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ABSTRAK

Pengaruh Harga, Citra Merek (Brand Image), Kualitas Produk, Kualitas
Pelayanan, Harga, dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian

Konsumen Pada PT. Panel Indofurn Bandar Lampung

Oleh

FITRI LIAN SAPUTRI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, citra merek (brand image),
kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen
pada PT. Panel Indofurn Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survey. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah melakukan pembelian di PT.
Panel Indofurn selama kurun waktu 2016-2017 yaitu 1.580 orang dan sampel 73
responden yang ditentukan dengan teknik non probability sampling dengan
menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dan
regresi multiple. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh harga, citra merek
(brand image), kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi terhadap keputusan
pembelian konsumen pada PT. Panel Indofurn Bandar Lampung. Berdasarkan analisis data di
peroleh Fhitung 20,010 > Ftabel 2,35 yang ditunjukkan dengan regresi multiple dengan koefisien
determinasi sebesar (r2) 0,599 yang berarti keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh
variabel harga, citra merek (brand image), kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi
sebesar 59,9% dan sisanya sebesar 40,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada
penelitian ini

Kata Kunci : Harga, Citra Merek (Brand Image), Kualitas Produk, Kualitas
Pelayanan, dan Promosi.



ABSTRACT

The Influence of Price, Brand Image, Product Quality, Service Quality,
Price, and Promotion on Customers Purchasing Decision at

PT. Indofurn Panels Bandar Lampung

By

FITRI LIAN SAPUTRI

This study aims to determine the influence of price, brand image, product quality,
service quality, and promotion of customers purchasing decisions at PT. Indofurn
Panels Bandar Lampung. The method used in this research is descriptive verification
method with ex post facto and survey approach. The population in this study is all
customers who ever made a purchase in PT. Indofurn Panels during the period of
2016-2017 which are 1.580 people and 73 samples of respondents determined by
non-probability sampling technique using purposive sampling method.The data were
collected by using questionnaires. The data analysis used is multiple linear regression
and multiple regression. The results showed that there is influence of price, brand
image, product quality, service quality, and promotion to customers purchasing
decision at PT. Indofurn Panels Bandar Lampung. Based on the data analysis, it was
obtained that Fcount 20,010 > Ftabel 2,35 indicated by multiple regression with
coefficient of determination equal to (r2) 0,599 which means that customers
purchasing decision was influenced by price variable, brand image, product quality,
service quality and promotion of 59,9% and the rest of 40,1% was influenced by
other factors which were not examined in this study.

Keywords: Price, Brand Image, Product Quality, Service Quality, and
Promotion
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian yang semakin pesat di era globalisasi ini membuat keadaan

persaingan bisnis baik di pasar domestik maupun pasar internasional semakin

ketat. Perubahan tingkat perekonomian ini diiringi dengan kemajuan teknologi

yang dapat mempermudah perusahaan domestik maupun internasional dalam

mengembangkan bisnisnya. Setiap perusahaan berlomba-lomba dalam mencari

dan merebut hati konsumen mereka masing-masing untuk melakukan pembelian.

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat sukses dalam

persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan

mempertahankan pelanggan. Agar tujuan tersebut tercapai, maka setiap

perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa

yang diinginkan konsumen dengan harga yang pantas (reasonable). Dengan

demikian setiap perusahaan harus mampu memahami perilaku konsumen pada

pasar sasarannya, karena kelangsungan hidup perusahaan tersebut sebagai

organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen

sangat tergantung pada perilaku konsumennya.
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Persaingan bisnis di pasar domestik yang sedang mengalami kemajuan adalah di

bidang industri. Berbagai usaha di bidang industri terus menerus meningkat

karena adanya peningkatan ekonomi masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang

selalu bertambah, hal tersebut secara tidak langsung membantu pertumbuhan

dunia industri.

Bisnis industri dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan kriteria masing-

masing, salah satunya adalah berdasarkan tempat asal bahan baku. Kriteria ini

dibagi menjadi 3 golongan yaitu golongan ekstraktif, nonekstraktif dan fasilitatif.

Golongan ekstraktif adalah industri yang menggunakan bahan baku langsung dari

alam. Golongan nonekstraktif adalah industri yang menggunakan bahan baku dari

tempat lain bukan langsung dari alam. Sedangkan golongan fasilitatif adalah

industri jasa (https://tinosyahbudi.wordpress.com/about/pengertian-definisi-

macam-jenis-dan-penggolongan-industri-di-indonesia-perekonomian-bisnis/, di

akses pada tanggal 22 Oktober 2017).

Industri mebel atau furniture merupakan salah satu golongan industri ekstraktif.

Saat ini kebutuhan masyarakat akan furniture sedang meningkat. Furniture

merupakan kebutuhan sekunder yang pemenuhan kebutuhannya tidak mendesak

namun cukup penting. Industri furniture pasti akan terus mengalami

pertumbuhan, sebab masyarakat semakin sadar akan kebutuhan untuk mengisi

rumah dan membuatnya nyaman serta mengikuti tren yang ada.
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Dari sekian banyak perusahaan di bidang furniture yang ada di Bandar Lampung,

salah satunya adalah PT. Panel Indofurn yang merupakan perusahaan yang berada

di Jln. Kh. Moh. Salim No. 53 Way Lunik, Bandar Lampung. Perusahaan ini

dipimpin oleh Bpk. April Yanto dengan 16 karyawannya sejak tahun 2013.

Perusahaan ini menyediakan produk furniture yang bermerek Topan seperti

kitchen set, lemari pakaian, lemari anak, meja belajar, meja rias, meja tulis dan

lain-lain yang terbuat dari bahan partikel dan berbagai macam springbed yang

dipasarkan di daerah Bandar Lampung. Dalam operasi kerja PT. Panel Indofurn

Bandar Lampung dipimpin langsung oleh Bpk. April Yanto yang sekaligus

pengelola dan penanggung jawab perusahaan. Berikut adalah daftar perusahaan

furniture yang berada di Bandar Lampung.

Tabel 1. Daftar Pesaing PT. Panel Indofurn Bandar Lampung yang Berada
Diseputaran Daerah Bandar Lampung.

No. Nama Pesaing/Nama PT Alamat
1 Bintang Bukit Barisan Jl. Ir Sutami, KM 12 Dusun Banjar Sari

Sukanegara, Tanjung Bintang-Lampung
Selatan

2 Bahtera Jaya Jl. Ratu Lengkara Blok A No. 12 Bumi
Asri, Bandar Lampung

3 Kangaroo Jl. Lintas Sumatra Km. 30 N0. 77 B
Kec. Natar, Lampung Selatan

4 Panca Bahagia Jl. Ridwan Rais No. 54 Kedamaian,
Bandar Lampung

Sumber: Sumber: PT. Panel Indofurn Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa tingkat persaingan bisnis furniture di wilayah

Bandar Lampung cukup tinggi. Untuk mempertahankan agar kondisi pasar PT.

Panel Indofurn Bandar Lampung tetap stabil dan terus meningkat, pihak

pengelola PT. Panel Indofurn Bandar Lampung harus menerapkan strategi yang
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tepat dalam menjalankan bisnis ini. Pengelola harus mulai berpikir seperti

konsumen, agar dapat mengetahui apa kebutuhan konsumen, sehingga konsumen

akan terpuaskan oleh produknya.

Konsumen yang pada hakikatnya merupakan faktor penting bagi berlangsungnya

hidup perusahaan, maka penting bagi pemasar untuk memahami setiap perilaku

konsumen, terlebih lagi konsumen saat ini sangat dimudahkan dalam

mendapatkan informasi suatu produk, yang nantinya dapat bermanfaat dan

memuaskan keinginannya, sehingga perusahaan juga dituntut mampu

menawarkan informasi yang menarik agar bisa mendapat perhatian dari

konsumen. Menurut Tjiptono (2014: 48) untuk mengenali perilaku konsumen

adalah “seorang pemasar harus benar-benar mengetahui apa yang mempengaruhi

keputusan pembelian, yakni apa saja yang diharapkan pelanggan, mengapa

konsumen membeli produk”.

Perlunya mempelajari berbagai macam perilaku konsumen akan bermanfaat

sebagai bahan untuk menyusun strategi pemasaran. Perusahaan akan menerapkan

strategi pemasaran dengan menggunakan alat-alat pemasaran yang disebut

sebagai bauran pemasaran. Tujuannya agar dapat menjangkau pasar sasarannya

dengan efektif. Kotler dan Amstrong (2003: 78) menyatakan bahwa bauran

pemasaran adalah serangkaian alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan dan

dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan

perusahaan dalam pasar sasaran.
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Menurut kotler (2005: 176) , konsumen dalam mengambil keputusan untuk

membeli suatu produk yang ditawarkan banyak dipengaruhi oleh persepsinya

terhadap price, product, promotion, place (marketing mix) yang telah diharapkan

oleh perusahaan selama ini. Harga merupakan salah satu faktor penentu pembeli

dalam menentukan suatu keputusan pembelian terhadap suatu produk maupun

jasa. Apalagi apabila produk atau jasa yang akan dibeli tersebut merupakan

kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman dan kebutuhan pokok lainnya,

pembeli akan sangat memperhatikan harganya. Pengusaha perlu untuk

memperhatikan hal ini, karena dalam persaingan usaha, harga yang ditawarkan

oleh pesaing bisa lebih rendah dengan kualitas yang sama atau bahkan dengan

kualitas yang lebih baik. Sehingga dalam penentuan harga produk atau jasa yang

dijual, baik perusahaan besar maupun usaha kecil sekalipun harus memperhatikan

pembelinya dan para pesaingnya.

Menurut Stanton (2004: 308) ada empat indikator di dalam harga yaitu,

keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga,

dan kesesuaian harga dengan manfaat produk. Pada umumnya konsumen akan

lebih tertarik pada produk dengan harga yang lebih murah, apalagi kualitas

produk tersebut dengan yang lain tidak jauh berbeda. Oleh karena itu penetapan

harga yang tepat dapat meningkatkan keputusan pembelian, dan memaksimalkan

volume penjualan bagi perusahaan terkait.
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Tabel 2. Daftar Harga Barang PT. Panel Indofurn Bandar Lampung
Tahun   2017 (dalam ribuan).

Nama Barang
Harga

PT. Panel
Indofurn

PT. Bintang
Bukit Barisan Selisish

Spring Bed (Matras) Rp. 3.500 Rp. 3.000 Rp. 500
Kitchen Set Rp. 1.500 Rp. 1.200 Rp. 300
Lemari Anak Rp. 850 Rp. 700 Rp. 150
Lemari Pakaian 2 Pintu ½
T Beech

Rp. 850 Rp. 620 Rp. 230

Lemari Pakaian 3 Pintu ½
T Beech

Rp. 1.130 Rp. 950 Rp. 180

Lemari Pakaian 2 Pintu Rp. 800 Rp. 570 Rp. 230
Lemari Pakaian 3 Pintu Rp. 1.080 Rp. 850 Rp. 230
Lemari Sepatu Rp. 750 Rp. 750 -
Meja Belajar Rp. 650 Rp. 800 Rp. 150
Meja Rias Rp. 850 Rp. 900 Rp. 50
Meja Tulis ½ Biro Rp. 650 Rp. 450 Rp. 150
Meja Tulis 1 Biro Rp. 670 Rp. 600 Rp. 70
Meja TV Kecil Rp. 1.200 Rp. 1.000 Rp. 200
Meja TV Besar Rp. 1.600 Rp. 1.350 Rp. 150
Lemari Hias Rp. 1.800 Rp. 1.800 -
Lemari Jilbab Rp. 700 - -
Ranjang Rp. 2.150 - -

Sumber: PT. Panel Indofurn dan Bintang Bukit Barisan Tahun 2017

Semakin ketatnya persaingan bisnis yang ada, terutama persaingan yang berasal

dari perusahaan sejenis, membuat perusahaan semakin dituntut agar bergerak

lebih cepat dalam hal menarik konsumen. Tabel 2 menunjukan persaingan harga

dimasing-masing perusahaan yang mengalami perbedaan yang sangat jelas.

Sehingga perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran perlu mencermati

perilaku konsumen dan apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam

usaha pemasaran sebuah produk yang dilakukan.



7

Strategi pendukung untuk meningkatkan tanggapan atau nilai positif bagi

perusahaan adalah pada strategi produk. Strategi pemasaran produk yang dapat

dilakukan oleh perusahaan salah satunya adalah dengan membangun image (citra)

sebuah brand (merek) produk atau brand perusahaan sendiri. Merek menjadi

salah satu perhatian dan pertimbangan konsumen dalam memutuskan membeli

produk perusahaan. Menurut Rangkuty (2002: 43) “brand image adalah

sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dibenak konsumen”. Citra Merek

adalah persepsi konsumen terhadap perusahaan atau produknya. Dengan citra

merek dari perusahaan atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan diharapakan

dapat menimbulkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian.

Strategi lain yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah kualitas

produk. Masalah kualitas produk dari suatu produk telah menjadi salah satu

strategi yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari manajemen khususnya team

pembuat produk. Kualitas produk merupakan faktor penentu tingkat kepuasan

yang diperoleh konsumen setelah melakukan pembelian dan pemakaian terhadap

suatu produk. Pengalaman yang baik atau buruk terhadap produk akan

mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian kembali atau tidak.

Sehingga pengelola usaha dituntut untuk menciptakan sebuah produk yang

disesuaikan dengan kebutuhan atau selera konsumen.
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Kualitas produk (product quality) didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh

pelanggan atas kebaikan kinerja barang atau jasa (Mowen dan Minor, 2002: 71).

Kita dapat mengatakan bahwa penjual telah menghasilkan mutu bila produk atau

pelayanan penjual tersebut memenuhi atau melebihi harapan pelanggan (Kotler,

2007: 158). Apabila kualitas produk ditingkatkan, perilaku konsumen untuk

melakukan pembelian juga akan meningkat. Berikut adalah data produk yang ada

di PT. Panel Indofurn dan perusahan yang sejenis.

Tabel. 3 Daftar Produk PT. Panel Indofurn Bandar Lampung.
PT. Panel Indofurn PT. Bintang Bukit Barisan

Kitchen Set Topan Kitchen Set Olympic
Lemari Anak Topan Lemari Anak Olympic
Lemari Sepatu Topan Lemari Sepatu Olympic
Meja Belajar Topan Meja Belajar Olympic
Meja Rias Topan Meja Rias Olympic
Lemari Jilbab Topan -
Lemari Hias -
Meja Tulis ½ Biro Topan Meja Tulis ½ Biro Olympic
Meja Tulis 1 Biro Topan Meja Tulis 1 Biro Olympic
Meja TV Kecil Topan Meja TV Kecil Olympic
Meja TV Besar Topan Meja TV Besar Olympic
Lemari Hias Topan Lemari Hias Olympic
Lemari Pakaian 2 Pintu ½ T Beech
Topan

Lemari Pakaian 2 Pintu ½ T Beech
Olympic

Lemari Pakaian 3 Pintu ½ T Beech
Topan

Lemari Pakaian 3 Pintu ½ T Beech
Olympic

Lemari Pakaian 2 Pintu Topan Lemari Pakaian 3 Pintu Olympic
Sumber : PT. Panel Indofurn dan Bintang Bukit Barisan.

Selain itu strategi yang perlu diperhatikan adalah kualitas pelayanan. Kualitas

layanan adalah kegiatan utama atau pelengkap yang tidak secara langsung terlibat

dalam proses pembuatan produk, tetapi lebih menekankan pada pelayanan
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transaksi antara pembeli dan penjual (Yamit, 2004: 22). Layanan yang berkualitas

adalah persepsi konsumen merasa puas saat terjadinya proses transaksi. Sikap

pramuniaga yang ramah dan tanggap dalam melayani konsumen merupakan

bentuk pelayanan yang diharapkan oleh konsumen pada saat berbelanja di PT.

Panel Indofurn Bandar Lampung, oleh karena itu pihak perusahaan harus

berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik agar dapat memenuhi

kebutuhan konsumen secara maksimal agar mempengaruhi keputusan pembelian.

Menurut Adurachman (2004: 36), promosi (promotion) yaitu pesan-pesan yang

dikomunikasikan sehingga keunggulan produk dapat disampaikan kepada

konsumen. Promosi dapat membawa keuntungan baik bagi produsen maupun

konsumen. Keuntungan bagi konsumen ialah konsumen dapat mengatur

pengeluarannya menjadi lebih baik, misalnya konsumen yang membaca iklan, ia

dapat membeli barang atau produk yang lebih murah. Keuntungan bagi produsen

ialah promosi dapat menghindarkan persaingan berdasarkan harga, konsumen

membeli barang atau produk karena tertarik akan mereknya. Promosi bukan saja

meningkatkan penjualan tapi juga dapat menstabilkan produksi. Dampak promosi

yang bertujuan untuk membangkitkan keinginan atau merangsang pembelian

adalah pelanggan merasa yakin sehingga mau melakukan pembelian. Kegiatan-

kegiatan yang dapat dilakukan PT. Panel Indofurn dalam mempromosikan

produknya antara lain memberikan hadiah sampai batas tertentu dan memberikan

contoh price melalui katalog.
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Tabel 4. Hasil Wawancara pada 15 Orang Responden Tentang Harga, Citra
Merek (Brand Image), Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan
Promosi Terhadap PT. Panel Indofurn Bandar Lampung Tahun
2017

No Keterangan Pertanyaan
Tanggapan

Tinggi Sedang Rendah

1. Harga 1. Harga produk Topan
sesuai dengan
kualitas produk nya

2. Harga produk Topan
lebih murah
dibandingkan
dengan produk
pesaing yang sejenis

6 9 -

2. Citra Merek
(Brand Image)

1. Produk Topan
mempunyai reputasi
yang bagus

2. Produk Topan sudah
dikenal banyak
orang

- 11 4

3. Kualitas Produk 1. Topan adalah
produk yang
menarik

3 8 4

4. Kualitas
Pelayanan

1. Karyawan PT. Panel
Indofurn selalu
menunjukan
kesabaran dalam
melayani konsumen

2. Puas dengan
pelayanan PT. Panel
Indofurn

2 9 4

5. Promosi 1. PT. Panel Indofurn
melakukan program
promosi yang
menarik atas sebuah
produk

- 6 9

Jumlah 11 43 21

Sumber: Penelitian/wawancara awal oleh peneliti pada tanggal 17 dan 18
November 2017.
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Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal

17 dan 18 November 2017 oleh konsumen PT. Panel Indofurn Bandar Lampung,

mengenai harga, citra merek (brand image), kualitas produk, kualitas pelayanan,

dan promosi terhadap kepuasan konsumen yaitu tentang harga sebanyak enam

orang menyatakan harga tidak terjangkau dan sebanyak sembilan orang cukup

terjangkau. Untuk citra merek sebanyak sebelas orang menyatakan citra merek

sedang dan sebanyak empat orang rendah. Untuk kualitas produk sebanyak tiga

orang menyatakan tinggi, delapan orang menyatakan kualitas produk sedang dan

empat orang menyatakan kualitas produk rendah. Untuk kualitas pelayanan

sebanyak dua orang menyatakan kualitas pelayanan tinggi, sembilan orang

menyatakan kualitas pelayanan sedang dan empat orang menyatakan kualitas

pelayanan rendah. Sedangkan untuk promosi sebanyak enam orang menyatakan

promosi sedang dan sembilan orang menyatakan promosi rendah, karena promosi

penjualan yang dilakukan PT. Panel Indofurn kurang menarik . Tabel diatas

terlihat bahwa semua yang mempengaruhi kepuasan dan keputusan konsumen

seperti harga, citra merek, produk, kualitas pelayanan, dan promosi tentang PT.

Panel Indofurn Bandar Lampung belum tentu dapat menciptakan kepuasan dan

keputusan bagi pelanggannya secara optimal, sehingga perlu dievaluasi kembali.

Berdasarkan hal-hal diatas dalam proses usahanya, PT. Panel Indofurn harus

mampu menetapkan harga yang sesuai dengan manfaat, kualitas pelayanan dan

kualitas produknya serta selalu meningkatkan promosi agar target penjualan yang

telah ditetapkan dapat tercapai dan terus meningkat.
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Maka disini pihak perusahaan dituntut untuk bisa memberikan keyakinan kepada

konsumen agar mau melakukan pembelian di PT. Panel Indofurn. Harga, Citra

Merek (Brand Image), Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Promosi

merupakan faktor yang dapat mendorong keputusan pembelian dengan cara

meningkatkan atau menawarkan produk sesuai apa yang diharapkan konsumen.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul

“Pengaruh Harga, Citra Merek (Brand Image), Kualitas Produk, Kualitas

Pelayanan, dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada

Produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi permasalah sebagai berikut.

1. Adanya persepsi harga yang cukup tinggi menyebabkan tingkat penjualan

kurang optimal.

2. Terdapat banyak pesaing yang sama.

3. Masih minimnya kualitas produk.

4. Promosi yang dilakukan masih kurang bervariasi.
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C.  Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan kajian Pengaruh Harga (X1), Citra Merk (Brand

Image) (X2), Kualitas Produk (X3), Kualitas Pelayanan (X4) dan Promosi (X5)

Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Y).

D.  Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada

produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung?

2. Apakah citra merk (brand image) berpengaruh terhadap keputusan pembelian

konsumen pada produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung?

3. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian

konsumen pada produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung?

4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian

konsumen pada produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung?

5. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada

produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung?

6. Apakah harga, citra merk (brand image), kualitas produk, kualitas pelayanan,

dan promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada

produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung?
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E.  Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada

produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung.

2. Untuk menguji pengaruh citra merk (brand image) terhadap keputusan

pembelian konsumen pada produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung.

3. Untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian

konsumen pada produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung.

4. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian

konsumen pada produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung.

5. Untuk menguji pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen

pada produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung.

6. Untuk menguji pengaruh harga, citra merk (brand image), kualitas produk,

kualitas pelayanan, dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen

pada produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung.

F.  Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian, secara teoritis dapat digunakan untuk memberikan kontribusi

terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu manajemen

pemasaran, yang secara lebih khusus menyajikan suatu wawasan tentang
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penelitian pengaruh harga, citra merek (brand image), kualitas produk,

kualitas pelayanan, dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen.

b. Secara Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah

didapat selama kuliah, sehingga tercipta wahana ilmiah.

2. Bagi Pihak PT. Panel Indofurn

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai gambaran dan dasar

pengambilan keputusan bagi pemilik PT. Panel Indofurn dalam

menetapkan strategi pemasaran dengan menggunakan harga, citra merek

(brand image), kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi untuk

menimbulkan keputusan pembelian konsumen.

G.  Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah harga, citra merk (brand image), kualitas produk,

kualitas pelayanan, promosi dan keputusan pembeli.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah konsumen.
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3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jln. Kh. Moh. Salim No. 53, Way Lunik Bandar

Lampung.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018.

5. Ruang Lingkup Ilmu

Lingkup ilmu penelitian ini berdasarkan pada teori manajemen pemasaran.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

A.  Tinjauan Pustaka

1. Keputusan Pembelian

Pengertian keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan

keputusan dimana konsumen benar-benar membeli (Kotler, 2001: 139).

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang

ditawarkan.

Menurut Lamb, et al (2001: 201) menjelaskan bahwa yang mempengaruhi

keputusan pembelian secara kuat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai

berikut.

1. Faktor budaya yang termasuk di dalamnya adalah budaya dan nilai, sub
budaya dan kelas.

2. Faktor sosial menunjukkan interkasi sosial antara konsumen dan
mempengaruhi sekelompok orang.

3. Faktor individu termasuk jenis kelamin, umur, keluarga, daur hidup
keluarga, pribadi.

4. Faktor psikologis menentukan bagaimana menerima dan berinterkasi
dengan lingkungannya dan pengaruh pada keputusan yang akan diambil
oleh konsumen yang didalamnya terdiri dari persepsi, motivasi
pembelajaran, keyakinan, dan sikap.
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Proses keputusan pembelian dapat melewati lima tahapan proses pembelian

(Kotler, 2005: 224), yaitu

Gambar 1. Tahap-Tahap Pengambilan Keputusan Pembelian

1. Pengenalan masalah
Proses dimulai saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan.
Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal maupun
eksternal.

2. Pencarian informasi
Minat konsumen mulai muncul untuk mencari informasi dari berbagai
sumber. Pencarian informasi ini dapat berupa pencarian yang sedang-
sedang saja sampai pada tingkat pencarian informasi aktif.

3. Evaluasi Alternatif
Konsumen menggunakan informasi yang diperoleh untuk mengevaluasi
berbagai alternatif merek yang sudah diperoleh.

4. Keputusan Pembelian
Proses keputusan dimana konsumen secara aktual melakukan pembelian
produk. Terdapat dua keputusan yang mempengaruhi keputusan
pembelian tersebut.

5. Perilaku Pasca Pembelian
Tindakan yang diambil oleh konsumen setelah proses konsumsi
dilakukan. Hal ini akan memberikan gambaran terhadap kinerja produk.

Kelima tahap yang telah dipaparkan di atas pasti dialami oleh konsumen saat

hendak melakukan pembelian. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi hal-

hal seperti apa yang dapat merangsang kebutuhan konsumen sehingga mereka

tahu bagaimana cara membangkitkan minat konsumen pada suatu produk dan

memperhatikan kepuasan konsumen supaya konsumen tersebut melakukan

pembelian lagi di perusahaan tersebut.

Pengenalan
Masalah

Pencarian
Informasi

Penilaian
Alternatif

Keputusan
Membeli

Perilaku
Pasca
Pembelian
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Faktor perilaku konsumen yang mempengaruhi pembelian produk menurut

Suryani (2008: 95) adalah harga, produk, promosi dan lokasi.

a. Harga

Harga merupakan jumlah nominal yang harus dibayar oleh masyarakat

untuk mendapatkan produk. Harga ini ditentukan oleh berbagai faktor,

diantaranya pangsa pasar, persaingan, biaya material, produk identitas,

dan nilai yang dirasakan pelanggan pada produk. Setiap perusahaan

memiliki strategi sendiri dalam menetapkan harga produk supaya

perusahaan mereka tetap memperoleh laba dan bersaing dari sisi penjual,

namun masih terjangkau dan menguntungkan dari sisi konsumen.

b. Produk

Produk menurut Kotler (2007: 4) adalah setiap apa saja yang dapat

ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian

atau konsumsi, yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan, yang

meliputi benda fisik, jasa tempat, organisasi, dan gagasan. Dari definisi

tersebut, dapat kita ketahui bahwa produk merupakan hal yang digunakan

untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang tidak lain untuk memuaskan

konsumen dan hal tersebut merupakan dasar dari suatu kegiatan dalam

suatu perusahaan.

c. Promosi

Promosi menurut Subagyo (2010: 132) adalah suatu usaha dari pemasaran

dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang lain sehingga tertarik

untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang
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dipasarkannya. Sehingga dari pengertian tersebut kita dapat mengetahui

bahwa tujuan dari promosi adalah memberikan informasi terkait produk

dan memberikan pengaruh kepada masyarakat sasarannya agar tertarik

untuk membeli produk.

d. Lokasi

Lokasi (place), kegiatan perusahaan yang mengupayakan bagaimana

supaya produk dapat tersedia bagi pelanggan sasaran, hal ini meliputi

lokasi, saluran distribusi, persediaan, transportasi dan logistik.

Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen lainnya menurut Amirullah

(2002: 28) adalah pengaruh konsumen individu, pengaruh lingkungan, dan

pengaruh strategi pemasaran.

a. Pengaruh Konsumen Individu

Pemilihan terhadap produk atau merek dipengaruhi oleh kebutuhan

konsumen, persepsi terhadap karakteristik produk atau merek dan sikap

konsumen terhadap produk atau merek.

b. Pengaruh Lingkungan

Lingkungan yang mempengaruhi pembelian seseorang konsumen adalah

kultur, kelas sosial, keluarga atau masyarakat dan situasi saat ini.

c. Pengaruh Strategi Pemasaran

Variabel-variabel yang berpengaruh dari strategi pemasaran adalah

produk, harga, promosi, dan distribusi atau yang biasa disebut dengan

bauran pemasaran (marketing mix). Pemasar harus mendapatkan informasi
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tentang tanggapan konsumen terhadap strategi pemasarannya untuk

mengevaluasi kesempatan pasar sebelum mereka mengembangkan strategi

pemasarannya yang baru.

Pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian

konsumen menurut para ahli diatas jika disederhanakan secara garis besar

keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh dua faktor saja, yaitu faktor

internal dan eksternal dari konsumen itu sendiri. Faktor internal merupakan

faktor yang berasal dari dalam diri konsumen itu sendiri, seperti pengaruh dari

kebutuhan dirinya, persepsinya tentang sebuah produk, konsep diri yang

dimilikinya, pengalaman yang diperolehnya dan lain-lain. Faktor eksternal

merupakan faktor yang berasal dari luar pribadi konsumen itu sendiri, baik

dari lingkungan sosial budaya maupun dari perusahaan.

2. Pemasaran

2.1 Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh

suatu perusahaan dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya,

mengembangkannya dan memperoleh laba. Perusahaan berusaha

memahami kebutuhan dan keinginan konsumen akan suatu produk,

dengan harapan dapat memuaskan konsumen dan membuatnya melakukan

suatu pembelian produk perusahaan.
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Menurut Charles W. Lamb, dkk (2001: 6) pemasaran merupakan suatu

proses perencanaan dan menjalankan konsep, harga, promosi, dan

distribusi sejumlah ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran

yang mampu memuaskan tujuan individu dan organisasi.

Pemasaran didefinisikan oleh Kotler dan Keller (2009: 5), “pemasaran
(marketing) adalah mengidentifikasi kebutuhan manusia dan sosial.
Pemasar harus dapat menafsirkan, mengidentifikasi kebutuhan dan
keinginan konsumen, mengembangkan produk, menetapkan harga,
mempromosikan produk secara efektif, mendistribusikan produk serta
mengkombinasikannya dengan data pasar seperti lokasi konsumen, jumlah
dan keseluruhan konsumen.

Sedangkan pemasaran menurut Daryanto (2011: 1), “pemasaran adalah

suatu proses sosial manajerial dimana individu atau kelompok

mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan,

menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain”. Menurut

Gitosudarmo (2000: 14) menyatakan bahwa pemasaran dapat diartikan

sebagai suatu kegiatan yang mengusahakan agar produk yang

dipasarkannya itu dapat diterima dan disenangi oleh pasar.

Berbagai pendapat di atas dapat menunjukkan bahwa pemasaran adalah

kegiatan yang sangat kompleks dan tidak hanya menyangkut upaya

menawarkan suatu produk kepada konsumen tetapi juga menyangkut

proses yang terjadi sebelum barang tersebut ditawarkan kepada konsumen

sampai dampak konsumen mengkonsumsi suatu produk.
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Pendapat di atas juga memberikan pengertian bahwa pemasaran

didasarkan pada konsep-konsep inti yaitu kebutuhan, keinginan dan

permintaan. Kebutuhan adalah suatu bentuk dimana manusia merasa

memerlukan sesuatu dalam rangka kelangsungan hidupnya, sehingga

manusia harus memenuhinya dan melakukan apa saja untuk memenuhi

kebutuhannya itu. Sedangkan keinginan adalah kehendak yang kuat akan

pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih

mendalam. Keinginan selanjutnya berubah menjadi permintaan jika

didukung dengan daya beli.

2.2 Pengertian Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran pada sebuah perusahaan memiliki peran penting

dalam mencapai tujuan. Manajemen pemasaran berfungsi untuk

melakukan perencanaan mengenai bagaimana mencari peluang pasar

untuk melakukan pertukaran barang dan jasa dengan konsumen yang

menguntungkan guna tercapainya tujuan perusahaan. Seperti yang di

kemukakan oleh Kotler dan Keller (2007: 6), ”manajemen pemasaran

adalah sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan,

menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan,

menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul”.
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Sedangkan menurut Sofjan Assauri (2004: 12) manajemen pemasaran
adalah kegiatan penganalisisan, perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk,
membangun, dan memelihara keuntungan dari pertukaran melalui sasaran
pasar guna mencapai tujuan organisasi (perusahaan) dalam jangka
panjang.

Dengan demikian semakin meningkatnya kebutuhan dan keinginan

manusia serta terbatasnya sumber daya yang tersedia, maka pemasar

dituntut untuk mengelola segala sesuatunya dengan efektif dan seefisien

mungkin. Agar semuanya berjalan sesuai dengan rencana, maka kita

memerlukan suatu pengetahuan pemasaran atau yang bisa disebut sebagai

manajemen pemasaran.

Dari definisi di atas maka manajemen pemasaran merupakan suatu

kegiatan yang memerlukan perhatian dari pimpinan perusahaan atau

organisasi mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi

penentuan harga, promosi dan distribusi barang, jasa dan gagasan untuk

menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan

pelanggan dan organisasi, agar tujuan organisasi perusahaan dapat

tercapai.
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2.3 Bauran Pemasaran

Pelaksanaan kegiatan pemasaran pada suatu perusahaan tentu bisa

menemui kendala, untuk itu rencana yang strategis menjadi keharusan

perusahan untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi.

Pemecahan masalah pemasaran pada umumnya dapat menggunakan

konsep yang disebut dengan bauran pemasaran (marketing mix). Bauran

pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel pemasaran yang

merupakan inti dari sitem pemasaran perusahan yaitu: produk, struktur,

harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi (Swastha Basu, 2000: 193).

Variabel yang termasuk dalam bauran pemasaran agar dapat melakukan

tugas pemasaran secara efektif harus dikombinasi dan dikordinasikan,

sehingga perusahaan memadukan empat elemen pokok yang diataranya

adalah:

1. Produk

Produk adalah kegiatan dari hasil produksi perusahaan yang berwujud

barang. Perusahaan dapat dikatakan berhasil dalam kegiatan

pemasaran apabila diantaranya perusahaan mampu membujuk

(mengajak) konsumen sehingga memutuskan membeli produk yang

ditawarkan. Menurut Kotler (2001: 560) produk adalah apa saja yang

dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan,

dan dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan.
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Sebagaimana yang sering ditemui dalam kegiatan sehari-hari, produk

yang dipasarkan bisa meliputi barang fisik, jasa, tempat, organisasi

dan ide.

2. Harga

Sebuah produk yang dipasarkan oleh produsen tentu memiliki nilai

yang harus dikorbankan oleh konsumen agar bisa merasakan manfaat

dari suatu produk. Pengorbanan yang dikeluarkan ini umumnya berupa

alat tukar atau uang, sehingga uang yang dikeluarkan adalah sebesar

nilai suatu produk yang disebut dengan harga. Harga menurut

Daryanto (2011: 57) adalah jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu

produk atau sejumlah nilai yang dipertukarkan untuk manfaat

memiliki atau menggunakan produk. Dari definisi ini dapat diketahui

bahwa harga adalah nilai dari suatu barang yang dapat diukur dengan

sejumlah uang.

3. Tempat

Bauran pemasaran yang ketiga adalah tempat (place) atau lebih

dikenal dengan saluran distribusi produk dari gudang penyimpanan

untuk disalurkan keagen besar, agen kecil, pengecer dan terakhir ke

toko, toko swalayan dan warung-warung tradisional, yang pada

akhirnya bertemu transaksi dengan para konsumen. Menurut Swastha

(2007: 190) saluran distribusi untuk suatu barang adalah saluran yang

digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari

produsen ke konsumen atau pemakai industri. Dalam sistem
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distribusinya, produsen sering menggunakan perentara sebagai

penyalurnya. Perantara ini merupakan kegiatan usaha yang berdiri

sendiri, berada diantara produsen dan konsumen akhir. Perantara

seperti pedagang besar dan pengecer yang membeli dan menjual

kembali barang dagangannya disebut pedagang perantara. Selain itu

ada juga perantara lain yang menunjang pemindahan barang dari

konsumen dan produsen diantaranya agen penunjang dan agen

pelengkap.

4. Promosi

Promosi merupakan upaya mengenalkan produk kepada calon

konsumen supaya membeli produk yang ditawarkan. Kegiatan

promosi dianggap mampu menjangkau calon konsumen secara luas.

Penentuan strategi promosi harus direncanakan dengan baik supaya

target promosi yaitu konsumen bisa tepat sasaran. Pengertian lebih

luas mengenai promosi menurut Swastha dan Irawan (2008: 349)

adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Dalam hal mempromosikan

produk perusahaan diperlukan yang namanya komunikasi pemasaran.

Dengan adanya komunikasi pemasaran, seorang produsen bisa

berusaha sebaik mungkin agar konsumen tertarik membeli produk

yang ia tawarkan sehingga tidak kehilangan pangsa pasar serta dapat

meningkatkan volume penjualan barang produksinya.



28

3. Harga

Harga merupakan unsur marketing mix yang paling fleksibel, yang artinya

dapat berubah dengan cepat. Berbeda halnya dengan karakteristik produk atau

komitmen terhadap saluran distribusi. Kedua hal ini tidak dapat dirubah

dengan mudah dan cepat, tetapi jika harga sewaktu-waktu dapat berubah.

Menurut Laksana (2008: 105) harga merupakan jumlah uang yang diperlukan

sebagai penukar berbagai kombinasi produk dan jasa, dengan demikian maka

suatu barang haruslah dihubungkan dengan bermacam-macam barang dan

pelayanan, yang akhirnya akan sama dengan sesuatu yaitu produk dan jasa.

Harga menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000: 257) adalah

nilai sesuatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Harga

adalah jumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah

dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari

memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa (Kotler, 2000: 345).

Menurut Kotler dan Keller (2012: 405) harga adalah salah satu elemen bauran

pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya.

Harga merupakan elemen termudah dalam program pemasaran untuk

disesuaikan, fitur produk, saluran, dan bahkan komunikasi yang

membutuhkan banyak waktu. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong

(2008: 278), ada empat indikator yang mencirikan harga yaitu: keterjangkauan
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harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, dan

kesesuaian harga dengan manfaat.

Menurut Tjiptono (2007: 152) harga memiliki dua peran utama dalam proses

pengambilan keputusan para pembeli, yaitu.

a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para
pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas
tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya.

b. Peran informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen
mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama
bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk
menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang
sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas
yang tinggi.

Suatu harga sangat berpengaruh terhadap pembelian. Pada saat pelanggan

melakukan evaluasi dan penilaian terhadap harga dari suatu produk maka akan

sangat dipengaruhi oleh perilaku pelanggan itu sendiri (Voss dan Giroud,

2000: 69). Pergeseran-pergeseran paradigma, dinamika sebuah gaya hidup,

serta berbagai perubahan lingkungan lain telah banyak memberikan dampak

pada bagaimana seorang konsumen memandang harga dari produk atau jasa

yang akan dikonsumsinya. Harga menimbulkan banyak berbagai interpretasi

di mata konsumen. Konsumen akan memiliki interpretasi dan persepsi yang

berbeda-beda tergantung dari karakteristik kepribadian (motivasi, sikap,

konsep diri, dsb), latar belakang (sosial, ekonomi, demografi, dll),

pengalaman (belajar), serta dari pengaruh lingkungan konsumen tersebut.

Dengan demikian penilaian terhadap harga dari suatu produk dikatakan
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murah, mahal atau biasa saja, dari setiap individu tidaklah sama, karena

tergantung persepsi individu yang dilatar belakangi oleh lingkungan

kehidupan, ekonomi dan kondisi individu. Pelanggan dalam menilai harga

suatu produk, bukanlah hanya dari nilai nominal secara absolut saja tetapi

melalui persepsi pada harga suatu produk.

4. Citra Merek (Brand Image)

Merek merupakan identitas dari barang atau jasa. Sebuah merek yang terkenal

dan terpercaya merupakan asset yang tidak ternilai. Merek berkembang

menjadi sumber asset terbesar dan merupakan faktor penting dalam kegiatan

pemasaran perusahaan. Keahlian yang paling unik dari pemasar professional

adalah kemampuannya untuk menciptakan, memelihara dan melindungi serta

meningktakan merek. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan para pemasar

yang menyebutkan bahwa pemberi merek adalah seni dan bagian paling

penting dalam pemasaran. Dikarenakan salah satu keputusan pemasaran yang

penting dalam strategi produk adalah keputusan tentang merek.

Definisi merek menurut Kotler dan Keller (2007: 78) adalah suatu nama,
istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang
dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok
penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari produk atau jasa lain yang
dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama
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Kotler (2005: 13) menambahkan bahwa suatu merek adalah suatu simbol

komplek yang menjelaskan enam tingkatan pengertian, yaitu:

1. Atribut: merek memberikan ingatan pada atribut-atribut tertentu dari suatu
produk

2. Manfaat: atribut-atribut produk yang dapat diingat melalui merek harus
dapat diterjemahkan dalam bentuk manfaat baik secara fungsional dan
manfaat secara emosional.

3. Nilai: merek mencerminkan nilai yang dimiliki oleh prosedur sebuah
produk

4. Budaya: merek mempresentasikan suatu budaya tertentu.
5. Kepribadian: merek dapat memproyeksikan pada suatu kepribadian

tertentu.
6. Pengguna: merek mengkelompokkan tipe-tipe konsumen yang akan

membeli atau mengkonsumsi suatu produk.

Pengertian citra merek menurut (Kotler, 2002: 67) adalah persepsi konsumen

terhadap perusahaan atau produknya. Citra tidak dapat ditanamkan dalam

pikiran konsumen dalam semalam atau disebarkan melalui satu media saja.

Sebaliknya, citra tersebut harus disampaikan melalui tiap sarana komunikasi

yang tersedia dan disebarkan secara terus menerus karena tanpa citra yang

kuat sangatlah sulit bagi sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan baru

dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada.

Citra merek membuat konsumen dapat mengenal suatu produk, mengevaluasi

kualitas dari produk tersebut, serta dapat menyebabkan risiko pembelian yang

rendah. Konsumen pada umumnya lebih menyukai merek yang terkenal

meskipun terkadang harga yang ditawarkan lebih mahal.
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Wicaksono (2007: 52) mengemukakan pentingnya pengembangan citra merek
dalam keputusan pembelian. Brand image yang dikelola dengan baik akan
menghasilkan konsekuensi yang positif, meliputi:
1. Meningkatkan pemahaman terhadap aspek-aspek perilaku konsumen

dalam mengambil keputusan pembelian.
2. Memperkaya orientasi konsumsi terhadap hal-hal yang bersifat simbolis

lebih dari fungsi-fungsi produk.
3. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk.
4. Meningkatkan keunggulan bersaing berkelanjutan, mengingat inovasi

teknologi sangat mudah untuk ditiru pesaing.

Menciptakan kesan menjadi salah satu karakteristik dasar dalam orientasi

pemasaran modern yaitu lewat pemberian perhatian lebih serta penciptaan

merek yang kuat. Implikasi dari hal tersebut menjadikan merek suatu produk

menciptakan image dari produk itu sendiri di benak pikiran konsumen dan

menjadikan motivasi dasar bagi konsumen dalam memilih suatu produk.

Suatu merek yang dikenal oleh pembeli akan menimbulkan minatnya untuk

mengambil keputusan pembeli. Sehingga dampak dari simbol suatu produk

memberikan arti dalam pengambilan keputusan konsumen sebab simbol dan

image merupakan hal penting dalam periklanan dan mempunyai pengaruh

dalam keputusan pembelian konsumen.

Citra merek merupakan hasil persepsi dan pemahaman konsumen mengenai
merek suatu produk yang dilihat, dipikirkan atau dibayangkan. Dengan
menciptakan citra merek dari suatu produk tentu akan sangat berguna bagi
para konsumen, karena pada nantinya citra merek akan sangat mempengaruhi
persepsi konsumen dan penilaian konsumen terhadap alternatif merek yang
dihadapinya (Ong dan Sugiharto, 2013: 2).
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Dengan demikian pelanggan cenderung memilih merek yang sudah dikenal

karena merasa aman dengan sesuatu yang dikenal dan beranggapan merek

tersebut kemungkinan bisa diandalkan dan kualitas yang bisa

dipertanggungjawabkan. Merek akan mempengaruhi keputusan pembelian.

Semakin baik citra merek bagi konsumen, semakin besar keputusan

pembelian pada produk tersebut.

5. Kualitas Produk

Menurut Kotler dan Amstrong (2003: 243) kualitas produk adalah salah satu

faktor yang paling diandalkan oleh seorang pemasar dalam memasarkan suatu

produk. Oleh karena itu memperbaiki kualitas produk ataupun jasa merupakan

tantangan yang penting bagi perusahaan dalam bersaing di pasar global.

Perbaikan kualitas produk akan mengurangi biaya dan meningkatkan

keunggulan bersaing, bahkan lebih jauh lagi, kualitas produk yang tinggi

menciptakan keunggulan bersaing yang bertahan lama. Oleh karena itu

kualitas merupakan faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomis

perusahaan-perusahaan di manapun di dunia dalam kontek pasar global.

Produk menurut Mursyid (2010: 71) adalah variasi atau sebuah rangkaian

dalam produk yang dijual atau diperdagangkan oleh sebuah perusahaan baik

itu pada pedagang kecil maupun pada perusahaan besar. Variasi atau
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rangkaian tersebut akan berkembang secara terus-menerus untuk mencapai

profitabilitas tertentu tanpa ada ketergantungan pada satu macam produk.

Mulyadi (2013: 131), menyatakan pada setiap produk dikenal dengan hierarki
manfaat. Hierarki manfaat merupakan jenjang urutan manfaat yang diperoleh.
Pembeli ketika membeli suatu produk. Seorang pakar pemasaran membagi
hierarki sebuah produk kedalam lima tingkatan, meliputi manfaat utama (care
product), manfaat dasar (basic product), manfaat seharusnya (augmented
product), manfaat yang diharapkan (expected product) dan manfaat yang
melebihi yang diharapkan (potential product).

Cleland dan Bruno (2002: 203) juga mengemukakan ada beberapa prinsip

tentang persepsi terhadap kualitas yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas yang dipersepsikan oleh konsumen terhadap suatu produk

mencakup tiga aspek utama yaitu produk, harga, dan non produk.

2. Kualitas ada kalau bisa dipersepsikan oleh konsumen.

3. Perceived quality diukur secara relatif terhadap pesaing.

Menurut Prawirosentono (2002: 2) produk yang memiliki kualitas prima

memang akan lebih diinginkan oleh konsumen, bahkan akhirnya dapat

meningkatkan volume penjualan. Tetapi lebih dari itu, produk berkualitas

mempunyai aspek penting lain, yakni.

1. Konsumen yang membeli produk berdasarkan mutu, umumnya dia
mempunyai loyalitas produk yang besar dibandingkan dengan konsumen
yang membeli berdasarkan orientasi harga.

2. Bersifat kontradiktif dengan cara pikir bisnis tradisional, ternyata bahwa
memproduksi barang bermutu, tidak secara otomatis lebih mahal dengan
memproduksi produk bermutu rendah.

3. Menjual barang tidak bermutu, kemungkinan akan banyak menerima
keluhan dan pengembalian barang dari konsumen.
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Jadi, berdasarkan alasan tersebut, memproduksi produk bermutu tinggi lebih

banyak akan memberikan keuntungan bagi produsen, bila dibandingkan

dengan produsen yang menghasilkan produk bermutu rendah. Kualitas

merupakan faktor yang terdapat dalam suatu produk yang menyebabkan suatu

produk tersebut bernilai sesuai dengan maksud untuk apa produk itu

diproduksi. Kualitas ditentukan oleh sekumpulan kegunaan atau fungsinya,

termasuk di dalamnya daya tahan, ketergantungan pada produk atau

komponen lain, eksklusif, kenyamanan, wujud luar (warna, bentuk,

pembungkus, dan sebagainya).

Persoalan kualitas produk menjadi isu sentral bagi setiap perusahaan.

Kemampuan perusahaan untuk menyediakan produk berkualitas akan menjadi

senjata untuk memenangkan persaingan, karena dengan memberikan produk

berkualitas, konsumen akan merasa puas atas produk yang telah ia konsumsi

atau dengan kata lain kepuasan konsumen akan tercapai. Menurut Fandy

Tjiptono (2000: 54) kualitas produk mempunyai hubungan yang sangat erat

dengan sikap konsumen, dimana kualitas produk memberikan suatu dorongan

kepada konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan

perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan

perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta

kebutuhan mereka.
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Hubungan kualitas produk yang akan atau sudah diterapkan oleh perusahaan

kaitannya dengan minat beli konsumen. Kualitas produk yang diberikan

perusahaan harus sesuai dengan jenis produk dan kondisi perusahaan, karena

kesalahan dalam melakukan sistem pemasaran yang diberikan kepada

konsumen dapat menurunkan tingkat minat beli konsumen, bahkan dapat

berdampak pada image yang kurang baik bagi perusahaan dan memberi

peluang kepada pesaing untuk masuk serta membuka kemungkinan konsumen

akan beralih pada perusahaan pesaing.

6.   Kualitas Pelayanan

Cravens (2003: 23) mengungkapkan pengertian pelayanan yaitu upaya dalam
memenuhi permohonan untuk menspesifikasikan produk seperti data kinerja,
permohonan untuk rincian, pemprosesan pesanan pembelian, penyelidikan
status pesanan, dan layanan garansi. Pelayanan sering disebut sebagai jasa
yang diberikan oleh perusahaan, artinya bahwa adanya suatu perbuatan yang
dilaksanakan suatu pihak terhadap pihak lain.

Kualitas pelayanan adalah kegiatan utama atau pelengkap yang tidak secara

langsung terlibat dalam proses pembuatan produk, tetapi lebih menekankan

pada pelayanan transaksi antara pembeli dan penjual (Yamit, 2004: 22).

Tjiptono (2007: 260) kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut akan

memenuhi keinginan pelanggan.



37

Tjiptono (2007: 273) faktor penentu dari kualitas pelayanan yaitu tangibles,

reliability, responsiveness, communication, access, competence, courtesy,

credibility, security, understanding /knowledge of costumer. Kemudian 10

dimensi ini dikembangkan dan disederhanakan menjadi tangibles, reliability,

responsiveness, assurance, dan empathy untuk mengukur kualitas pelayanan.

1. Bukti Langsung (Tangible) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai,
dan sarana komunikasi.

2. Keandalan (Reliability) yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang
dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.

3. Daya tanggap (Responsiveness) meliputi keinginan para staf untuk
membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

4. Assurance mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, sifat dapat
dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-
raguan.

5. Empati (Emphathy) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan
komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan
pelanggan.

Berdasarkan uraian di atas pembentukan dan pengembangan kualitas layanan

atau jasa dalam perusahaan bukan suatu hal mudah. Karena bentuk jasa

bersifat abstrak dan tidak dapat dirasakan secara langsung. Konsumen

merupakan sebagai penentu akhir dalam menilai kualitas layanan yang

diberikan perusahaan.

7.   Promosi

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi

atau membujuk, dan meningkatkan pasar sasaran perusahaan dan produknya
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agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan

perusahaan bersangkutan (Ratih Hurriyati, 2008: 58).

Promosi adalah suatu komunikasi dari penjual dan pembeli yang berasal dari

informasi yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli,

yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli

dan tetap mengingat produk tersebut. Menurut Rambat Lupiyoadi (2001: 108)

promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat

penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk dan jasa.

Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara

perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk

mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa

sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Tujuan utama dari promosi

adalah menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan

pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya.

Promosi merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan

suatu program yang direncanakan dalam pemasaran. Terlepas dari kualitas

produk itu, apabila konsumen belum pernah melihat ataupun mendengar

produk tersebut dan tidak yakin apakah produk tersebut bagus atau tidak,

berguna atau tidak, maka mereka pasti akan ragu untuk membelinya atau

bahkan tidak membelinya. Promosi pada dasarnya merupakan upaya
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perusahaan dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat untuk

mengkomunikasikan kegunaan, keistimewaan, dan berbagai informasi baik

terkait produk tersebut yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat

sehingga mereka tertarik untuk membeli sebuah produk.

8.   Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan bagian kegiatan dari manusia, oleh sebab itu

perusahaan sangat perlu mempelajari perilaku konsumen karena perilaku

dalam pembelian barang-barang maupun jasa sangat berlainan. Konsumen

sangat beranekaragam dalam usia, pendapatan, pendidikan, pola mobilitas,

dan selera. Maka pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran perlu

memahami konsumen yang beranekaragam. Menurut Djatmiko (2012: 79)

mendefinisikan perilaku konsumen adalah kondisi disaat seseorang berproses

mencari, memilih, dan mengevaluasi produk untuk memenuhi kebutuhan dan

keinginannya.

Perilaku konsumen merupakan tahap-tahap dalam proses pengambilan

keputusan pembelian, meliputi aktivitas secara fisik untuk melakukan evaluasi

menerima, menggunakan atau menolak suatu produk atau jasa yang

ditawarkan perusahaan. Menurut Kotler dan Keller (2009: 166)

mendefinisikan perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu,

kelompok, dan organisasi memilih membeli, menggunakan dan bagaimana
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barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan

mereka.

Menurut Blackwell, et al (2005) dalam model perilaku konsumen terdapat

tiga dimensi yaitu:

a. Stimulus Ganda (Stimulus Pemasaran dan Stimulus Lain)
Stimulus yang dijalankan produsen atau pemasar berupa strategi bauran
pemasaran (produk, harga, tempat, promosi) dan stimulus lain yang
berupa kondisi ekonomi, politik, teknologi dan budaya.

b. Kotak Hitam Konsumen
Kotak hitam konsumen dalam model perilaku konsumen adalah yang
mencakup karakteristik konsumen dan proses pengambilan keputusan
konsumen.

c. Respon Konsumen
Respon konsumen bisa berupa tindakan membeli atau tidak membeli
produk yang ditawarkan pemasar.

9.   Posisi Riset dan Kaitannya dengan Pendidikan Ekonomi

Skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian

konsumen, yaitu tentang harga, citra merek (brand image), kualitas produk,

kualitas pelayanan dan promosi. Posisi riset ini merupakan bentuk

implementasi dari ilmu manajemen pemasaran yang didapat selama masa

kuliah. Manajemen pemasaran merupakan cara untuk membangun,

mengembangkan serta mempertahankan sebuah usaha dengan mempelajari

strategi-strategi pemasarannya.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, citra merek (brand

image), kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi terhadap keputusan

pembelian konsumen. Salah satu cara untuk meningkatkan keputusan

pemebelian konsumen adalah dengan mengevaluasi teknik dan strategi

pemasarannya, seperti menetapkan harga yang sesuai dengan kemampuan

konsumen, menjaga citra merek yang positif, meningkatkan kualitas produk

dan kualitas pelayanan, dan promosi yang bervariasi untuk menarik minat

konsumen. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan, menambah ilmu pengetahuan, dan mengembangkan ilmu yang di

dapat selama masa kuliah serta menjadi referensi bagi peneliti-peneliti

selanjutnya.

10. Keterkaitan Riset dengan Mata Pelajaran di Sekolah

Manajemen pemasaran di dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu

layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh. Hal itu

karena pendidikan sifatnya lebih kompleks, yang dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawab, hasil pendidikannya mengacu ke depan, membina kehidupan

warga negara, serta akan menjadi generasi penerus ilmuan di kemudian hari.

Penelitian yang berjudul pengaruh harga, citra merek (brand image), kualitas

produk, kualitas pelayanan, dan promosi terhadap keputusan pembelian

konsumen pada produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung ini jika di

sekolah akan berkaitan dengan mata pelajaran kewirausahaan. Pembelajaran
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kewirausahaan di sekolah bertujuan untuk menciptakan entrepreneur yang

inovatif dan kreatif. Pembelajaran kewirausahaan dapat menghasilkan

perilaku wirausaha dan kepemimpinan yang sangat terkait dengan cara

mengolah usaha untuk membekali siswa agar dapat berusaha secara mandiri.

Berwirausaha tidak semata-mata hanya membutuhkan modal, namun juga

harus mengetahui strategi-strategi pemasarannya.

Selain kewirausahaan manajemen pemasaran ini dalam pendidikan merupakan

salah satu komponen utama. Lembaga pendidikan sudah selayaknya

memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya

manusia. Pengelolaan pendidikan yang bermutu tidak terlepas dari fungsi-

fungsi manajemen secara umum.

B.  Penelitian yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan pokok masalah ini dan

sudah pernah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Penelitian Relevan
Tahun Nama Judul Skripsi Kesimpulan
2017 Devid Kurniawan,

Univesitas Jember
(Skripsi)

Pengaruh Citra Merek,
Persepsi Kualitas, dan
Harga Terhadap
Keputusan Pembelian
Konsumen Pada Kedai
Kuliner Mister Te
Jember

Variabel yang
digunakan dalam
penelitian ini adalah
Citra Merek, Persepsi
Kualitas dan Harga
(Variabel bebas) dan
Keputusan Pembelian
(variabel terikat).
Hasil penelitian
menunjukan bahwa
variabel independen
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Tabel 5. Lanjutan
Tahun Nama Judul Skripsi Kesimpulan

memiliki pengaruh
besar terhadap
keputusan pembelian
pada Kedai Kuliner
Mister Te Jember
yaitu sebesar 51,6%

2015 Archi C. Ruslim,
Ferdinand J.
Tumewu
(Jurnal)

The Influence Of
Advertisement,
Perceived Price, And
Brand Image On
Consumer Buying
Decision To Asus
Mobile Phone

The result shows that
Advertising,
Perceived Price and
Brand Image have
significant effect on
consumer buying
decision, both
simultaneously and
partially effect. (thitung

> ttabel = 16,466 >
2,858)

2017 Eko Teguh Prasetyo
(http://journals.usm
.ac.id)

An In Analysis Of
Product Quality, Brand
Image, And Price On
The Decision To Buy
Toshiba Leptop

The result of this
study indicate that
variables of product
quality, brand image,
and price positively
influence
significantly towards
the decision to buy
Toshiba leptop that is
equal to 79,5%..

2017 Desita Ratna Dewi,
Universitas
Balikpapan
(www.doaj.org)

Pengaruh Iklan,
Kualitas Produk dan
Citra Merek Terhadap
Keputusan Pemeblian
Minuman Probiotik
Merek Yakult

Variabel yang
digunakan dalam
penelitian ini adalah
Iklan, Kualitas
Produk dan Citra
Merek (variabel
bebas) dan Keputusan
Pembelian (variabel
terikat).
Hasil penelitian
menunjukan bahwa
variabel independen
memiliki pengaruh
besar terhadap
keputusan pembelian
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Tabel 5. Lanjutan
Tahun Nama Judul Skripsi Kesimpulan

pada Minuman
Probiotik Merek
Yakult yaitu sebesar
57,4%.

2015 Imam Heryanto
(www.doaj.org)

Pengaruh Produk,
Harga, Distribusi, dan
Promosi Terhadap
Keputusan Pembelian
Serta Implikasinya
Pada Kepuasan
Pelanggan

Berdasarkan
penelitian yang
dilakukan oleh Imam
Heryanto diketahui
bahwa promosi
berpengaruh secara
signifikan terhadap
keputusan pembelian
yaitu sebesar 84,70%.

2015 Mohammad Rizan,
Universitas Negeri
Jakarta
(www.doaj.org)

Pengaruh Citra Merek
dan Kualitas Produk
Terhadap Keputusan
Pemebelian (Studi
Banding Konsumen
Indomie dan Mie
Sedap)

Berdasarkan
penelitian yang
dilakukan oleh
Mohammad Rizan
diketahui bahwa citra
merek dan kualitas
produk berpengaruh
secara signifikan
terhadap keputusan
pembelian yaitu
sebesar 2,4% dan
25,4%.

2013 Nandiroh
(www.doaj.org)

Pengaruh Harga dan
Promosi Terhadap
Keputusan Pembelian
Sepeda Motor Merek
Honda Di Dharmasraya

Berdasarkan
penelitian yang
dilakukan oleh
Nandiroh diketahui
bahwa harga dan
promosi berpengaruh
secara signifikan
terhadap keputusan
pembelian yaitu
sebesar 67,6%.

2016 Ni Kadek Ayu
Marini
Sarasdiyanthi,
Universitas
Udayana
(www.doaj.org)

Pengaruh Citra Merek
dan Kualitas Pelayanan
Terhadap Keputusan
Pembelian Pada Online
Travel Agent Airasia
Go

Berdasarkan
penelitian yang
dilakukan oleh Ayu
Marini diketahui
bahwa kualitas
pelayanan
berpengaruh secara
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Tabel 5. Lanjutan
Tahun Nama Judul Skripsi Kesimpulan

signifikan terhadap
keputusan pembelian.
(thitung > ttabel = 5,685
> 1,659)

C.  Kerangka Pikir

Tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan suatu kegiatan bergantung pada

bagaimana pelaksanaan atau proses dari kegiatan tersebut. Begitu juga dengan

nilai dan kepuasan konsumen bergantung pada harga, citra merek, produk,

kualitas pelayana, serta promosi suatu barang atau jasa yang diharapkan. Nilai

bagi pelanggan merupakan sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan

dari produk atau jasa tertentu. Keputusan pelanggan merupakan harapan sama

dengan kenyataan.

Harga merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan keputusan

pembelian pada konsumen. Penetapan harga merupakan salah satu keputusan

terpenting dalam pemasaran. Ketika melakukan pembelian konsumen lebih

selektif dalam membeli. Konsumen saat ini sangat sensitif terhadap harga, harga

merupakan hal yang berkaitan dengan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh

konsumen untuk memperoleh suatu barang atau produksi. Berdasarkan uraian

tersebut dapat diartikan bahwa harga diduga dapat mempengaruhi keputusan

pembelian konsumen.
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Menciptakan kesan menjadi salah satu karakteristik dasar dalam orientasi

pemasaran modern yaitu lewat pemberian perhatian lebih serta penciptaan merek

yang kuat. Implikasi dari hal tersebut menjadikan merek suatu produk

menciptakan image dari produk itu sendiri di benak pikiran konsumen dan

menjadikan motivasi dasar bagi konsumen dalam memilih suatu produk. Suatu

merek yang dikenal oleh pembeli akan menimbulkan minatnya untuk mengambil

keputusan pembeli. Sehingga dampak dari simbol suatu produk memberikan arti

dalam pengambilan keputusan konsumen sebab simbol dan image merupakan hal

penting dalam periklanan dan mempunyai pengaruh dalam keputusan pembelian

konsumen.

Selain itu kualitas produk mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sikap

konsumen, dimana kualitas produk memberikan suatu dorongan kepada

konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam

jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami

dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Berdasarkan uraian

di atas hubungan kualitas produk yang akan atau sudah diterapkan oleh

perusahaan kuat kaitannya dengan keputusan pembelian.

Kualitas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu

pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik maka tidak akan dapat mengurangi

minat beli konsumen kepada produk tersebut. Perusahaan yang sangat

beroreantasi pada kualitas pelayanan yang baik menciptakan citra yang baik bagi
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perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa kualitas

pelayanan diduga dapat mempengaruhi keputusan pembelian yang dilakukan

konsumen.

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau

membujuk, dan meningkatkan pasar sasaran perusahaan dan produknya agar

bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan

bersangkutan. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas bahwa promosi dapat

mempengaruhi keputusan pembelian yang dilakukan konsumen.

Harga, Citra merek (brand image), kualitas produk, kualitas pelayanan, dan

promosi merupakan komponen penting dalam sebuah kegiatan pemasaran.

Komponen tersebut dapat mempengaruhi proses keputusan pembelian seseorang.

Melihat pentingnya pengaruh komponen-komponen tersebut terhadap keputusan

pembelian konsumen pada PT. Panel Indofurn Bandar Lampung maka diduga

harga, citra merek (brand image), kualitas produk, kualitas pelayanan, dan

promosi berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa variabel Harga (X1), Citra

Merek (Brand Image) (X2), Kualitas Produk (X3), Kualitas Pelayanan (X4) dan

Promosi (X5). Variabel Keputusan Pembelian (Y) dapat digambarkan dalam

skema sebagai berikut ini:
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Gambar 2. Paradigma dengan 5 Variabel Independen X1, X2,
X3, X4, dan X5 dan Satu Variabel Dependen Y

D.  Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan, maka hipotesis dalam

penelitian ini adalah:

1. Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk di PT. Panel

Indofurn Bandar Lampung.

2. Citra merek (brand image) berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada

produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung.

Citra Merek
(Brand Image)

X2

Kualitas
Produk

X3

Kualitas
Pelayanan

X4

Promosi
X5

Keputusan
Pembelian

Y

Harga
X1
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3. Kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk di

PT. Panel Indofurn Bandar Lampung.

4. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk

di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung.

5. Promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk di PT. Panel

Indofurn Bandar Lampung.

6. Harga, Citra merek (brand image), kualitas produk, kualitas pelayanan, dan

promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk di PT. Panel

Indofurn Bandar Lampung.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif

dengan pendekatan ex post facto dan survei. Metode deskriptif adalah penelitian

yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan

antar fenomena yang diselidiki, Nazir (2009: 86). Tujuan penelitian ini

merupakan verifikatif yaitu sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

pengaruh antara dua variabel atau lebih.

Pendekatan ex post facto merupakan penelitian yang meneliti peristiwa yang telah

terjadi dengan melihat kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat

menimbulkan kejadian tersebut, Sugiyono (2012: 7). Sedangkan pendekatan

survei yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dan

gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik

institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau daerah, Nazir

(2009: 56).
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B.  Populasi dan Sampel

1.   Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah rata-rata seluruh konsumen yang pernah

melakukan pembelian di PT. Panel Indofurn selama kurun waktu 2016-2017

yaitu 1.580 orang.

2.   Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode

purposive sampling, artinya responden (subjek) dipilih secara sengaja dengan

kriteria tertentu dan diyakini reprentatif terhadap populasi penelitian. Kriteria

yang dimaksud adalah pernah menjadi konsumen PT. Panel Indofurn pada

2016-2017, bersedia untuk menjadi responden dan memiliki waktu untuk

mengisi kuisioner yang diajukan. Penentuan besarnya sampel dalam penilitian

ini menggunakan rumus yang merujuk pada teori Michael yang dikutip oleh

Vana (2017: 34) sebagai berikut.

n =
² ²

² ²

Keterangan:
n = Ukuran Sampel
N = Ukuran Populasi
² = Variasi Sampel (5% = 0,05)
= Tingkat Kepercayaan (95% = 1,96)

d = Derajat Penyimpangan (5% = 0,05)
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Berdasarkan rumus di atas maka dapat dilihat ukuran sampel yang harus dicapai

dalam penelitian ini adalah sebesar.

n =
. ( , ) ,. ( , ) ( , ) , = 72,68 ≈ 73

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh jumlah sampel yang

diteliti adalah sebanyak 73 responden.

C.  Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non probability sample

dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling artinya

responden (subjek) dipilih secara sengaja dengan kriteria tertentu dan diyakini

reprentatif terhadap populasi penelitian. Kriteria yang dimaksud adalah pernah

menjadi konsumen PT. Panel Indofurn pada 2016-2017 dan bersedia untuk

menjadi responden dan memiliki waktu untuk mengisi kuisioner yang diajukan.

D.  Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu.

1. Variabel Eksogen (independent variable)

Variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel

eksogen dalam penelitian ini adalah harga (X1), citra merek (X2), kualitas

produk (X3), kualitas pelayanan (X4), dan promosi (X5).
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2. Variabel Endogen (dependent variable)

Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain. Variabel

endogen dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian konsumen (Y).

E.  Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Keputusan pembelian

Keputusan pembelian adalah keputusan konsumen untuk membeli atau

tidak membeli suatu produk atau jasa merupakan alternatif pilihan yang

penting bagi pemasar. Keputusan pembelian merupakan suatu bagian

pokok dalam perilaku konsumen yang mengarah kepada pembelian

produk dan jasa.

b. Harga

Harga merupakan jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau

sejumlah nilai yang dipertukarkan untuk manfaat memiliki atau

menggunakan produk.

c. Citra Merek (brand image)

Citra merek (brand image) adalah anggapan tentang merek yang di

refleksikan konsumen yang berpegang pada ingatan konsumen dan cara

berpikir tentang sebuah merek secara abstrak dalam pemikiran mereka,
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sekalipun pada saat mereka memikirkannya mereka tidak berhadapan

langsung dengan produk.

d. Kualitas Produk

Kualitas produk adalah segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non

fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan

dan kebutuhan.

e. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah suatu bentuk penilaian konsumen terhadap

tingkat layanan yang didapatkan. Kualitas pelayanan ditentukan oleh

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan

keinginan konsumen dan mamanuhi harapan konsumen secara konsisten.

f. Promosi

Promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen

agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh

perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu

membeli produk tersebut.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah.

a. Keputusan Pembelian Konsumen (Y)

Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli

atau tidak terhadap produk. Indikator keputusan pembelian konsumen
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adalah kemantapan pada sebuah produk, kebiasaan dalam membeli

produk, memberikan rekomendasi kepada orang lain dan melakukan

pembelian ulang.

Pengukuran keputusan pembelian konsumen menggunakan instrumen

tertulis berupa kuisioner dengan menggunakan skala interval dengan

pendekatan semantic deferensial yang membentuk dua sisi yaitu sisi

positif di sebelah kiri dan sisi negatif disebelah kanan dengan rentang nilai

7-1.

b. Harga (X1)

Harga adalah jumlah uang atau alat pembayaran lainnya yang sah yang

harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk

tertentu. Indikator harga adalah kewajaran harga, keterjangkauan harga,

dan perbandingan harga.

Pengukuran harga menggunakan instrumen tertulis berupa kuisioner

dengan menggunakan skala interval dengan pendekatan semantic

deferensial yang membentuk dua sisi yaitu sisi positif di sebelah kiri dan

sisi negatif di sebelah kanan dengan rentang nilai 7-1.

c. Citra Merek (Brand Image) (X2)

Citra Merek (Brand Image) adalah suatu nama, istilah, simbol, tanda atau

kombinasi dari semuanya yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan

membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing. Indikator citra
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merek (brand iamge) adalah merek mudah diingat, merek mudah dikenali,

dan merek yang terpercaya.

Pengukuran citra merek (brand image) menggunakan instrumen tertulis

berupa kuisioner dengan menggunakan skala interval dengan pendekatan

semantic deferensial yang membentuk dua sisi yaitu sisi positif di sebelah

kiri dan sisi negatif di sebelah kanan dengan rentang nilai 7-1.

d. Kualitas Produk (X3)

Kualitas produk adalah karakteristik yang terdapat dalam produk yang

dijual untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Indikator kualitas produk

adalah produk dan barang tidak cacat, penampilan produk menarik, dan

ketahanan produk.

Pengukuran kualitas produk menggunakan instrumen tertulis berupa

kuisioner dengan menggunakan skala interval dengan pendekatan

semantic deferensial yang membentuk dua sisi yaitu sisi positif di sebelah

kiri dan sisi negatif di sebelah kanan dengan rentang nilai 7-1.

e. Kualitas Pelayanan (X4)

Kualitas Pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh

perusahaan untuk memenuhi harapan dan kepuasan konsumen.. Indikator

kualitas pelayanan adalah keandalan (reliability), daya tangkap

(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphat).
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Pengukuran kualitas pelayanan menggunakan instrumen tertulis berupa

kuisioner dengan menggunakan skala interval dengan pendekatan

semantic deferensial yang membentuk dua sisi yaitu sisi positif di sebelah

kiri dan sisi negatif di sebelah kanan dengan rentang nilai 7-1.

f. Promosi (X5)

Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk

atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau

mengkonsumsinya. Indikator promosi adalah periklanan, penjualan tatap

muka, publisitas, dan promosi penjualan.

Pengukuran promosi menggunakan instrumen tertulis berupa kuisioner

dengan menggunakan skala interval dengan pendekatan semantic

deferensial yang membentuk dua sisi yaitu sisi positif di sebelah kiri dan

sisi negatif di sebelah kanan dengan rentang nilai 7-1.

Tabel 6. Definisi Operasional Variabel
Variabel Indikator Skala

Keputusan
Pembelian
Konsumen
(Y)

a. Kemantapan pada sebuah
produk

b. Kebiasaan dalam membeli
produk

c. Memberikan rekomendasi
kepada orang lain

d. Melakukan pembelian ulang

Interval dengan
semantic
deferensial

Harga
(X1)

a. Kewajaran harga
b. Keterjangkauan harga
c. Perbandingan harga

Interval dengan
semantic
deferensial
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Tabel 6. Lanjutan
Variabel Indikator Skala

Citra Merek
(Brand
Image)
(X2)

a. Merek mudah diingat
b. Merek mudah dikenali
c. Merek yang terpercaya

Interval dengan
semantic
deferensial

Kualitas
Produk
(X3)

a. Produk dan barang tidak
cacat

b. Penampilan produk menarik
c. Ketahanan produk

Interval dengan
semantic
deferensial

Kualitas
Pelayanan
(X4)

a. Keandalan (reliability)
b. Daya tangkap

(responsiveness)
c. Jaminan (assurance)
d. Empati (emphaty)

Interval dengan
semantic
deferensial

Promosi
(X5)

a. Periklanan
b. Penjualan tatap muka
c. Publisitas
d. Promosi penjualan

Interval dengan
semantic
deferensial

F.  Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati gejala-gejala yang ada di lapangan

pada saat melakukan penelitian pendahuluan. Metode ini digunakan untuk

memperoleh data konsumen PT. Panel Indofurn Bandar Lampung yang akan

dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian.

2. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan

pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden. Metode ini digunakan
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untuk mendapatkan informasi dan gambaran dari permasalahan yang biasanya

terjadi karena sebab khusus yang tidak dapat dijelaskan dengan kuesioner.

3. Dokumentasi

Dokumentasi biasanya digunakan untuk tujuan melengkapi catatan atau

lampiran-lampiran yang diperlukan untuk memperkuat data yang ada.

4. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membuat

sejumlah pertanyaan untuk dijawab responden. Dalam penelitian ini kuesioner

yang disajikan berupa kuesioner tertutup, yakni bentuk pertanyaan yang sudah

disertai alternatif jawaban sebelumnya, sehingga responden dapat memilih

salah satu dari jawaban alternatif jawaban.

G.   Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrument harus mempunyai

persyaratan yang baik. Instrument yang baik dalam penelitian harus memenuhi

dua syarat yaitu valid dan reliabel.

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat  kevalidan

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

valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur. Suatu instrument

dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel untuk

mengukur tingkat validitas soal yang diteliti secara tepat. Untuk mengukur
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validitas soal menggunakan rumus korelasi product moment dengan rumus

sebagai berikut.

rxy = ∑ − (∑ )(∑ )∑ 2 − (∑ )2 ∑ 2 − (∑ )2
Keterangan:
rxy =  Koefisien korelasi antara variabel x dan y
X =  Skor butir soal
Y =  Skor total
N =  Jumlah responden/sampel∑ = Skor rata-rata dari X dan Y∑ = Jumlah skor item X∑ = Jumlah skor total (item)

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

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

ukur tersebut tidak valid (Arikunto, 2013: 79). Berdasarkan hasil analisis

diperoleh hasil.

Berdasarkan analisis uji coba validitas angket diperoleh hasil.

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Validitas Angket
Variabel Butir Soal r tabel r hitung Keterangan

Keputusan
Pembelian
(Y)

1 0,444 0,713 Valid
2 0,444 0,755 Valid
3 0,444 0,859 Valid
4 0,444 0,591 Valid

Harga
(X1)

1 0,444 0,837 Valid
2 0,444 0,817 Valid
3 0,444 0,675 Valid
4 0,444 0,831 Valid

Citra Merek
(Brand Image
(X2)

1 0,444 0,849 Valid
2 0,444 0,882 Valid
3 0,444 0,793 Valid
4 0,444 0,727 Valid
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Tabel 7. Lanjutan
Variabel Butir Soal r tabel r hitung Keterangan

Kualitas
Produk
(X3)

1 0,444 0,807 Valid
2 0,444 0,864 Valid
3 0,444 0,745 Valid
4 0,444 0,634 Valid

Kualitas
Pelayanan
(X4)

1 0,444 0,896 Valid
2 0,444 0,804 Valid
3 0,444 0,863 Valid
4 0,444 0,755 Valid

Promosi
(X5)

1 0,444 0,854 Valid
2 0,444 0,909 Valid
3 0,444 0,819 Valid
4 0,444 0,834 Valid

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2018

1. Keputusan Pembelian (Y)

Berdasarkan tabel 8, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka

soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria tersebut dari 4

pertanyaan/pernyataan semua valid, sehingga angket yang digunakan

dalam penelitian ini untuk variabel Keputusan Pembelian (Y) berjumlah 4

pertanyaan/pernyataan.

2. Harga (X1)

Berdasarkan tabel 8, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka

soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria tersebut dari 4

pertanyaan/pernyataan semua valid, sehingga angket yang digunakan

dalam penelitian ini untuk variabel Harga (X4) berjumlah 4

pertanyaan/pernyataan.
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3. Citra Merek (Brand Image) (X2)

Berdasarkan tabel 8, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka

soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria tersebut dari 4

pertanyaan/pernyataan semua valid, sehingga angket yang digunakan

dalam penelitian ini untuk variabel Citra Merek (Brand Image) (X1)

berjumlah 4 pertanyaan/pernyataan.

4. Kualitas Produk (X3)

Berdasarkan tabel 8, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka

soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria tersebut dari 4

pertanyaan/pernyataan semua valid, sehingga angket yang digunakan

dalam penelitian ini untuk variabel Kualitas Produk (X2) berjumlah 4

pertanyaan/pernyataan.

5. Kualitas Pelayanan (X4)

Berdasarkan tabel 8, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka

soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria tersebut dari 4

pertanyaan/pernyataan semua valid, sehingga angket yang digunakan

dalam penelitian ini untuk variabel Citra Merek Kualitas Pelayanan (X3)

berjumlah 4 pertanyaan/pernyataan.

6. Promosi (X5)

Berdasarkan tabel 8, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel maka

soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria tersebut dari 4

pertanyaan/pernyataan semua valid, sehingga angket yang digunakan
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dalam penelitian ini untuk variabel Promosi (X5) berjumlah 4

pertanyaan/pernyataan.

2. Uji  Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrument cukup

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

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

untuk menguji sejauh mana alat ukur dapat dipercaya. Penelitian ini

menggunakan rumus alpha sebagai berikut.
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Keterangan:
r11 = Nilai Reliabilitas

 2
i = Jumlah varians skor tiap-tiap item

Ó
2

= Varians total
= Jumlah item

Dengan kriteria pengujian jika harga rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi

0.05, maka alat ukur tersebut dinyataka n reabel, dan sebaliknya apabila rhitung

< rtabel, maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak reabel (Suharsimin Arikunto,

2013: 85).
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Tabel 8. Interprestasi Reliabilitas Instrumen
Besaran Dalam Nilai Kriteria
0,8 – 1,00 Sangat Tinggi
0,6 – 0,79 Tinggi
0,4 – 0,59 Sedang/cukup
0,2 – 0,39 Rendah
Kurang dari 0,2 Sangat Rendah

Sumber: (Arikunto, 2008: 75)

Melalui kriteria uji reliabilitas dengan rumus Alpha adalah apabila rhitung >

rtabel dengan taraf signifikansi 0,05, maka alat ukur tersebut reliabel dan juga

sebaliknya, jika rhitung <  rtabel maka alat ukur tidak reliabel (Arikunto, 2013:

115).

Berdasarkan analisis uji coba reliabilitas angket diperoleh hasil.

Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Reliabilitas Angket

Variabel r table r hitung Keterangan
Tingkat

Reliabilitas
Keputusan
Pembelian
(Y)

0,444 0,669 Reliabel Tinggi

Harga
(X1)

0,444 0,802 Reliabel Sangat Tinggi

Citra
Merek
(Brand
Image)
(X2)

0,444 0,830 Reliabel Sangat Tinggi

Kualitas
Produk
(X3)

0,444 0,735 Reliabel Tinggi

Kualitas
Pelayanan
(X4)

0,444 0,845 Reliabel Sangat Tinggi

Promosi
(X5)

0,444 0,876 Reliabel Sangat Tinggi

Sumber; Hasil Olah Data Tahun 2018
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1. Keputusan Pembelian (Y)

Berdasarkan hasil analisis SPSS tersebut, diketahui bahwa koefisien alpha

variabel Keputusan Pembelian (Y) > 0,444, maka angket atau alat

pengukuran data tersebut bersifat reliabel. Dengan demikian, semua

pertanyaan untuk variabel Y dapat digunakan untuk mengumpulkan data

yang diperlukan dan perhitungan alpha 0,669 dinyatakan reliabel dengan

tingkat reliabilitas tinggi.

2. Harga (X1)

Berdasarkan hasil analisis SPSS tersebut, diketahui bahwa koefisien alpha

variabel Harga (X1) > 0,444, maka angket atau alat pengukuran data

tersebut bersifat reliabel. Dengan demikian, semua pertanyaan untuk

variabel X1 dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan

dan perhitungan alpha 0,802 dinyatakan reliabel dengan tingkat reliabilitas

sangat tinggi.

3. Citra Merek (Brand Image) (X2)

Berdasarkan hasil analisis SPSS tersebut, diketahui bahwa koefisien alpha

variabel Citra Merek (Brand Image) (X2) > 0,444, maka angket atau alat

pengukuran data tersebut bersifat reliabel. Dengan demikian, semua

pertanyaan untuk variabel X2 dapat digunakan untuk mengumpulkan data

yang diperlukan dan perhitungan alpha 0,830 dinyatakan reliabel dengan

tingkat reliabilitas sangat tinggi.



66

4. Kualitas Produk (X3)

Berdasarkan hasil analisis SPSS tersebut, diketahui bahwa koefisien alpha

variabel Kualitas Produk (X3) > 0,444, maka angket atau alat pengukuran

data tersebut bersifat reliabel. Dengan demikian, semua pertanyaan untuk

variabel X3 dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan

dan perhitungan alpha 0,735 dinyatakan reliabel dengan tingkat reliabilitas

tinggi.

5. Kualitas Pelayanan (X4)

Berdasarkan hasil analisis SPSS tersebut, diketahui bahwa koefisien alpha

variabel Kualitas Pelayanan (X4) > 0,444, maka angket atau alat

pengukuran data tersebut bersifat reliabel. Dengan demikian, semua

pertanyaan untuk variabel X4 dapat digunakan untuk mengumpulkan data

yang diperlukan dan perhitungan alpha 0,842 dinyatakan reliabel dengan

tingkat reliabilitas sangat tinggi.

6. Promosi (X5)

Berdasarkan hasil analisis SPSS tersebut, diketahui bahwa koefisien alpha

variabel Promosi (X5) > 0,444, maka angket atau alat pengukuran data

tersebut bersifat reliabel. Dengan demikian, semua pertanyaan untuk

variabel X5 dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan

dan perhitungan alpha 0,876 dinyatakan reliabel dengan tingkat reliabilitas

sangat tinggi.
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H.  Uji Persyaratan Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data memiliki distribusi

normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Pengujian

normalitas distribusi data populasi dilakukan dengan menggunakan statistik

Kolmogorov-Smirnov.

Syarat hipotesis yang digunakan:

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Statistik uji yang digunakan:

D = max | fo(xi)- Sn(xi) | ; i = 1,2,3 ...

Dimana:

Fo (Xi) = Fungsi distribusi frekuensi kumulatif relatif dari distribusi teoritis

dalam kondisi Ho

Sn (Xi)  =  Distribusi frekuensi kumulatif dari pengamatan sebanyak n

Dengan cara membandingkan nilai D terhadap nilai D pada tabel Kolmogorof

Smirnov dengan taraf nyata α maka aturan pengambilan keputusan dalam uji

ini adalah:

Jika D ≤ D tabel maka Terima Ho

Jika D > D tabel maka Tolak Ho
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Keputusan juga dapat diambil dengan berdasarkan nilai Kolmogorof Smirnov

Z, jika KSZ ≤ Zα maka Terima Ho, demikian juga sebaliknya.Perhitungan

menggunakan software komputer, keputusan atas hipotesis yang diajukan

dapat menggunakan nilai signifikansi (Asyimp Significance). Jika nilai

signifikansinya lebih kecil dari α maka tolak Ho demikian juga sebaliknya.

(Sugiyono, 2013: 156-159)

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data sampel yang

diperoleh berasal dari populasi yang bervarians homogen atau tidak. Uji

homogenitas disini menggunakan uji Levene Statistic.

Dengan rumus:

Dimana:
n = jumlah observasi
k = banyaknya kelompok
ZU = YU-YT
YT = rata-rata dari kelompok ke i Zt = rata-rata kelompok dari Zi
Z = rata-rata menyeluruh (overall mean) dari Zij Daerah kritis

Kriteria pengujian sebagai berikut.

Menggunakan nilai significancy. Apabila menggunakan ukuran ini harus

dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditentukan sebelumnya. Karena α

yang ditetapkan sebesar 0,05 (5 %), maka kriterianya yaitu.
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1. Terima Ho apabila nilai significancy > 0,05

2. Tolak Ho apabila nilai significancy < 0,05

I. Uji  Asumsi Klasik

1. Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai

hubungan yang linier atau tidak secara signifikan, maka perlu adanya suatu

pengujian kelinieran dan keberartian dengan menggunakan analisis varians.

Tabel 10. Tabel Analisis Varians Anova Untuk Uji Kelinieran
Sumber DK JK KT F Keterangan

Total 1 N  2Y

Koefisien(a)
Regresi(a/b)
Residu

1
1
n-2

JK(a)

JKReg(b/a)
JK (S)

JK(a)
S2reg= JK b/a)

S2sis=
2

)(

n

sJK sisS

regS
2

2

Untuk
menguji
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Tuna cocok

Galat/Error

k-2
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JK (T) = 2
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JK (TC) = JK (S) – JK (G)
S2

reg = Varians Regresi
S2

sis = Varians Sisa
n = Banyaknya Responden

Pengujian Hipotesis:

a. Untuk menguji keberartian regresi digunakan statistik F = S²reg
S²sis

b. Untuk menguji kelinearan arah regresi digunakan statistik F = S²TC
S²G

Kriteria Pengujian:

a. Kriteria Uji Keberartian

Jika Fhitung > Ftabel dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2 dengan

alpha tertentu maka regresi berarti dan sebaliknya.

b. Kriteria Uji Kelinearan

Jika Fhitung ≤ Ftabel dengan dk pembilang k-2 dan dk penyebut n-k maka

regresi linear dan sebaliknya.

2. Uji Multikolinieritas

Penelitian ini untuk menguji Multikolinearitas peneliti menggunakan model

Partial Correlations. Model ini adalah membandingkan antara nilai R Square

dengan nilai koefisien korelasi parsial untuk semua independent variable yang

diteliti dengan Rumus

2
2
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2121
21.
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.

yxxx
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 Rumus korelasi parsial
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Kriteria:

Apabila nilai R Square > Correlations Partial dari masing-masing variabel

bebas, maka pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala

multikolinear (Suliyanto, 2011 : 90).

3. Uji Autokorelasi

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

mengetahui apakah ada korelasi di antara serangkain data observasi menurut

waktu atau ruang. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan penaksir

mempunyai varian tidak minimum dan uji t tidak dapat digunakan, karena

akan memberikan kesimpulan yang salah. Ada atau tidaknya autokorelasi

dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson.

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

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

hitung statistik d dengan menggunakan persamaan:

d =∑ ( − ) / ∑
2. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen kemudian

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

yaitu nilai Durbin-Watson Upper, du dan nilai Durbin-Watson, d1.

3. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada

autokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif.

H0 : ≤ 0 (tidak ada otokorelasi positif)
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Ha :< 0 (ada otokorelasi positif)

Dalam keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda pertama, uji

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

sedangkan langkah 3 adalah menyusun hipotesis nol bahwa tidak ada

autokorelasi.

Rumus hipotesis yaitu.

H0 : tidak terjadi autokorelasi diantara data pengamatan.

H1 : terjadinya autokorelasi diantara data pengamatan.

Kriteria Pengujian

Apabila nilai statistik Durbin-Watson berada diantara angka 2 atau mendekati

angka 2 dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak memiliki

autokorelasi (Sudarmanto, 2005: 143).

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan

varian dari residu untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat

harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala

heteroskedastisitas.

Rumus Rank Correlations 









 

1
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2
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d
r i

s



73

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

berbeda dari individu atau fenomena ke i.
N = banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank.

Rumus hipotesis.

H0 : tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan

dan nilai mutlak dari residualnya.

H1 : ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan

nilai mutlak dari residualnya.

Kriteria pengujiannya apabila koefisien signifikansi (Sig.) lebih besar dari α =

0,05, maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data

pengamatan tersebut, yang berarti menerima H0 dan sebaliknya (Suliyanto,

2011).

J.   Uji Hipotesis

Mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan juga

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

regresi. Uji hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan dua cara, yaitu.

1. Regresi Linier Sederhana

Pengujian hipotesis pertama dan kedua, penulis menggunakan rumus regresi

linier sederhana yaitu.

xbaŶ 
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Untuk mengetahui nilai a dan b dicari dengan rumus.

a =
(∑ ) ∑ (∑ )(∑ )∑ (∑ )

b =
∑ (∑ )(∑ )∑ (∑ )

Keterangan:
Ỷ =  Nilai yang diprediksikan
a  =  Konstanta atau bila harga X = 0
b  =  Koefisien regresi
X  =  Nilai variabel independen (

1 ,
2 )

(Sudjana, 2005: 315).

Selanjutnya untuk uji signifikansi digunakan uji t dengan rumus.

to
sb

b


Kriteria pengujian adalah tolak Ho dengan alternatif Ha diterima jika thitung

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

2. Regresi Linier Multipel

Regresi linier multipel adalah suatu model untuk mengetahui ada tidaknya

pengaruh citra merek, kualitas produk, kualitas pelayanan, harga, dan promosi

terhadap keputusan pembelian pada PT. Panel Indofurn. Untuk menguji

hipotesis variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan

sebagai berikut (Ghozali, 2005: 82)= 1 1 + 2 2 + 3 3 + 4 4 + 5 5 +
Keterangan:
Y = Kepuasan konsumen
b1 = Koefisien regresi variabel X1

b2 = Koefisien regresi variabel X2
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b3 = Koefisien regresi variabel X3

b4 = Koefisien regresi variabel X4

b5 = Koefisien regresi variabel X5

X1 = Citra Merek (brand iamge)
X2 = Kualitas Produk
X3 = Kualitas Pelayanan
X4 = Harga
X5 = Promosi
e = error / variabel pengganggu

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

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

//( )
JKreg dicari dengan rumus.= 1 1 + 2 2 +… .+

Keterangan:

JKreg =  Jumlah kuadrat regresi
JKres =  Jumlah kuadrat residu
k =  Jumlah variabel bebas
n =  Jumlah sampel

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

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

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

   2YiYiJKres
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan prngujian hipotesis, maka dapat diperoleh

simpulan sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada

produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung. Apabila harga yang

ditawarkan perusahaan terjangakau dan sesuai kualitas yang diberikan maka

tingkat keputusan pembelian konsumen bertambah, sebaliknya apabila harga

yang ditawarkan perusahaan tidak terjangakau dan tidak sesuai kualitas yang

diberikan makan tingkat keputusan pembelian konsumen akan berkurang.

2. Terdapat pengaruh citra merek (brand image) terhadap keputusan pembelian

konsumen pada produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung. Apabila citra

merek (brand image) semakin positif maka tingkat keputusan pembelian

konsumen bertambah, sebaliknya apabila citra merek (brand image) semakin

negatif maka tingkat keputusan pembelian konsumen akan berkurang.

3. Terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen

pada produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung. Apabila kualitas produk

baik maka tingkat keputusan pembelian konsumen bertambah, sebaliknya
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apabila kualitas produk buruk maka tingkat keputusan pembelian konsumen

akan berkurang.

4. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian

konsumen pada produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung. Apabila

kualitas pelayanan baik maka tingkat keputusan pembelian konsumen

bertambah, sebaliknya apabila kualitas pelayanan buruk maka tingkat

keputusan pembelian konsumen akan berkurang.

5. Terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen pada

produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung. Apabila promosi yang

dilakukan perusahaan menarik perhatian masyarakat maka tingkat keputusan

pembelian konsumen akan bertambah, sebaliknya apabila promosi yang

dilakukan perusahaan tidak menarik perhatian masyarakat maka tingkat

keputusan pembelian konsumen akan berkurang.

6. Terdapat pengaruh harga, citra merek (brand image), kualitas produk, kualitas

pelayanan, dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen pada

produk di PT. Panel Indofurn Bandar Lampung.
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B.  Saran

Saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian yang diharapkan dapat

meningkatkan keputusan pembelian konsumen pada produk di PT. Panel Indofurn

Bandar Lampung adalah sebagai berikut.

1. Harga merupakan salah satu bauran pemasaran yang mempengaruhi

keputusan pembelian konsumen, sebaiknya PT. Panel Indofurn melakukan

peningkatan strategi dalam penetapan harga, sehingga akan menciptakan

keputusan pembelian.

2. PT. Panel Indofurn Bandar Lampung diharapkan dapat meningkatkan citra

merek (band image) yang positif untuk membangun kepercayaan dan loyalitas

konsumen, sehingga dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen.

3. PT. Panel Indofurn Bandar Lampung diharapkan dapat meningkatkan dan

mempertahankan kualitas produk perusahaan, karena kualitas produk terbukti

mampu  menumbuhkan dan meningkatkan keputusan pembelian konsumen.

4. PT. Panel Indofurn Bandar Lampung diharapkan dapat meningkatkan kualitas

pelayanan perusahaan, dengan memberikan pengarahan kepada pegawai

dalam hal keramahan dan kesopanan pada saat melayani konsumen, sehingga

dapat meningkatkan minat dalam membantu memenuhi kebutuhan konsumen.

5. PT. Panel Indofurn Bandar Lampung diharapkan dapat terus meningkatkan

promosi dengan cara meningkatkan publisitas harga kepada konsumen dan

meningkatkan kegiatan promosi lainnya, sehingga dapat mempengaruhi

konsumen dan meningkatkan keputusan pembelian konsumen.
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6. PT. Panel Indofurn Bandar Lampung diharapkan selalu menjaga harga agar

dapat terjangkau oleh semua kalangan yang didukung oleh citra merek (brand

iamge) yang selalu positif, kualitas produk dan kualitas pelayanan yang baik,

serta promosi yang bervariasi supaya dapat menarik perhatian konsumen agar

bersedia membeli produk, menciptakan respon pembeli yang kuat dan

mendongkrak penjualan.
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