmu ekonomi yang memandang

bahwa dunia adalah suatu tempat kompetisi yang sempurna sehingga

konsumen mempunyai karakter sebagai seorang yang keputusan-

keputusannya rasional.

2. Manusia model pasif (a passive view). Model manusia pasif bertolak

belakang dengan model manusia ekonomi. Jika pada model manusia

ekonomi sangat rasional maka model manusia pasif cenderung

memntingkan diri sendiri dan menyerah pada promosi yang ditawarkan

pemasar. Konsumen jenis ini merupakan orang yang kurang rasional

dan impulsif dalam pembeliannya.

3. Manusia model kognitif (a cognitive view). Model ini menggambarkan

manusia sebagai a thinking problem solver. Dalam model ini

konsumen digambarkan sebagai aktif mencari produk yang dapat

memenuhi kebutuhannya atau memperkaya kehidupannya. Model ini

memfokuskan pada proses konsumen mencari dan mengevaluasi

informasi tentang merek maupun toko dimana dia bisa membeli

produk. Dalam model kognitif, manusia digambarkan sebagai sebuah

sistem pemeroses informasi dan informasi tersebut diproses sehingga

dapat terbentuk preferensi dan keinginan membeli.
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4. Manusia model emosional (an emosional view). Faktor emosi

merupakan salah satu model konsumen berperilaku, maupun pemasar

lebih sering memandang konsumen dari model ekonomi atau model

pasif. Model emosional memandang konsumen sebagai individu yang

memiliki perasaan yang mempengaruhi pembelian suatu produk. Pada

kenyataannya, perasaan konsumen seperti rasa senang, takut, harapan,

cinta dan fantasi sangat mempengaruhi perilaku konsumen dalam

pembelian atau kepemilikan suatu produk.

Tahap-tahap keputusan pembelian dapat dilihat pada Gambar 2:

Gambar 2 Model Keputusan Pembelian

Sumber: Kotler dan Keller (2013)

1. Proses Keputusan Pembelian

Menurut Kotler dan Keller (2013:223) mengatakan bahwa “konsumen

melewati lima tahap dalam proses pembelian sebuah produk. Lima tahap ini tidak

berlaku untuk pembelian dengan keterlibatan yang rendah, karena tahapan ini

menampung seluruh cakupan pertimbangan yang muncul saat seorang konsumen

menghadapi pembelian baru dengan keterlibatan yang tinggi”. Berikut merupakan

lima tahap proses pembelian konsumen:

1. Pengenalan Kebutuhan
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Pada proses pembelian ini dimulai saat konsumen mengenali sebuah

masalah atau kebutuhan. Kebutuhan konsumen dapat dipengaruhi oleh

rangsangan internal atau rangsangan eksternal. Pemasar perlu

mengidentifikasi berbagai macam keadaan yang memicu

kebutuhankebutuhan tertentu. Mengumpulkan informasi-informasi dan

data dari sejumlah konsumen, pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan

yang paling sering membangkitkan minat akan suatu kategori produk.

2. Pencarian Informasi

Setelah mengenali kebutuhannya, maka konsumen akan terdorong untuk

mencari informasi yang lebih banyak. Situasi pencarian informasi yang

lebih ringan dinamakan perhatian yang menguat. Pada tingkat ini

seseorang hanya menjadi lebih peka terhadap informasi tentang produk.

Pada tingkat selanjutnya, konsumen itu mungkin memasuki pencarian

aktif informasi yaitu mencari bahan bacaan, menelepon teman, dan

mengunjungi toko untuk mempelajari produk. Pemasar perlu mengetahui

sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan

pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian

selanjutnya. Sumber-sumber informasi konsumen tersebut diantaranya:

1) Sumber Pribadi: keluarga, teman, tetangga, kenalan.

2) Sumber Komersial iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan di

toko.

3) Sumber Publik: media massa, organisasi penentu peringkat konsumen.

4) Sumber Pengalaman: penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk.
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3. Evaluasi Alternatif

Tidak ada proses evaluasi tunggal sederhana yang digunakan oleh semua

konsumen atau oleh satu konsumen dalam semua situasi pembelian.

Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model yang

terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang

berorientasi kognitif. Beberapa konsep dasar untuk memahami penilaian

atas produk terutama secara sadar dan rasional. Beberapa konsep dasar

untuk memahami proses evaluasi konsumen, yaitu: Pertama, konsumen

berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kedua, konsumen mencari

manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen memandang

masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan

yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk

memuaskan kebutuhan itu.

4. Keputusan Pembelian

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek

dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin membentuk niat untuk

membeli produk yang paling mereka sukai. Karena keputusan pembelian

dalam penelitian ini merupakan variabel y maka materi memperluas akan

lebih detail.

Ada enam keputusan yang dilakukan pembeli, yaitu:

1) Pilihan Produk

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk

atau menggunakan uangnya untuk tujuan yang lain. Dalam hal ini

perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang
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berminat membeli sebuah produk serta alternatif yang mereka

pertimbangkan.

2) Pilihan Merek

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan

dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam

hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih

sebuah merek yang terpercaya.

3) Pilihan Penyalur

Konsumen harus mengambil keputusan tentang penyalur mana yang

akan dikunjungi.Setiap konsumen berbeda-beda dalam hal menentukan

penyalur bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang murah,

persediaan barang yang lengkap, kenyamanan berbelanja, keluasan

tempat dan lain sebagainya.

4) Waktu Pembelian

Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa

berbedabeda, misalnya: ada yang membeli setiap hari, satu minggu

sekali, dua minggu sekali, tiga minggu sekali atau sebulan sekali dan

lain-lain.

5) Jumlah Pembelian

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak

produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan

mungkin lebih dari satu jenis produk. Dalam hal ini perusahaan harus

mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan keinginan yang

berbeda-beda dari para pembeli.
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6) Metode Pembayaran

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang metode pembayaran

yang akan dilakukan dalam pengambilan keputusan konsumen

menggunakan produk atau jasa. Saat ini keputusan dipengaruhi oleh

tidak hanya aspek budaya, lingkungan, dan keluarga, keputusan

pembelian juga dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan dalam

transaksi pembelian sehingga memudahkan konsumen untuk

melakukan transaksi baik di dalam maupun diluar rumah.

5. Perilaku Pasca Pembelian

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau

ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli,

melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian. Pemasar harus

memantau kepuasan paska pembelian, tindakan paska pembelian, dan

pemakaian paska pembelian pada masing-masing produk.

Dalam suatu proses pembelian produk, keputusan yang harus diambil tidak

selalu berurutan seperti diatas. Pada situasi pembelian seperti penyelesaian

ekstensif, keputusan yang diambil dapat bermula dari penjual, karena

penjual dapat membantu merumuskan perbedaan dengan toko yang lain

melalui pembentukan citra toko yang positif. Citra yang baik yang

ditampilkan toko di mata masyarakat, khususnya konsumen akan

terciptalah kesan bahwa perusahaan itu memiliki kualitas terpercaya.
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E. Penelitian Terdahulu

Riset terdahulu berfungsi sebagai salah satu bahan acuan dan pendukung untuk

melakukan penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang

variabel yang akan diteliti oleh penulis. Penulis menggunakan beberapa penelitian

sebelumnya sebagai acuan. Beberapa penelitian yang dijadikan acuan oleh penulis

terlampir pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Judul Variabel Hasil
1. Barbara

Deleersnyder
dan
Oliver Koll
(2012)

Destination discount:
a senseible road for
national brands?
(European Journal of
Marketing Vol. 46 No.
9 2012)

Independen :
1. Discount
2. Brand Image

Dependen :
1. Keputusan

Pembelian

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
discount dan brand image
berpengaruh terhadap
keputusan pembelian

2. Yildirim
Yildirim dan
Orcun Aydin
(2012)

“Investigation of the
effect of discount
announcement on
consumers purchase
decision: a case study
in supermarket
Procedia - Social and
Behavioral Sciences
62 ( 2012 ) 1235 –
1244”

Independen :
1. Discount

Dependen :
2. Consumers
purchase decision

Dimensi discount
berpengaruh positif fan
signifikan terhadap
keputusan pembelian
konsumen.

3. Shanmugan
Joghee
(2016)

“Brand Image &
Reflection : An
Empirical Study in
UAE With Car Buyer
of UAE Nationals
(International journal
Economic Vol.
IV,Issue 3, 2016)”

Independen :
1. Brand Image

Dependen :
2. Consumer

Purchasing
desicion

Penelitian ini menunjukkan
bahwa, Dimensi Brand
Image berpengaruh positif
dan signifikan terhadap
Keputusan pembelian.

4. Yamiza
Almas Shafa
dan Peggy
Hariawan
(2015)

Pengaruh Brand Image
Terhadap Proses
Keputusan Pembelian
Produk Adidas
Original (e-Proceeding
Management Vol. 2
No.3 Desember 2015)

Independen  :
1. Brand Image

Dependen :
2. Keputusan
Pembelian

Hasil uji hipotesis variabel
Brand Image berpengaruh
positif dan sigifikan
terhadap keputusan
pembelian produk es krim
magnum.

5. Endhar
Widjaya
Putra,
Srikandi
Kumadji,
Edy Yulianto
(2016)

Pengaruh Diskon
Terhadap Minat Beli
Serta Dampaknya
Pada Keputusan
Pembelian (Jurnal
Administrasi Bisnis
Vol. 38 No. 2
September 2016)

Independen :
1. Discount

Dependen :
2. Consumers
purchase decision

Berdasarkan pengelolahan
dan hasil analisis data serta
pembahasan yang telah
dilakukan mengenai
Pengaruh Diskon terhadap
Minat Beli serta
dampaknya terhadap
Keputusan Pembelian,
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No. Peneliti Judul Variabel Hasil
dapat diperoleh
kesimpulan bahwa Diskon
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap Minat
Beli danKeputusan
Pembelian

Penelitian terdahulu yang dipilih peneliti sebagai acuan adalah penelitian yang

dilakukan oleh (Barbara Deleersnyder dan Oliver Koll, 2012) dengan judul

Destination discount: a senseible road for national brands? (European Journal of

Marketing Vol. 46 No. 9 2012). Yildirim Yildirim dan Orcun Aydin (2012)

dengan judul Investigation of the effect of discount announcement on consumers

purchase decision: a case study in supermarket Procedia - Social and Behavioral

Sciences 62 (2012) 1235 – 1244. Serta penelitian (Shanmugan Joghee, 2016)

dengan judul Brand Image & Reflection: An Empirical Study in UAE With Car

Buyer of UAE Nationals (International journal Economic Vol.  IV, Issue 3, 2016).

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka

kerangka pemikiran penelitian ini sangat dibutuhkan sebagai alur berpikir

sekaligus sebagai landasan untuk menyusun landasan penelitian. Penyusunan

kerangka pemikiran juga akan memudahkan pembaca untuk memahami

permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran dalam

penelitian ini merupakan bagian dari potongan harga dan citra merek terhadap

keputusan pembelian.
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Berikut ini adalah bentuk model penelitian dari penjelasan di atas:

Gambar 2 Model Penelitian

Penelitian ini menjelaskan: Pertama, potongan harga dapat mempengaruhi

keputusan pembelian konsumen. Potongan harga yang sesuai dengan produk yang

diinginkan konsumen dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, dimana

potongan harga yang diberikan dapat berpengaruh positif dalam pengambilan

keputusan pembelian, dan yang kedua citra merek mempengaruhi keputusan

pembelian suatu produk. Jika citra merek positif, akan menolong dalam

memperkuat merek dan mempertahankan konsumen, dan dapat memicu

keputusan pembelian suatu produk yang didasarkan pada informasi yang

didapatkan.

G. Hipotesis

Berdasarkan model penelitian sebelumnya hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini adalah:

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara potongan harga dengan

keputusan pembelian.

H2: Terdapat pengaruh yang signifikan antara citra merek terhadap

keputusan pembelian.

Keputusan
Pembelian (Y)

Citra Merek
(X2)

Potongan
Harga (X1)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah statistik deskriptif. Menurut Sugiyono

(2012:147) statistik deskriptif adalah “Statistik yang digunakan untuk

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang

telah terkumpul sebagaimana adanya tanda bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku secara umum atau generalisasi.” Adapun jenis data yang digunakan dalam

penelititan ini adalah data kuantitatif dari hasil uji statistik yang diperoleh dari

data angka-angka yang diolah dan dianalisis sesuai dengan metode analisis

sehingga dapat terlihat hasilnya.

B. Definisi dan Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:49) Variabel penelitian adalah suatu atribut/sifat/nilai

dari orang/obyek/kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam

penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu:
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1. Independent variable atau variabel bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono,

2012:49).

2. Dependent variable atau variabel terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang

menjadi akibat karena karena adanya variabel bebas (Sugiyono,

2012:49).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang diberikan kepada

suatu variabel dengan memberi arti atau menspesifikkan kegiatan atau

membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel

tersebut (Sugiyono, 2012:57). Adapun definisi operasional dalam penelitian ini

yaitu:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator

Jenis
Variabel

Devinisi variable Indikator Skala

Potongan
Harga (X1)

Pengurangan harga produk
dari harga normal dalam
periode tertentu. Sumber:
Kotler (2012:327)

1. Pengumuman potongan
harga
2. Potongan Harga Musiman
3. Minggu Promosi
4. Jangka waktu potongan
harga
5. Kesesuaian tingkat
potongan harga

(Jurnal internasional,
Yildirim Yildirim dan Orcun
Aydi: 2012, vol 62 No. 1235-
1244)

Likert

Brand Image
(X2)

Ciri khas sebuah produk yang
dikenal oleh konsumen dan

1. Kualitas
2. Kemudahan pembelian

Likert
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Jenis
Variabel

Devinisi variable Indikator Skala

mempengaruhi untuk
melakukan pembelian
terhadap produk tersebut.

Sumber: Kotler (2012:221)

3. Fitur yang baik
4. Citra merek yang baik
5. Merek yang mudah diingat

(Jurnal internasional
Shanmugan Joghee: 2016,
Vol 4, Issue 3)

Keputusan
Pembelian
(Y)

Bagaimana Individu, dan
organisasi memilih, membeli,
menggunakan dan tidak
menggunakan barang atau
jasa

Sumber: Kotler (2012:181)

1. Kualitas Produk
2. Informasi dari promosi
3. Informasi dari orang
terdekat
4. Sesuai dengan harapan
konsumen
5.Sesuai kebutuhan

Likert

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli, sumber

pertama darimana data tersebut diperoleh. Data primer dalam penelitian ini

diperoleh dengan menyebarkan kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu

remaja di Kota Bandar Lampung yang menggunakan aplikasi STEAM.

2. Data Skunder

Data yang diperoleh melalui data teoritis yang diambil dari buku-buku

perpustakaan, literatur-literatur dan juga internet.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012:45) Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk di kota Bandar
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Lampung yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, yang pernah membeli

game melalui aplikasi STEAM

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari

semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu

maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode non

probability sampling dengan teknik purposive sampling yaitu teknik pemilihan

sampel berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut yang

dipertimbangkan memiliki hubungan yang sangat erat dengan ciri-ciri populasi

yang sudah diketahui sebelumnya yakni sebagai berikut:

1. Remaja di kota Bandar Lampung.

2. Pernah menggunakan dan membeli game melalui aplikasi STEAM.

3. Usia minimal 15 tahun.

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, 2012:91) :

n = ( )
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Keterangan:

n = Ukuran sampel

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

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

Peneliti menggunakan rumus diatas, maka peneliti memperoleh perhitungan

sebagai berikut:

n =〖(1,96)〗^2/〖4(10%)〗^2

n = 96,04 = 97 atau 100 (pembulatan)

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa  sampel penelitian yang diambil

dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden yang merupakan

masyarakat di kota Bandar Lampung

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner.

Menurut Sugiyono (2012:100), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawab. Jenis kuesioner yang digunakan adalah

terutup, dalam skala pengukuran kuesioner ini menggunakan skala likert, untuk

keperluan kuantitatif maka jawaban itu dapat diberi skor nilai 5, untuk jawaban

sangat setuju, nilai 4 untuk jawaban setuju, nilai 3 untuk jawaban ragu-ragu, nilai

2 untuk jawaban tidak setuju, nilai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju.
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F. Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai skala pengukurannya. Skala

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012:102). Menggunakan

skala Likert mempunyai nilai gradasi dari yang tertinggi sampai yang terendah,

yaitu:

Tabel 3.2 Skala Pengukuran

No. Skala Skor

1 Sangat Setuju 5

2 Setuju 4

3 Netral 3

4 Tidak Setuju 2

5 Sangat Tidak Setuju 1

Sumber : Sugiyono 2012

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menaksir atau meramalkan

nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan.

Analisis ini didasarkan pada hubungan satu variabel dependen dengan lebih dari

satu variabel independen. Analisis regresi linier dilakukan dengan menggunakan

alat bantu program software aplikasi statistik SPSS.

Rumus regresi linier berganda :

Y = Ƅ0 + b1X1 + b2X2 + ε
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Keterangan:

Y = Variabel dependen

X = Variabel independen

Ƅ0 = Konstanta

ε = Standar Eror

H. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid menurut Sekaran (2006:311) yaitu jika

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur

oleh kuesioner tersebut. Teknik uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teknik analisis faktor dengan bantuan software SPSS 16, apabila hasil

model analisis faktor menunjukkan bahwa Kaiser-Meyer-Olin (KMO), anti

image, dan factor loading ≥ 0.5 maka dinyatakan valid dan sampel bisa diteliti

lebih lanjut.

I. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat pengukur yang

digunakan dapat di percaya atau dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan

ketepatan pengukuran. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien

Croanbach’s Alpa, dengan bantuan SPSS 16. Menurut Sugiyono (2012:132)

pengujian reliabilitas ditunjukan oleh koefesien Croanbach’s Alpa dan dapat

diolah dengan bantuan SPSS 16. Apabila ada pernyataan  yang memiliki nilai
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Croanbach’s Alpa if item deleted lebih besar dari pada Croanbach’s Alpa maka

pernyataan tersebut tidak reliable dan harus dilakukan pengujian selanjutnya.

Hasil pengujian dikatakan reliable jika nilai alpa croanbach ≥ 0.6 dan nilai Alpa

Croanbach hitung lebih besar dari pada Cranbach’s Alpa if item deleted (Sekaran,

2006:182).

J. Uji Hipotesis

Fungsi hipotesis adalah untuk memberi suatu pernyataan berupa dugaan

tentang hubungan tentatif antara fenomena-fenomena dalam penelitian. Secara

umum hipotesis dapat diuji dengan dua cara, yaitu mencocokkan dengan fakta,

atau dengan mempelajari konsistensi logis, Nazir (2009:147). Metode pengujian

terhadap hipotesis yang diajukan, dilakukan pengujian secara parsial (uji t) dan

pengujian secara simultan menggunakan (uji F).

1. Uji t (parsial)

Menurut Sugiyono, (2012:87) pengujian ini dilakukan untuk mengetahui

apakah dalam model regresi variable independen (X) secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap variable dependen (Y) pada tingkat

keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ho diterima dan Ha ditolak bila t hitung ≤ t tabel .

b. Ho ditolak dan Ha diterima bila t hitung ≥ t tabel.
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2. Uji F (simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variable indepanden X1, X2

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) pada tingkat

keyakinan 95% atau α 5% dengan kriteria sebagai yaitu:

F ≤ F tabel Ho diterima dan Ha ditolak

F≥ F tabel Ho ditolak dan Ha diterima

K. Koefisien Determinasi (R2)

Fungsi dari koefisien determinasi (R2) adalah untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependent. Nilai

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil menunjukkan

kemampuan variable independent dalam menjelaskan variasi variabel dependent

yang sangat terbatas Sanusi (2014). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen. Semakin kecil nilai koefisien determinasi

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi

variabel dependen.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, mengenai potongan

harga (X1) dan citra merek (X2) berpengaruh positif terhadap keputusan

pembelian game melalui aplikasi STEAM (studi pada remaja di kota Bandar

Lampung) dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis yang

diajukan yaitu:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa potongan harga memiliki pengaruh

terhadap keputusan pembelian. Ada beberapa penilaian yang membuat

potongan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Salah satunya

jumlah pengumuman yang didengar atau dilihat oleh pelanggan memiliki

korelasi dengan jumlah pembelian produk. Aplikasi STEAM selalu

memberikan pengumuman mengenai potongan harga yang mereka berikan

dalam hal ini summer sale, dan winter sale. Dalam dua musim potongan

harga tersebut terjadi lonjakan pembelian produk game pada aplikasi

STEAM.

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa citra merek memiliki pengaruh

terhadap keputusan pembelian. Citra merek dalam hal ini merupakan

variabel yang lebih besar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian.

Dimana citra merek yang dimiliki aplikasi STEAM berupa aplikasi yang
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memiliki fitur mudah dimengerti konsumen dalam melakukan pembelian

game, dan merupakan aplikasi yang mudah dan banyak memberikan

diskon.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh dari

penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai sebagai berikut:

1. Perusahaan Valve Corporation sebagai pemilik aplikasi STEAM,

disarankan untuk tetap melakukan promosi dengan potongan harga pada

game yang dijual pada aplikasi STEAM untuk menarik konsumen

membeli game melalui aplikasi STEAM dan juga tetap mempertahankan

citra merek mereka yang pada dasarnya merupakan aplikasi penjualan

game yang sering memberikan potongan harga dengan cara

mempertahankan potongan musiman yang mereka berikan (summer sale

pada bulan Juni – Juli, dan winter sale pada bulan Desember).

2. Perusahaan Valve Corporation sebagai pemilik aplikasi STEAM,

disarakan untuk meberikan kebijakan yang melibatkan para pengguna

aplikasi STEAM dalam memberikan masukan untuk game yang akan

diberikan potongan harga, agar para konsumen dan pengguna tertarik

untuk membeli game melalui aplikasi STEAM.

3. Perusahaan Valve diharapkan dapat melakukan sedikit perubahan pada

aplikasi STEAM untuk memberikan tampilan dalam bahasa asing selain

bahasa inggris, terutama bahasa indonesia untuk memudahkan pelanggan

melakukan berbagai transaksi pembelian game. Agar kedepannya STEAM
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tetap bisa mempertahankan citra mereknya yang merupakan aplikasi yang

mudah diakses dan di operasikan.

4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan

menggunakan metode lain dalam meneliti pengaruh potongan harga, citra

merek dan keputusan pembelian dan menggunakan variabel bebas lainnya

yang belum diteliti dalam penelitian ini.
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