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ABSTRAK 

 

Mardliana, Aulia Eva. 2019. Pengaruh Citra Merek dan 

Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di 

Rabbani Denisa Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Yulia Anggraini, S.A.B., M.M. 

 

Kata Kunci : Citra Merek, Harga, Keputusan Pembelian. 

 

 Rabbani Denisa merupakan toko yang menjual berbagai 

macam jilbab Rabbani. Selain menjual Rabbani, toko Rabbani 

Denisa juga menjual jilbab instan lain yang menyerupai 

Rabbani atau yang biasa disebut Rabbani kw, dengan harga 

yang lebih murah dari Rabbani asli. Meskipun demikian 

berdasarkan data penjualan yang didapat dari toko Rabbani 

Denisa, keputusan pembelian konsumen terhadap Rabbani asli 

lebih tinggi dibanding Rabbani kw yang mempunyai kualitas 

sama dan dengan harga yang lebih murah namun tidak 

bermerek seperti Rabbani. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh 

Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di 

Rabbani Denisa Ponorogo. (2) Pengaruh Harga terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen di Rabbani Denisa Ponorogo. 

(3) Pengaruh Citra Merek dan Harga terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen di Rabbani Denisa Ponorogo. 

Penelitian ini dirancang menggunakan metode 

kuantitatif dengan jenis dan sumber data primer dan sekunder, 



 

iii 

dengan jumlah populasi tak terhingga, dan jumlah sampel 

sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan teknik 

Incidental Sampling. Serta menggunakan analisis regresi linier 

berganda, instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara, dan angket. 

Adapun hasilnya adalah (1) Terdapat pengaruh antara 

citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Rabbani Denisa Ponorogo, dengan nilai thitung sebesar 7,896 

yang bernilai positif dan nilai signifikasi 0,000 < 0,05. (2) 

Terdapat pengaruh antara harga terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Rabbani Denisa Ponorogo, dengan nilai thitung 

sebesar 4,816 yang bernilai positif dan signifikasi 0,000 < 0,05. 

(3) Terdapat pengaruh secara simultan antara citra merek dan 

harga terhadap keputusan pembelian konsumen di Rabbani 

Denisa Ponorogo, dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 

dengan koefisien determinasi (R Square) sebesar 57,4% 

sisanya yaitu 42,6% dipengaruhi variabel lain yang belum 

diteliti dalam penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada perkembangan global seperti saat ini, bisnis 

semakin berjalan sangat cepat dan lebih kompleks. Bisnis 

menciptakan banyak peluang berdasarkan kreatifitas dan 

inovasi yang ditampilkan dengan melibatkan beberapa 

puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang guna menghasilkan 

jasa atau produk yang dibutuhkan konsumen. Bisnis bisa 

dikerjakan secara manual maupun dengan memanfaatkan 

teknologi modern sebagai sarana produksi serta melibatkan 

aspek-aspek manajemen, keuangan, pemasaran, dan 

sumber daya manusia.
1
  

Konsumen menginginkan barang bermutu, murah, 

gampang didapat. Karyawan perusahaan pun ingin 

mendapatkan gaji yang sepadan dengan tenaga yang 

mereka keluarkan. Dan pengusaha juga menginginkan 

produknya disukai pasar, laku, biaya produksi rendah, 

bahan baku mudah didapat, namun keuntungan besar dan 

bisnisnya lancar.
2
 

Dalam kesehariannya, masyarakat selalu berbelanja 

apa saja yang ia butuhkan, mulai dari komoditi yang 

sangat diperlukan sampai ke barang yang sebenarnya 

kurang diperlukan tapi dibeli juga.
3

 Dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, seorang konsumen harus memilih 

                                                           
1

 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi 

(Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016), 4. 
2
 Ibid., 3. 

3
 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa 

(Bandung: Alfabeta, 2018), 96. 

1 
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produk dan jasa yang akan dikonsumsinya. Banyaknya 

pilihan yang tersedia, kondisi yang dihadapi, serta 

pertimbangan-pertimbangan yang mendasari yang 

kemudian membuat pengambilan keputusan saat individu 

berbeda dengan individu lain. 

Proses pengambilan keputusan diawali oleh adanya 

kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi. Pemenuhan 

kebutuhan ini terkait dengan beberapa alternatif sehingga 

perlu dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk 

memperoleh alternatif terbaik dari persepsi konsumen. 

Didalam proses membandingkan ini konsumen 

memerlukan informasi yang jumlah dan tingkat 

kepentingannya tergantung kebutuhan konsumen serta 

situasi yang dihadapinya. Keputusan pembelian akan 

dilakukan dengan menggunakan kaidah menyeimbangkan 

sisi positif dan negatif suatu merek.
4
 

Para konsumen membeli sesuatu, bukan hanya 

sekedar membutuhkan barang itu, akan tetapi ada sesuatu 

yang lain yang diharapkannya. Sesuatu yang lain itu sesuai 

dengan citra yang terbentuk dalam dirinya. Oleh sebab itu 

penting sekali perusahaan memberi informasi dan 

pelayanan yang baik kepada publik agar dapat membentuk 

citra yang baik. Citra ini adalah kesan yang diperoleh 

sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang 

tentang sesuatu.
5
 

Merek memiliki implikasi penting terhadap citra 

kualitas produk yang ingin ditampilkan ke konsumen 

                                                           
4
 Sudaryono, Manajemen Pemasaran, 101-102. 

5
 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran, 379-380. 
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dengan harapan bahwa adanya jaminan standar kualitas 

melalui merek, konsumen akan terus membeli produk dari 

lini produk yang sama. Merek juga dapat meningkatkan 

penjualan dan membuat suatu produk lebih mudah 

bersaing. Dengan merek, harga bisa dinaikkan sehingga 

berimplikasi pada naiknya omset dan keuntungan 

penjualan.
6
  

Adapun penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Romadhoni yang berjudul “Pengaruh Citra 

Merek (Brand Image) Terhadap Pengambilan Keputusan 

Pembelian Sepatu Nike Pada Mahasisiwa FIK UNY” 

menyatakan bahwa citra merek berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian.
7
 

Harga merupakan jumlah semua nilai yang 

diberikan pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari 

memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.
8
 

Harga suatu produk merupakan ukuran terhadap besar 

kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap produk yang 

dibelinya.
9
 Berdasarkan hukum permintaan, besar kecilnya 

harga mempengaruhi kuantitas produk yang dibeli 

konsumen. Semakin mahal harga, semakin sedikit jumlah 

                                                           
6
 Sudaryono, Manajemen Pemasaran, 211. 

7
 Muhammad Romadhoni, “Pengaruh Citra Merek (Brand Image) 

Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Sepatu Nike Pada 

Mahasisiwa FIK UNY”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2015). 
8
 Philip Kotler, Gary Armstrong Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 

3 Jilid 1, terj. Imam Nurmawan (Jakarta: Erlangga, 1997), 345. 
9

 Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran Edisi Kedua 

(Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2008), 271. 
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permintaan atas produk yang bersangkutan, begitupun 

sebaliknya.
10

  

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Edy Gufran 

Darwis yang berjudul “Pengaruh Brand Image dan Harga 

Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Avanza 

Pada PT. Hadji Kalla Cabang Alauddin Makassar” 

menyatakan bahwa harga berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian.
11

 

Di era sekarang ini perkembangan trend fashion 

begitu pesat, salah satunya perkembangan hijab, hal ini 

ditandai dengan adanya kreativitas anak muda bangsa 

indonesia yang menciptakan kreasi jilbab. Berbusana 

jilbab yang lebih menarik, unik, modis dan penampilannya 

mengikuti trend perkembangan busana. Jilbab saat ini 

tidak hanya dipandang sebagai pakaian yang tertutup yang 

menggambarkan kesan. Keberadaan jilbab telah diterima 

secara luas di berbagai lingkungan dan status sosial.
12

 

Mulai dari kerudung instan, pashmina, kerudung segi 

empat dan banyak lagi model kerudung yang ditawarkan 

oleh perusahaan pada saat ini. 

Dengan banyaknya perusahaan fashion yang ada di 

Indonesia, maka konsumen akan lebih cermat dalam 

menentukan merek fashion apa yang akan mereka pilih 

                                                           
10

 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Malang: Bayumedia, 2007), 

180. 
11

 Edy Gufran Darwis, “Pengaruh Brand Image dan Harga 

Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Avanza Pada PT. Hadji Kalla 

Cabang Alauddin Makassar”, Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, 2017). 
12

 Khairun Nisa, “Trend Fashion Terhadap Konsep Diri Hijabers 

Komunitas Hijab Medan”, Jurnal Interaksi, 1 (2017), 105. 
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untuk digunakan. “Rabbani” sebagai perusahaan fashion 

busana muslim yang saat ini berkembang pesat telah 

menyadari persaingan itu, maka Rabbani berupaya untuk 

memuaskan para pelanggan dengan memberikan yang 

terbaik untuk mengoptimalkan produknya di pasaran. 

Mulai dengan memberikan merek pada produknya 

sehingga mempermudah pengenalan produknya pada 

masyarakat luas. Masyarakat kini mulai berfikir selektif 

dan smart dalam memilih suatu merek, sehingga mereka 

akan mendapatkan kegunaan atau manfaat yang mereka 

cari dari sebuah merek. Bahkan terkadang mereka tidak 

ragu untuk mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan 

merek yang berkualitas.  

Rabbani adalah outlet busana yang dikenal oleh 

konsumen sebagai penyedia busana muslim. Berdiri di 

kota Bandung sejak tahun 1994 yang merintis kegiatan 

promosinya hanya sebatas melalui mulut ke mulut, 

penyebaran brosur, dan leaflet. Kemudian seiring dengan 

berjalannya teknologi, rabbani membuat website dengan 

nama www.rabbani.co.id untuk mempermudah pengenalan 

produk kepada konsumen. 

Rabbani merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang busana muslim dengan tagline “Professor 

Kerudung Indonesia”. Rabbani merupakan salah satu 

perusahaan kerudung instan pertama dan terbesar di 

Indonesia dengan mengeluarkan produk andalan berupa 

kerudung instan dan produk lainnya yang telah 

dikembangkan yaitu busana muslim diantaranya kemko, 

http://www.rabbani.co.id/
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tunik serta perlengkapan lain seperti ciput/inner, dan juga 

aksesoris.
13

 

Di Ponorogo terdapat beberapa toko yang menjual 

produk Rabbani. Salah satu toko yang menjual Rabbani di 

Ponorogo yaitu Rabbani Denisa, Rabbani Denisa 

merupakan biro resmi yang menjual berbagai macam 

produk Rabbani. Rabbani Denisa adalah toko yang 

menjual Rabbani paling besar di Ponorogo, karena sudah 

mempunyai 3 cabang toko di Ponorogo. berdasarkan 

wawancara yang telah dilakukan, Rabbani Denisa setiap 

harinya selalu ramai pengunjung dikarenakan Rabbani 

Denisa berbeda dengan outlet Rabbani yang lain dalam hal 

menarik minat konsumen, yaitu memberikan diskon 5% 

setiap pembelian produk Rabbani walaupun tanpa 

member, jika membawa member mendapatkan potongan 

diskon 10%-20% tergantung kebijakan pihak Rabbani 

Denisa. Sedangkan di outlet lain hanya memberikan 

diskon jika membawa member saja.
14

 Syarat untuk 

mendapatkan member yaitu dengan cara mendaftar di 

outlet Rabbani dengan membawa fotocopy KTP dan biaya 

pendaftaran sebesar Rp.50.000. dan member tersebut 

berlaku selama 1 tahun.
15

 

Rabbani Denisa selain menjual jilbab Rabbani juga 

menjual jilbab lain di luar Rabbani, atau yang biasa disebut 

Rabbani kw, karena bentuk dan modelnya menyerupai 

                                                           
13

 www.rabbani.co.id (Diakses Kamis, 27-02-2019, 06.16) 
14

 “Nelly, Wawancara, 01 April 2019” 
15

 www.rabbani.co.id (Diakses Kamis, 19-03-2019, 06.44) 

http://www.rabbani.co.id/
http://www.rabbani.co.id/
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Rabbani, bahkan bahannya juga hampir sama dengan 

Rabbani asli, yang membedakan hanya logo merek saja. 

Pada tabel di bawah ini adalah hasil wawancara 

dengan Nelly selaku karyawan di Rabbani Denisa. Berikut 

dapat dilihat data penjualan di Rabbani Denisa selama 3 

Bulan pada tahun 2019.
16

 

Tabel 1.1 

Data Penjualan Jilbab Rabbani di Rabbani Denisa 

 

Bulan Tahun 

Jumlah 

Penjualan 

Jilbab Rabbani 

Jumlah 

Penjualan Jilbab 

Rabbani KW 

Januari 2019 683 pcs 276 pcs 

Februari 2019 692 pcs 352 pcs 

Maret 2019 785 pcs 294 pcs 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui data 

perbandingan penjualan antara Rabbani asli dan Rabbani 

kw di Rabbani Denisa. Berdasarkan tabel tersebut Rabbani 

asli lebih banyak penjualannya dibandingkan dengan 

Rabbani kw. Padahal kedua produk tersebut sama-sama 

bermerek dan sudah terkenal di masyarakat. dilihat dari 

segi model dan bahan keduanya sama persis, yang 

membedakan hanyalah logo merek. Dan dilihat dari segi 

harga, kedua produk tersebut juga berbeda, Rabbani asli 

mempunyai harga lebih mahal 4x lipat daripada Rabbani 

                                                           
16

 “Nelly, Wawancara, 01 April 2019” 
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kw. Namun penjualan di Rabbani Denisa lebih banyak 

konsumen yang memilih membeli Rabbani asli daripada 

Rabbani kw.  

Berdasarkan hukum permintaan, besar kecilnya 

harga mempengaruhi kuantitas produk yang dibeli 

konsumen. Semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah 

permintaan atas produk yang bersangkutan, begitupun 

sebaliknya, semakin rendah harga, maka semakin banyak 

permintaan konsumen.
17

 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh 

mana citra merek dan harga berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Rabbani Denisa 

Ponorogo. untuk itu penulis melakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH CITRA MEREK DAN HARGA 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

KONSUMEN DI RABBANI DENISA PONOROGO”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan pada 

latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Rabbani Denisa Ponorogo? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Rabbani Denisa Ponorogo? 

                                                           
17

 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, 180. 
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3. Apakah citra merek dan harga  berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Rabbani Denisa Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah citra merek berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen di Rabbani 

Denisa Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui apakah harga berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Rabbani Denisa 

Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui apakah citra merek dan harga 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

di Rabbani Denisa Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-

teori yang telah didapat di bangku perkuliahan serta 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemempuan 

peneliti dalam meneliti sebuah masalah. 

b. Sebagai bahan referensi dalam memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

masukan-masukan yang berharga bagi Rabbani Denisa 

Ponorogo, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam menentukan dan mengembangkan kebijakan 
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yang berhubungan dengan citra merek dan harga agar 

terus selalu dipercaya konsumen untuk selalu 

menggunakan produknya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjadi 

pengantar dalam menjelaskan mengapa penelitian ini 

menarik untuk diteliti, apa yang diteliti, dan untuk apa 

penelitian dilakukan. Pada bab ini diuraikan mengenai 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Tinjauan 

pustaka berisi tentang teori-teori sumber terbentuknya 

hipotesis juga sebagai acuan untuk melakukan penelitian. 

Bab ini akan mengemukakan tentang landasan teori, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

Bab III adalah metode penelitian yang menjelaskan 

metode serta variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang variabel 

penelitian, definisi operasional, penentuan populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

serta analisis. 

Bab IV berisikan hasil dan pembahasan. Bab ini 

menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian dan 

analisis data serta pembahasan mengenai sumber konflik. 

Bab V merupakan bab penutup yang merupakan 

bab terakhir dan penutup dari penulisan skripsi ini. Dalam 

bab ini diungkapkan tentang kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil penulisan skripsi ini dan akan disampaikan pula 

saran bagi pihak terkait. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Bila seseorang dihadapkan pada dua pilihan, 

yaitu membeli dan tidak membeli, dan kemudian dia 

memilih membeli, maka dia ada dalam posisi 

membuat suatu keputusan. Semua orang mengambil 

keputusan setiap hari dalam hidupnya. Hanya saja 

keputusan yang diambil kadang-kadang tanpa 

mereka sadari.
1
 Biasanya, keputusan pembelian 

konsumen akan terwujud untuk membeli merek yang 

paling disukai, tetapi dua faktor bisa muncul di 

antara niat pembelian dan keputusan pembelian.
2
 

Faktor pertama adalah sikap orang lain. Jika 

seseorang yang mempunyai arti penting bagi kita 

berpikir bahwa kita seharusnya membeli sesuatu 

yang paling murah, maka peluang kita untuk 

membeli sesuatu yang lebih mahal berkurang. Faktor 

kedua adalah faktor situasional yang tidak 

diharapkan. Konsumen mungkin membentuk niat 

pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti 

                                                           
1
 Sudaryono, Manajemen Pemasaran, 99-100. 

2
 Philip Kotler, Gary Armstrong Prinsip-Prinsip Pemasaran, 177. 

11 
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pendapatan, harga, dan manfaat produk yang 

diharapkan.
3
 

b. Tahapan Proses Keputusan Pembelian 

1) Pengenalan kebutuhan 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli 

mengenal suatu masalah atau kebutuhan. Pembeli 

merasakan adanya perbedaan antara keadaan dia 

yang nyata dengan keadaan yang diinginkan.
4
 

Keputusan tersebut distimuli dorongan internal 

dan eksternal. Stimuli internal yaitu kebutuhan 

normal seseorang seperti kelaparan, dan dahaga. 

Sedangkan stimuli eksternal yaitu dorongan 

membeli karena melihat atau termotivasi dari 

iklan ataupun dari orang lain.
5
 

2) Pencarian informasi 

Seorang konsumen yang tergerak oleh stimulus 

akan berusaha untuk mencari lebih banyak 

informasi.
6
 Pencarian informasi mengenai mau 

membeli apa, model bagaimana, dimana, dsb. 

Maka seseorang mencari informasi yang dapat 

diperoleh dari sumber pribadi seperti keluarga, 

teman, tetangga. Dari sumber komersial seperti 

iklan, tenaga penjual, melihat display. Dari 

                                                           
3
 Philip Kotler, Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi 

12 Jilid 1, terj. Bob Sabran (Jakarta: Erlangga, 2006), 181. 
4
 Sudaryono, Manajemen Pemasaran, 110. 

5
 Sofjan Assauri, Manajemen Bisnis, 141. 

6
 Sudaryono, Manajemen Pemasaran, 111. 
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sumber publik seperti media masa, koran, televisi, 

radio. Dan dari pengalaman masa lalu, pernah 

menggunakan suatu produk, atau melihat produk 

tersebut.
7
 

3) Evaluasi alternatif 

Para pembeli berupaya untuk mengurangi 

perasaan tidak pasti. Mereka mungkin akan 

membaca berbagai iklan.
8
 Dalam hal ini 

konsumen sangat berbeda evaluasinya karena 

tergantung pada pilihan atribut produk, sesuai 

atau tidak dengan pilihan mereka. Kemudian 

faktor merek juga sangat menentukan alternatif, 

karena ada konsumen yang sudah fanatik terhadap 

suatu merek, sulit beralih ke merek lain.
9
 

4) Keputusan pembelian 

Seorang calon pembeli harus mengambil 

keputusan pembelian. Keputusan tersebut 

mungkin dapat berupa tidak memilih salah satu 

alternatif yang tersedia.
10

 Bila konsumen 

mengambil keputusan, maka ia akan mempunyai 

serangkaian keputusan menyangkut jenis produk, 

merek, kualitas, model, waktu, harga, dan cara 

pembayaran. Terkadang dalam pengambilan 

keputusan ini ada saja pihak lain yang memberi 

                                                           
7
 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran, 105. 

8
 Sudaryono, Manajemen Pemasaran, 112. 

9
 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran105. 

10
 Sudaryono, Manajemen Pemasaran, 113. 
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pengaruh terakhir, yang harus dipertimbangkan 

kembali, sehingga dapat mengubah seketika 

keputusan semula.
11

 

5) Konsumsi pasca pembelian dan evaluasi 

Dengan asumsi bahwa pengambilan keputusan 

juga sekaligus merupakan pemakai maka 

persoalan kepuasan pembelian atau ketidakpuasan 

pembelian tetap akan ada. Sikap puas atau tidak 

puas hanya terjadi setelah produk yang dibeli 

dikonsumsi.
12

 

c. Indikator Keputusan Pembelian Konsumen 

Kotler dan Amstrong menyatakan bahwa bagi 

konsumen, sebenarnya pembelian bukanlah hanya 

merupakan satu tindakan saja (misalnya karena 

produk), melainkan terdiri dari beberapa tindakan 

yang satu sama lainnya saling berkaitan. Indikator 

keputusan pembelian terdiri dari: 

1) Pilihan produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk 

membeli sebuah produk atau menggunakan 

uangnya untuk tujuan yang lain. Perusahaan harus 

memusatkan perhatiannya kepada orang-orang 

yang berminat membeli sebuah produk serta 

alternatif yang mereka pertimbangkan. 

a) Keunggulan produk 

                                                           
11

 Buchari Alma, Manajemen, 105. 
12

 Sudaryono, Manajemen Pemasaran, 113. 



15 

 

 

Berupa tingkat kualitas yang diharapkan oleh 

konsumen pada produk yang dibutuhkannya 

dan berbagai pilihan produk. 

b) Manfaat produk 

Berupa tingkat kegunaan yang dapat dirasakan 

oleh konsumen pada tiap pilihan produk dalam 

memenuhi kebutuhannya. 

c) Pemilihan produk 

Berupa pilihan konsumen pada produk yang 

dibelinya, sesuai dengan kualitas yang 

diinginkan dan manfaat yang akan 

diperolehnya.
13

 

2) Pilihan merek 

Konsumen harus memutuskan merek mana yang 

akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-

perbedaan tersendiri. Dalam hal ini, perusahaan 

harus mengetahui bagaimana konsumen memilih 

sebuah merek, apakah berdasarkan ketertarikan, 

kebiasaan, atau kesesuaian. 

a) Ketertarikan pada merek 

Berupa ketertarikan pada citra merek yang 

telah melekat pada produk yang 

dibutuhkannya. 

b) Kebiasaan pada merek 

Konsumen memilih produk yang dibelinya 

dengan merek tertentu, karena telah biasa 

                                                           
13

 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen dalam Persaingan 

Bisnis Kontemporer (Bandung: Alfabeta, 2017), 89-90. 
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menggunakan merek tersebut pada produk 

yang diputuskan untuk dibelinya. 

c) Kesesuaian harga 

Konsumen selalu mempertimbangkan harga 

yang sesuai dengan kualitas dan manfaat 

produk. Jika sebuah produk dengan citra merek 

yang baik, kualitas yang bagus dan manfaat 

yang besar, maka konsumen tidak akan segan 

mengeluarkan biaya tinggi untuk mendapatkan 

produk tersebut.
14

 

3) Pilihan saluran pembelian 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang 

penyalur mana yang akan dikunjungi. Setiap 

konsumen berbeda-beda dalam hal menentukan 

penyalur, misalnya faktor lokasi, harga, 

persediaan barang yang lengkap, kenyamanan 

berbelanja, keluasan tempat dan lain sebagainya, 

merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumen untuk memilih penyalur. 

a) Pelayanan yang diberikan 

Pelayanan yang baik serta kenyamanan yang 

diberikan oleh distributor ataupun pengecer 

pada konsumen, membuat konsumen akan 

selalu memilih lokasi tersebut untuk membeli 

produk yang dibutuhkannya. 
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b) Kemudahan untuk mendapatkan 

Selain pelayanan yang baik, konsumen akan 

merasa lebih nyaman jika lokasi 

pendistribusian mudah dijangkau dalam waktu 

singkat dan menyediakan barang yang 

dibutuhkan. 

c) Persediaan barang 

Kebutuhan dan keinginan konsumen akan 

suatu produk tidak dapat dipastikan kapan 

terjadi, namun persediaan barang yang 

memadai pada penyalur akan membuat 

konsumen memilih untuk melakukan 

pembelian di tempat tersebut.
15

 

4) Waktu pembelian 

Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu 

pembelian bisa berbeda-beda, misalnya: ada yang 

membeli setiap hari, satu minggu sekali, dua 

minggu sekali, tiga minggu sekali, satu bulan 

sekali, dan sebagainya. 

a) Kesesuaian dengan kebutuhan 

Ketika seseorang merasa membutuhkan 

sesuatu dan merasa perlu melakukan 

pembelian, maka ia akan melakukan 

pembelian. Konsumen selalu memutuskan 

                                                           
15

 Ibid., 90-91. 
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membeli produk, pada saatu benar-benar 

membutuhkannya. 

b) Keuntungan yang dirasakan 

Ketika konsumen memenuhi kebutuhannya 

akan suatu produk pada saat tertentu, maka 

saat itu konsumen akan merasakan keuntungan 

sesuai kebutuhannya melalui produk yang 

dibeli sesuai waktu dibutuhkannya. 

c) Alasan pembelian 

Setiap produk selalu memiliki alasan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen pada saat ia 

membutuhkannya. Seseorang membeli suatu 

produk dengan pilihan merek tertentu dan 

menggunakannnya, maka ia telah memebuhi 

kebutuhan yang dirasakan dan mengambil 

keputusan pembelian dengan tepat.
16

 

5) Jumlah pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang 

seberapa banyak produk yang akan dibelinya pada 

suatu saat. Pembelian dilakukan mungkin lebih 

dari satu. Dalam hal ini perusahaan harus 

mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan 

keinginan yang berbeda-beda dari setiap pembeli. 

a) Keputusan jumlah pembelian 

Selain keputusan pada suatu pilihan merek 

yang diambil konsumen, konsumen juga dapat 
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menentukan jumlah produk yang akan 

dibelinya sesuai kebutuhan. 

b) Keputusan pembelian untuk persediaan 

Dalam hal ini konsumen membeli produk 

selain untuk memenuhi kebutuhannya, juga 

melakukan beberapa tindakan persiapan 

dengan sejumlah persediaan produk yang 

mungkin dibutuhkannya pada saat 

mendatang.
17

 

2. Merek 

a. Pengertian Merek 

Merek adalah suatu tanda atau simbol yang 

memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu 

yang dapat berupa kata-kata, gambar, atau kombinasi 

keduanya.
18

 American Marketing Association 

mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, 

lambang, atau desain, atau kombinasinya yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau 

jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual, 

dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing.  

Merek juga mempunyai arti sebagai nama, 

kaidah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi 

dari semua itu dengan tujuan mengidentifikasi 

barang atau jasa dari seorang penjual atau 

sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari 

                                                           
17

 Ibid., 92. 
18

 Buchari Alma, Manajemen, 148. 
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produk dan jasa pesaing.
19

 Maka merek adalah 

produk atau jasa yang dimensinya 

mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa 

cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang 

untuk memuaskan kebutuhan yang sama.
20

 

Merek adalah sebuah simbol dan indikator 

kualitas dari sebuah produk. Merek-merek yang 

sudah lama dikenal oleh konsumen akan menjadi 

sebuah citra, bahkan simbol status bagi produk 

tersebut. Jadi tidaklah mengherankan jika merek 

seringkali dijadikan kriteria untuk mengevaluasi 

suatu produk.
21

 

Di dalam Undang-undang Merek (UU No. 19 

Tahun 1992) dinyatakan pada Bab 1 (Ketentuan 

Umum), Pasal 1 ayat 1 sampai 5 bahwa: 

1) Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, 

kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, 

atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang 

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam 

kegiatan perdagangan barang dan jasa. 

2) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada 

barang yang diperdagangkan oleh seorang atau 

beberapa orang secara bersama-sama atau badan 

                                                           
19

 Philip Kotler, Gary Armstrong Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 

13 Jilid 1, terj. Imam Nurmawan (Jakarta: Erlangga, 1997), 277. 
20

 Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 

13 Jilid 1, terj. Bob Sabran (Jakarta: Erlangga,2009), 258. 
21

 Sudaryono, Manajemen Pemasaran 119. 
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hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa 

sejenis lainnya. 

3) Merek jasa adalah merek yang digunakan pada 

jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau 

beberapa orang secara bersama-sama atu badan 

hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis 

lainnya. 

4) Merek kolektif adalah merek yang digunakan 

pada barang atau jasa dengan karakteristik yang 

sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang 

atau badan hukum secara bersama-sama untuk 

membedakan dengan barang atau jasa sejenis 

lainnya.
22

 

b. Tujuan Pemberian Merek 

1) Perusahaan menjamin konsumen bahwa barang 

yang dibeli sungguh berasal dari perusahaannya. 

Ini adalah untuk meyakinkan pihak konsumen 

membeli suatu barang dari merek dan perusahaan 

yang dikehendakinya, yang cocok dengan 

seleranya, keinginan, dan juga kemampuannya. 

2) Perusahaan menjamin mutu barang. Dengan 

adanya merek ini perusahaan menjamin mutu 

bahwa barang yang dikeluarkannya berkualitas 

baik, sehingga dalam barang tersebut selain ada 

merek, juga disebutkan peringatan-peringatan 
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seperti apabila dalam jenis ini tidak ada tanda 

tangan ini maka itu adalah palsu dan lain-lain. 

3) Perusahaan memberi nama pada merek barangnya 

supaya mudah diingat dan disebut sehingga 

konsumen dapat menyebutkan mereknya saja. 

4) Meningkatkan ekuitas merek, yang 

memungkinkan memperoleh margin lebih tinggi, 

memberi kemudahan dalam mempertahankan 

kesetiaan konsumen. 

5) Memberi motivasi pada saluran distribusi, karena 

barang dengan merek terkenal akan cepat laku, 

dan mudah disalurkan. Serta mudah 

penangannya.
23

 

3. Citra 

Menurut Kotler yang dikutip oleh Buchari 

Alma, Citra adalah seperangkat kepercayaan, ide, dan 

kesan yang dipegang seseorang tentang suatu objek. 

sikap dan tindakan orang terhadap suatu objek secara 

tinggi dikondisikan oleh citra objek tersebut. Assasel 

menyatakan bahwa citra adalah persepsi total dari 

subjek yang dibentuk dengan memproses informasi dari 

berbagai sumber dari waktu ke waktu. 

Aaker menyatakan bahwa citra ialah kesan total 

dari apa yang dipikirkan dan diketahui orang atau 

kelompok tentang suatu objek. Engel menyatakan 

bahwa citra adalah proses dimana informasi dan 
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pengalaman indrawi terwakili dalam memori yang 

bekerja.
24

 

Gronroos mendefinisikan citra sebagai 

representasi penilaian-penilaian dari konsumen, baik 

konsumen yang potensial maupun konsumen yang 

kecewa, termasuk kelompok-kelompok lain yang 

berkaitan dengan perusahaan, seperti pemasok, agen, 

maupun para investor.
25

 

Jadi image atau citra akan terbentuk dalam 

jangka waktu tertentu, sebab ini merupakan akumulasi 

persepsi terhadap suatu obyek, apa yang terpikirkan, 

diketahui, dialami yang masuk ke dalam memori 

seseorang berdasarkan masukan-masukan dari berbagai 

sumber sepanjang waktu. Salah satu masukan untuk 

membentuk image ini ialah merek.
26

 

4. Citra Merek 

a. Pengertian Citra Merek 

Citra merek adalah persepsi dan keyakinan 

yang dilakukan oleh konsumen, seperti tercermin 

dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen 

terhadap suatu merek.
27

 Citra merek juga dapat 

dikatakan sebagai himpunan kepercayaan yang 

melekat pada merek tertentu.
28

 Suatu merek dapat 
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 Farida Jasfar, Manajemen Jasa Pendekatan Terpadu (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2005), 184. 
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 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran, 149. 
27
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dapat menggambarkan citra produk bagi para 

pelanggannya. Oleh karena itu, suatu merek akan 

dapat berhasil, bila merek itu dapat memberikan 

adanya reaksi dari pelanggannya terhadap produk 

perusahaan. 

Citra merek suatu produk perusahaan, 

umumnya akan selalu diganggu atau dirusak nilainya 

oleh para pesaing. Hal ini disebabkan bahwa citra 

merek itu dapat menggambarkan posisi produk 

perusahaan di pasar atau market place. Oleh karena 

itu, setiap perusahaan akan selalu berupaya untuk 

menjaga citra produk perusahaan, yaitu dengan 

mempertahankan nilai atau ekuitas merek produk 

perusahaan.
29

 

b. Komponen Citra Merek 

1) Citra produk 

Sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap suatu produk. Meliputi atribut 

produk tersebut, manfaat bagi konsumen, 

penggunaannya, serta jaminan. 

2) Citra perusahaan pembuat produk 

Sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap perusahaan yang membuat 

suatu produk atau jasa. 

3) Citra pemakai merek 

                                                           
29

 Sofjan Assauri, Manajemen Bisnis Pemasaran (Depok: Rajawali 

Pers, 2018), 296. 



25 

 

 

Sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap pemakai yang menggunakan 

suatu barang atau jasa. Meliputi pemakai itu 

sendiri, serta gaya hidup atau kepribadian.
30

 

5. Harga 

a. Pengertian Harga 

Harga adalah jumlah yang ditagihkan atas 

suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi, harga adalah 

jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan 

untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau 

menggunakan suatu produk atau jasa.
31

 Harga 

sesuatu produk merupakan ukuran terhadap besar 

kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap produk 

yang dibelinya.
32

 

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa 

disamakan dengan uang atau barang lain untuk 

manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa 

bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu 

dan tempat tertentu.
33

 Jadi dapat disimpulkan bahwa 

harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan 

dengan uang.
34

 

b. Penetapan Harga 
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Penetapan harga sebagai elemen bauran 

pemasaran dan perencanaan pemasaran akan 

menentukan posisi produk di suatu pasar serta laba 

yang dapat dihasilkan oleh produk tersebut.
35

 

Sebelum menetapkan harga, perusahaan harus 

memutuskan strateginya terhadap produk. 

Seandainya perusahaan telah memilih pasar 

sasarannya dan menentukan posisi dengan hati-hati, 

maka strategi bauran pemasarannya termasuk harga 

akan semakin jelas.
36

 

Strategi penentuan harga yang mempengaruhi 

psikologi konsumen adalah: 

1) Prestige Pricing (harga prestis) yaitu menetapkan 

harga yang tinggi demi membentuk image 

kualitas produk yang tinggi yang umumnya 

dipakai untuk produk shopping dan specially. 

2) Old Pricing (harga ganjil) yaitu menetapkan 

harga ganjil atau sedikit di bawah harga yang 

telah ditentukan dengan tujuan agar pembeli 

secara psikologis mengira produk yang akan 

dibeli lebih murah. 

3) Multiple Unit Pricing (harga rabat) yaitu 

memberikan potongan harga tertentu apabila 

konsumen membeli produk dalam jumlah banyak. 
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4) Price Lining (harga lini) yaitu memberikan 

cakupan harga yang berbeda pada lini produk 

yang berbeda.
37

 

c. Indikator Harga 

1) Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu 

produk 

Nilai adalah rasio atau perbandingan antara 

persepsi terhadap manfaat dengan biaya-biaya 

yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk.
38

 

2) Harga merupakan aspek yang tampak jelas bagi 

para pembeli 

Bagi konsumen yang tidak terlalu paham hal-hal 

teknis pada pembelian jasa riset pasar, pengacara, 

notaris, atau konsultan pajak, seringkali harga 

menjadi satu-satunya faktor yang bisa mereka 

pahami. 

3) Harga adalah determinan utama permintaan 

Berdasarkan hukum permintaan, besar kecilnya 

harga mempengaruhi kuantitas produk yang dibeli 

konsumen. Semakin mahal harga, semakin sedikit 

jumlah permintaan atas produk yang 

bersangkutan, begitupun sebaliknya. 

4) Harga berkaitan langsung dengan pendapatan dan 

laba 
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Harga adalah satu-satunya unsur bauran 

pemasaran yang mendatangkan pemasukan bagi 

perusahaan, yang pada gilirannya berpengaruh 

pada besar kecilnya laba dan pangsa pasar yang 

diperoleh. Unsur bauran pemasaran lainnya, 

seperti produk, distribusi, dan promosi, justru 

mengeluarkan dana dalam jumlah yang tidak 

sedikit.
39

 

5) Harga bersifat fleksibel 

Artinya bisa disesuaikan dengan cepat. Dari 

empat unsur bauran pemasaran tradisional, harga 

adalah elemen yang paling mudah diubah dan 

diadaptasikan dengan dinamika pasar. Ini terlihat 

jelas dari persaingan harga (perang diskon) yang 

sring terjadi dalam industri ritel. 

6) Harga mempengaruhi citra dan strategi 

positioning 

Dalam pemasaran yang mengutamakan citra 

kualitas dan eksklusivitas, harga menjadi unsur 

penting. Konsumen cenderung mengasosiasikan 

harga dengan tingkat kualitas. Harga yang mahal 

dipersepsikan mencerminkan kualitas yang tinggi 

dan sebaliknya.
40
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B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Metode Variabel 

1. Annisa 

Ristu 

Rahmaw

ati 

Pengaruh 

Citra Merek 

dan Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Produk di 

Nurul Izza 

Yogyakarta 

a. Metode 

penelitian 

kuantitatif 

b. Teknik 

sampling: 

simple 

random 

sampling. 

c. Instrumen 

penelitian 

Kuesioner 

a. Variabel 

bebas:  

1) Citra merek 

2) Harga. 

 

b. Variabel 

terikat: 

Keputusan 

pembelian 

 

2. Mentari 

Kasih 

Labiro 

Pengaruh 

Citra Merek, 

Harga, dan 

Kualitas 

Produk, pada 

Keputusan 

Pembelian 

Produk 

Purbasari 

Lipstick 

Matte (studi 

kasus pada 

Mahasiswa 

Universitas 

Sanata 

Dharma 

a. Metode 

Penelitian 

Kuantitatif. 

b. Teknik 

Sampling: 

convenienc

e sampling. 

c. Instrumen 

penelitian: 

Kuesioner. 

a. Variabel 

bebas:  

   1) Citra merek 

  2) Harga. 

  3) Kualitas   

produk 

 

b. Variabel 

terikat: 

Keputusan 

pembelian 
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Yogyakarta) 

3. Firna 

Windu 

Rucitasa

ri 

Pengaruh 

Citra Merek 

dan Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Keripik 

Pedas 

Karuhun 

(Survei pada 

Konsumen 

Jl.PHH 

Mustafa 

No.19 Blok 

C) 

a. Metode 

penelitian 

kuantitatif 

b. Teknik 

sampling: 

Probability 

Sampling. 

c. Instrumen 

penelitian: 

Kuesioner 

a. Variabel 

bebas: 

1) Citra merek 

2) Harga. 

 

b. Variabel 

terikat: 

Keputusan 

pembelian 

4. Edy 

Gufran 

Darwis 

Pengaruh 

Brand Image 

dan Harga 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Mobil 

Toyota 

Avanza Pada 

PT. Hadji 

Kalla Cabang 

Alauddin 

Makassar  

a. Metode 

penelitian 

kuantitatif . 

b. Teknik 

sampling: 

Incidental 

Sampling. 

c. Instrumen 

penelitian: 

Kuesioner 

a. Variabel 

bebas: 

1) Brand 

image 

2) Harga 

 

b. Variabel 

terikat: 

Keputusan 

pembelian. 

5. Muham

mad 

Romadh

Pengaruh 

Citra Merek 

(Brand 

a. Metode 

Penelitian 

Kuantitatif. 

a. Variabel bebas: 

citra merek 

(brand image) 



31 

 

 

oni Image) 

Terhadap 

Pengambilan 

Keputusan 

Pembelian 

Sepatu Nike 

pada 

Mahasiswa 

FIK UNY. 

b. Teknik 

Sampling: 

Purposive 

sampling. 

c. Instrumen 

Penelitian: 

Kuesioner. 

 

b. Variabel 

terikat: 

Keputusan 

pembelian 

6. Dessy 

Amelia 

Fristiana 

Pengaruh 

Citra Merek 

dan Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

pada Ramai 

Swalayan 

Peterongan 

Semarang 

a. Metode 

penelitian: 

Kuantitatif 

b. Teknik 

sampling: 

Purposive 

Sampling. 

a. Variabel 

bebas: 

   1) Citra merek 

  2) Harga. 

 

b. Variabel 

terikat: 

Keputusan 

pembelian 

 

Tabel 2.2 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

1. Annisa 

Ristu 

Rahma

wati 

Pengaruh 

Citra Merek 

dan Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

a.  Terdapat 

persamaan 

pada 

variabel 

citra 

merek, 

a. Perbedaan 

terletak pada 

objek yang 

diteliti, dan 

tempat 

penelitiannya. 

3
5
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Produk di 

Nurul Izza 

Yogyakarta 

harga, dan 

keputusan 

pembelian  

b. Pada 

penelitian 

tersebut 

menggunakan 

teknik 

sampling 

simple random 

sampling, 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

teknik 

Incidental 

sampling. 

2. Mentari 

Kasih 

Labiro 

Pengaruh 

Citra 

Merek, 

Harga, dan 

Kualitas 

Produk, 

pada 

Keputusan 

Pembelian 

Produk 

Purbasari 

Lipstick 

Matte (studi 

kasus pada 

a. Terdapat 

persamaan 

pada 

variabel 

citra 

merek, 

harga, dan 

keputusan 

pembelian 

a. Variabel bebas 

penelitian 

tersebut 

ditambah 

kualitas 

produk, 

sedangkan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

peneliti tidak 

terdapat 

variabel 

kualitas 



33 

 

 

Mahasiswa 

Universitas 

Sanata 

Dharma 

Yogyakarta) 

produk. 

b. Perbedaan 

terletak pada 

objek yang 

diteliti, dan 

tempat 

penelitiannya. 

c. Pada 

penelitian 

tersebut 

menggunakan 

teknik 

sampling 

convenience 

sampling, 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

teknik 

Incidental 

sampling 

3. Firna 

Windu 

Rucitas

ari 

Pengaruh 

Citra Merek 

dan Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Keripik 

a. Terdapat 

persamaan 

pada 

variabel 

citra 

merek, 

harga, dan 

a. Perbedaan 

terletak pada 

objek yang 

diteliti, dan 

tempat 

penelitiannya. 

b. Pada 
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Pedas 

Karuhun 

(Survei 

pada 

Konsumen 

Jl.PHH 

Mustafa 

No.19 Blok 

C). 

keputusan 

pembelian. 

penelitian 

tersebut 

menggunakan 

teknik 

sampling 

probability 

sampling, 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

teknik 

Incidental 

sampling. 

4. Edy 

Gufran 

Darwis 

Pengaruh 

Brand 

Image dan 

Harga 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Mobil 

Toyota 

Avanza 

Pada PT. 

Hadji Kalla 

Cabang 

Alauddin 

Makassar  

a. Terdapat 

persamaan 

pada 

variabel 

citra 

merek, 

harga, dan 

keputusan 

pembelian. 

b. Sama-sama 

menggunak

an teknik 

sampling 

incidental 

sampling. 

a. Perbedaan 

terletak pada 

objek yang 

diteliti, dan 

tempat 

penelitiannya. 
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5. Muham

mad 

Romad

honi 

Pengaruh 

Citra Merek 

(Brand 

Image) 

Terhadap 

Pengambila

n Keputusan 

Pembelian 

Sepatu Nike 

pada 

Mahasiswa 

FIK UNY. 

a. Terdapat 

persamaan 

yaitu pada 

variabel 

citra merek 

dan 

keputusan 

pembelian. 

a. Penelitian 

tersebut hanya 

menggunakan 

variabel bebas 

citra merek, 

sedangkan 

penelitian 

yang peneliti 

lakukan 

menggunakan 

variabel bebas 

citra merek 

dan harga. 

b. Perbedaan 

juga terletak 

pada objek 

yang diteliti, 

dan tempat 

penelitiannya. 

c. Pada 

penelitian 

tersebut 

menggunakan 

teknik 

sampling 

purposive 
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sampling, 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

teknik 

Incidental 

sampling. 

6.  Dessy 

Amelia 

Fristian

a 

Pengaruh 

Citra Merek 

dan Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

pada Ramai 

Swalayan 

Peterongan 

Semarang 

a. Terdapat 

persamaan 

yaitu pada 

variabel 

citra 

merek, 

harga, dan 

keputusan 

pembelian. 

a. Perbedaannya 

yaitu 

penelitian ini 

berbentuk 

jurnal. 

b. Perbedaan 

juga terletak 

pada objek 

yang diteliti, 

dan tempat 

penelitiannya. 

c. Pada 

penelitian 

tersebut 

menggunakan 

teknik 

sampling 

purposive 

sampling, 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 
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teknik 

Incidental 

sampling. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Sesuai dengan tujuan dan kajian teori yang sudah 

dibahas maka selanjutnya akan diuraikan kerangka 

pemikiran mengenai Pengaruh Citra Merek dan Harga 

Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Rabbani 

Denisa Ponorogo. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka berfkir diatas maka dapat 

diketahui bahwa secara parsial ada pengaruh citra merek 

terhadap keputusan pembelian, dan juga ada pengaruh 

harga terhadap keputusan pembelian. Secara simultan citra 

merek dan harga berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Menurut Janes E. Greighton, hipotesis merupakan 

sebuah dugaan tentatif atau sementara yang memprediksi 

situasi yang akan diamati. Sedangkan secara umum 

hipotesis didefinisikan sebagai jawaban smentara yang 

Citra Merek (X1) 

Keputusan Pembelian (Y) 

Harga (X2) 
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kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman 

kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.
41

 

Dari kajian teori dan kerangka berfikir diatas dapat 

diperoleh hipotesis penelitian yaitu: 

H1 : Ada pengaruh citra merek terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Rabbani Denisa 

Ponorogo. 

H0 : Tidak ada pengaruh citra merek terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Rabbani 

Denisa Ponorogo. 

H2 : Ada pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Rabbani Denisa 

Ponorogo. 

H0 : Tidak ada pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Rabbani Denisa 

Ponorogo. 

H3 : Ada pengaruh citra merek dan harga terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Rabbani 

Denisa Ponorogo. 

H0 : Tidak ada pengaruh citra merek dan harga 

terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Rabbani Denisa Ponorogo. 

 

                                                           
41

 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2010), 64. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Dilihat dari jenis datanya, penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif, yang dapat diartikan suatu proses 

menemukan pengetahuan menggunakan data berupa angka 

sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang 

ingin kita ketahui.
1
 Dengan metode penelitian yang 

digunakan adalah metode survei. Teknik pengambilan 

datanya dengan menggunakan angket. 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan 

sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai 

variasi antara satu orang dengan yang lain, atau satu 

obyek dengan obyek yang lain.
2
 Penelitian ini ditujukan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh citra merek dan 

harga terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Rabbani Denisa Ponorogo. Dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel penelitian, yaitu: 

a. Variabel Bebas (Variabel Independen) 

                                                           
1
 Deni Darmawan, Metode Penilitian Kuantitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013), 37. 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2013), 63. 
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Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat).
3
 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

variabel citra merek dan variabel harga. 

b. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas.
4
 Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah variabel keputusan pembelian. 

2. Definisi Operasional 

Penelitian ini melibatkan tiga variabel, dimana 

terdapat dua variabel sebagai variabel bebas dan satu 

variabel terikat. Ketiga variabel tersebut akan diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Keputusan Pembelian (Y) 

Bila seseorang dihadapkan pada dua pilihan, 

yaitu membeli dan tidak membeli, dan kemudian dia 

memilih membeli, maka dia ada dalam posisi 

membuat suatu keputusan. Semua orang mengambil 

keputusan setiap hari dalam hidupnya. Hanya saja 

keputusan yang diambil kadang-kadang tanpa 

mereka sadari.
5
 

Berikut merupakan indikator dari variabel 

terikat keputusan pembelian: 

                                                           
3
 Ibid., 64. 

4
 Ibid. 

5
 Sudaryono, Manajemen Pemasaran, 99-100. 

38 

38 
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1) Pilihan produk 

2) Pilihan merek 

3) Pilihan saluran pembelian 

4) Waktu pembelian 

5) Jumlah pembelian.
6
 

b. Citra Merek (X1) 

Citra merek adalah persepsi dan keyakinan 

yang dilakukan oleh konsumen, seperti tercermin 

dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen 

terhadap suatu merek.
7
 

Berikut merupakan indikator dari variabel 

bebas citra merek: 

1) Citra produk 

2) Citra perusahaan pembuat produk 

3) Citra pemakai merek
8
 

c. Harga (X2) 

Harga adalah jumlah yang ditagihkan atas 

suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi, harga adalah 

jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan 

untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau 

menggunakan suatu produk atau jasa.
9
 

Berikut merupakan indikator dari variabel 

bebas harga: 

                                                           
6
  Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen, 89-90. 

7
 Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 

12 Jilid 1, terj. Benyamin Molan (Jakarta: PT Indeks, 2009), 346. 
8
 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya 

dalam Pemasaran (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 88. 
9
 Philip Kotler, Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, 345. 
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1) Harga merupakan pernyataan nilai produk 

2) Harga merupakan faktor yang tampak jelas 

3) Harga cerminan utama permintaan 

4) Harga berkaitan dengan pendapatan 

5) Harga bersifat fleksibel 

6) Harga mempengaruhi citra dan strategi 

positioning.
10

 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
11

 

Dilihat dari jumlahnya, populasi dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu: 

a. Populasi yang jumlahnya terhingga/terbatas, yakni 

populasi yang memiliki sumber-sumber data yang 

jelas batas-batasnya secara kuantitatif. 

b. Populasi yang jumlahnya tak terhingga, yakni 

populasi yang memiliki sumber data yang tidak 

dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif.
12

 

Dalam penelitian ini populasinya yaitu 

seluruh konsumen yang membeli di toko Rabbani 

                                                           
10

 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, 179. 
11

 Sugiyono, Metode Penelitian, 119. 
12

 Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 

2014), 33. 
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Denisa Ponorogo, jadi dalam penelitian ini 

populasinya tak terhingga. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya 

akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (mewakili).
13

 

Bila jumlah populasi dalam penelitian tidak 

diketahui secara jumlahnya, maka perhitungan jumlah 

sampel dapat menggunakan rumus Cochran, seperti 

ditunjukkan dalam rumus: 

2

2

.
2

e

qp
a

z

n   

Keterangan: 

n = Jumlah sampel yang diperlukan 

z = Harga dalam kurve normal untuk simpangan 5%, 

dengan nilai 1,96 

p = Peluang benar 50% = 0,5 

                                                           
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 

2018), 120. 
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q = Peluang salah 50% = 0,5 

e = Tingkat kesalahan sampel (sampling error), 

biasanya 5%.
14

 

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dihitung 

sampel dari populasi yang tak terhingga: 

𝑛 =
𝑧𝛼

2
 
2 𝑝. 𝑞

𝑒2
 

Keterangan: 

𝛼 = Tingkat kesalahan (𝛼=5%) 

e  = Presensi (10%) 

q  = 1- p 

  

 

𝑛 =
𝑧𝛼

2 
2 𝑝. 𝑞

𝑒2
 

    =  
(𝑧

0,05
2 )

2

. 0,5 . 0,5

(0,1)2
 

    =  
(1,96)2. 0,5 . 0,5

(0,1)2
 

                                                           
14

 Sugiyono, Metode Penelitian, 142-143. 

p  = 0,5 

q  = 1-0,5 
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    =  
0,9604

0,01
= 96,04 

Berdasarkan hasil diatas maka dapat 

diketahui bahwa sampel yang akan digunakan oleh 

peneliti sebanyak 100 Responden. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan 

sampel. Untuk menentukan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik 

sampling yang digunakan.
15

 Dalam penelitian ini 

menggunakan metode Incidental Sampling yaitu 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan/insidental 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui 

itu cocok sebagai sumber data.
16

 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif, yaitu merupakan data yang 

diukur berupa skala numerik atau angka-angka. 

 

 

                                                           
15

 Ibid., 125. 
16

 Ibid., 126. 
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2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh 

dari penyebaran kuesioner kepada konsumen toko 

Rabbani Denisa Ponorogo untuk mengetahui 

pengaruh 2 variabel independen penelitian (citra 

merek dan harga) terhadap variabel dependen 

penelitian (keputusan pembelian). 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang berasal 

dari objek penelitian yaitu berupa data penjualan 

toko, wawancara dengan karyawan toko, serta dari 

buku-buku referensi, jurnal, dan penelitian sejenis 

yang telah dilakukan. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan 

penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan secara 

langsung dan sistematis. Data-data yang diperoleh 

dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan 

observasi. Kegiatan pencatatan dalam hal ini adalah 

merupakan bagian daripada kegiatan pengamatan. 

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi 

langsung, yakni teknik pengumpulan data dimana 

penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung 

(tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang 

diselidiki. Baik pengamatan itu dilakukan di dalam 
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situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi 

buatan yang khusus diadakan.
17

 Teknik ini digunakan 

untuk mengamati tata ruang toko dan juga untuk 

mengamati konsumen yang membeli di toko. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun 

tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap 

muka maupun menggunakan telepon. 

a) Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data. Bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh 

karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul 

data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif 

jawabannya pun telah disiapkan. 

b) Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

                                                           
17

 Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 

2014), 47. 
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menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang ditanyakan.
18

 Teknik ini 

digunakan untuk menggali informasi dan data 

perusahaan dari informan yang bersangkutan seperti 

pemilik toko, karyawan, dan juga konsumen. 

3. Kuisioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

dimana partisipan/responden mengisi pertanyaan atau 

pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap 

mengembalikan kepada peneliti. Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel 

yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan 

dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok 

digunakan bila jumlah responden cukup besar dan 

tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa 

pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat 

diberikan kepada responden secara langsung atau 

dikirim melalui pos, atau internet.
19

 Teknik ini 

                                                           
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 137-140. 
19

 Sugiyono, Metode Penelitian, 192-193. 



48 

 

 

digunakan untuk mengetahui data di lapangan dari para 

konsumen. 

 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Validitas dan Reabilitas Instrumen 

a. Validitas 

Menurut Arikunto, validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Arikunto juga 

mengemukakan, bahwa secara mendasar, validitas 

adalah keadaan yang menggambarkan tingkat 

instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa 

yang akan diukur. Suatu instrumen yang valid atau 

sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap 

data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh 

mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang variabel yang dimaksud.
20

 

Adapun cara menguji validitas instrumen 

dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

                                                           
20

 Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif,  42. 
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𝑟𝑥𝑦

=
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

√{𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2} {𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦2)}
 

Keterangan:  

xyr             : Koefisien korelasi antara variabel X dan 

Y 

N  : Jumlah responden 

∑X  : Jumlah seluruh nilai X 

∑Y  : Jumlah seluruh nilai Y 

XY  : Jumlah hasil perkalian antara X dan Y 

Dengan ketentuan: 

1) Jika nilai hitungr > tabelr  berarti item dinyatakan 

valid. 

2) Jika nilai hitungr < tabelr  berarti item dinyatakan 

tidak valid.
21

 

 

b. Reliabilitas 

Suatu alat pengukur dikatakan reliable bila 

alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu 

yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang 

sama. Sudjana memberikan definisi bahwa reabilitas 

alat penilaian adalah ketepatan atau keajekan alat 

tersebut dalam menilai apa yang dinilainya, artinya 

                                                           
21

 Deni Darmawan, Metode Penelitian, 53. 
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kapanpun alat penilaian tersebut akan digunakan 

akan memberikan hasil yang relatif sama. 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian 

bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik 

tidak akan bersifat tendensius mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliable 

akan dapat menghasilkan data yang dapat dipercaya 

juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataan, maka berapa kali pun diambil, akan tetap 

sama. Reliabilitas menunjuk pada suatu tingkat 

keterandalan sesuatu. Reliable artinya, dapat 

dipercaya, jadi dapat diandalkan.
22

 

Adapun cara menguji reliabilitas instrumen 

dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus 

koefisien alfa dari cronbach yaitu, Apabila nilai 

cronbach’s alpha suatu variabel > 0,6, maka 

indikator yang digunakan oleh variabel adalah 

reliabel. Sedangkan apabila nilai cronbach’s alpha 

suatu variabel < 0,6, maka indikator yang digunakan 

oleh variabel adalah tidak reliabel .
23

 

 

2. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

                                                           
22

 Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif, 43. 
23

 Wiratna, Metodologi Penelitian, 110. 
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a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Pengujian hipotesis yang telah disusun 

nantinya akan diuji secara statistik serta 

parametris dengan menggunakan beberapa uji tes. 

Pengujian parametrik ini mensyaratkan bahwa 

data yang ada pada variabel penelitian harus 

memiliki nilai distribusi yang normal. Maka dari 

itu diperlukan pengujian normalitas data dari 

masing-masing variabel penelitian. 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Jika sig < 0,05 maka sebarannya dinyatakan 

tidak normal. 

b) Jika sig > 0,05 maka sebarannya dinyatakan 

norml.
24

 

 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk 

mengetahui ada tidaknya variabel independen 

yang memiliki kemiripan antar variabel 

independen dalam suatu model. Kemiripan antar 

variabel independen akan mengakibatkan korelasi 

yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga 

untuk menghindari kebiasaan dalam proses 

pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada 

uji parsial masing-masing variabel independen 

                                                           
24

 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 

(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 119. 
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terhadap variabel dependen. Jika VIF yang 

dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas.
25

 

 

3) Uji Heteroskedasitas 

Heteroskedasitas digunakan untuk 

menguji adanya perbedaan variance residual 

suatu periode pengamatan ke periode pengamatan 

yang lain. Analisa yang dilakukan dapat 

dilakukan dengan melihat signifikasi variabel 

independen terhadap variabel dependen. Jika 

variabel independen signifikasi statistik 

mempengaruhi dependen (dengan probabilitas 

signifikannya lebih dari 0,05) maka ada indikasi 

terjadi heteroskedasitas.
26

 

 

4) Uji Autokorelasi 

Menguji autokorelasi dalam suatu model 

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara variabel pengganggu pada periode tertentu 

dengan variabel sebelumnya. Untuk data time 

series autokorelasi sering terjadi. Tetapi untuk 

data yang sampelnya crossection jarang terjadi 

karena variabel pengganggu satu berbeda dengan 

                                                           
25

 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 158 
26

 Ibid., 236. 
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yang lain.
27

 Mendeteksi autokorelasi dengan 

menggunakan nilai Durbin Watson dengan 

kriteria jika: 

a) 0<dw<dL: Menolak hipotesis nol; ada 

autokorelasi positif. 

b) dL<dw<du: Daerah keragu-raguan; tidak ada 

keputusan. 

c) du<dw<4-du: Gagal menolak hipotesis nol; 

tidak ada autokorelasi. 

d) 4-du<dw<4-dL : Daerah keragu-raguan; tidak 

ada keputusan. 

e) 4-dL<dw<4: Menolak hipotesis nol; ada 

autokorelasi negatif.
28

 

b. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui 

pengaruh citra merek dan harga terhadap keputusan 

pembelian. Selain itu juga analisis Regresi 

digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini, yang modelnya 

sebagai berikut: 

Y= a + b1x1 + b2x2 + e 

Keterangan: 

Y = keputusan pembelian 

X1  = citra merek 

                                                           
27

 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, 158-160. 

 
28

 Agus Widarjono, Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya 

Disertai Panduan EViews (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017) 141. 
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X2 = harga 

b1 = koefisien citra merek 

b2 = koefisien harga 

a = konstanta 

e = error.
29

 

c. Uji Hipotesis 

1) Uji t 

Uji t atau yang disebut uji parsial 

dilakukan untuk membedakan beberapa variabel 

yang ada dalam sebuah penelitian. Kegunaan uji 

perbedaan variabel ini yaitu untuk menguji 

bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat.
30

 

Langkah-langkah pengujiannya sebagai 

berikut: 

a) Menentukan formulasi Ha dan Ho 

(1) Hipotesis 1 

Ha1 : Ada pengaruh antara citra merek 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Rabbani Denisa 

Ponorogo. 

H01 : Tidak ada pengaruh antara citra 

merek terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Rabbani 

Denisa Ponorogo. 

                                                           
29

  V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, 160. 
30

 Riduwan Sunarto, Pengantar Statistika untuk Penelitian 

(Bandung, Alfabeta, 2017), 126. 
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(2)  Hipotesis 2 

Ha2 : Ada pengaruh antara harga terhadap 

keputusan pembelian konsumen di 

Rabbani Denisa Ponorogo. 

H02 : Tidak ada pengaruh antara harga 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Rabbani Denisa 

Ponorogo. 

b) Kesimpulan 

Jika sig > 0,05 maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. 

Jika sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. 

2) Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas X1 dan X2 terhadap 

variabel Y secara simultan atau bersama-sama. 

Jika hubungan antara variabel bebas dan terikat 

menunjukkan hasil signifikan, maka hubungan 

tersebut dapat diberlakukan untuk populasi.
31

 

Berikut merupakan langkah-langkah 

pengujian Uji F: 

                                                           
31

 Suharyanto Puswanto, Statistika untuk Ekonomi Keuangan 

Modern (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 508. 



56 

 

 

a) Menentukan formulasi Ha dan H0 

Ha : Ada pengaruh secara bersama-sama antara 

citra merek dan harga terhadap 

keputusan pembelian konsumen di 

Rabbani Denisa Ponorogo. 

H0 : Tidak ada pengaruh secara bersama-sama 

antara citra merek dan harga terhadap 

keputusan pembelian konsumen di 

Rabbani Denisa Ponorogo. 

b) Kesimpulan  

Jika sig > 0,05 maka H0 diterima dan Ha 

ditolak 

Jika sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima.
32

 

3) Koefisien Determinasi (RSquare) 

Koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui persentase perubahan variabel 

independen (X) yang disebabkan oleh variabel 

dependen (Y). Jika RSquare
 
semakin besar maka 

persentase perubahan variabel Y yang disebabkan 

oleh variabel X semakin besar. Jika RSquare
 

semakin kecil maka persentase perubahan 

variabel Y yang disebabkan oleh variabel X 

semakin rendah.
33

 

                                                           
32

 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, 164. 
33
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Perusahaan Rabbani 

1. Sejarah Berdirinya Rabbani 

Rabbani merupakan perusahaan garmen yang 

bergerak dalam bidang ritel busana muslim dengan 

tagline Professor Kerudung Indonesia. Rabbani 

merupakan salah satu perusahaan kerudung instan 

pertama dan terbesar di Indonesia dengan mengeluarkan 

produk andalan berupa kerudung instan dan produk lain 

yang juga telah dikembangkan yaitu busana muslim, 

kastun, kemko, tunik serta perlengkapan lain seperti 

ciput/inner, kerudung dan aksesoris. 

Sewaktu awal didirikan, Rabbani ingin 

merubah paradigma sebagian besar masyarakat yang 

memandang bahwa wanita yang memakai busana 

muslim itu kurang modis. Untuk itu Rabbani ingin 

menunjukkan bahwa wanita yang memakai busana 

muslim itu modern dan terhormat serta tampil gaya dan 

trendy yang syar’i. Namun di sisi lain, Rabbani juga 

menghadapi tantangan yang besar. Hal tersebut 

dikarenakan pada waktu itu wanita yang memakai 

busana muslimah masih jarang dan belum menjadi 

trend seperti sekarang. Asal kata Rabbani terilhami dari 

salah satu surat di kitab suci Al-Qur’an surat Ali Imron 

ayat 79 yang artinya adalah para pengabdi Allah yang 

bersedia mengajarkan dan diajarkan kitab Allah.
1
 

                                                           
1
 www.rabbani.co.id (Diakses Minggu, 28-07-2019, 19.19) 
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2. Visi dan Misi 

a. Visi 

1) Berjumpa dengan Allah di surga Firdaus 

2) Membangun peradaban kerudung dunia 2020 

3) Be a Professional Mujahid 

4) Menjadi perusahaan kerudung terbaik dan 

terbesar di dunia tahun 2020. 

b. Misi 

Menshibghoh fashion dunia dengan syariah.
2
 

 

B. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Validitas  

Validitas adalah keadaan yang 

menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan 

mampu mengukur apa yang akan diukur. Suatu 

instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas 

tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah. Dengan ketentuan nilai 

Rhitung > Rtabel, dimana nilai Rtabel adalah 0,361.
3
 

Pengujian validitas terhadap instrumen penelitian 

dilakukan dalam bentuk angket/kuisioner yang 

diberikan kepada 30 responden yaitu konsumen 

Rabbani Denisa Ponorogo. 

Hasil uji validitas dari instrumen penelitian 

pada variabel X1,X2 dan Y dapat disajikan sebagai 

berikut: 

 

                                                           
2
 www.rabbani.co.id (Diakses Minggu, 28-07-2019, 19.19) 

3
 Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif, 42. 
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Tabel 4.1 

Uji Validitas Variabel Citra Merek 

No Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

1 CM1 0,621 0,361 Valid 

2 CM2 0,754 0,361 Valid 

3 CM3 0,637 0,361 Valid 

4 CM4 0,741 0,361 Valid 

5 CM5 0,725 0,361 Valid 

6 CM6 0,680 0,361 Valid 

 

Dari data yang disajikan pada tabel 4.1 dapat 

diketahui bahwa 6 pernyataan (CM1, CM2, CM3, CM4, 

CM5, CM6) pada variabel citra merek (X1) memiliki 

Rhitung > 0,361 sehingga dikatakan sudah valid. 

 

Tabel 4.2 

Uji Validitas Variabel Harga 

No Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

1 H1 0,466 0,361 Valid 

2 H2 0,714 0,361 Valid 

3 H3 0,704 0,361 Valid 

4 H4 0,483 0,361 Valid 

5 H5 0,691 0,361 Valid 

6 H6 0,738 0,361 Valid 

7 H7 0,636 0,361 Valid 

8 H8 0,305 0,361 Tidak Valid 

9 H9 0,552 0,361 Valid 

10 H10 0,530 0,361 Valid 
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Dari data yang disajikan pada Tabel 4.2 dapat 

diketahui bahwa 9 pernyataan (H1, H2, H3, H4, H5, 

H6, H7, H9, H10) pada variabel harga (X2) memiliki 

Rhitung > 0,361 sehingga dikatakan sudah valid. 

Sedangkan pada 1 item pernyataan (H8) memiliki 

Rhitung < 0,361 sehingga dikatakan tidak valid. 

 

Tabel 4.3 

Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian 

No Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

1 KP1 0,537 0,361 Valid 

2 KP2 0,629 0,361 Valid 

3 KP3 0,795 0,361 Valid 

4 KP4 0,849 0,361 Valid 

5 KP5 0,809 0,361 Valid 

6 KP6 0,615 0,361 Valid 

7 KP7 0,766 0,361 Valid 

8 KP8 0,827 0,361 Valid 

9 KP9 0,479 0,361 Valid 

10 KP10 0,781 0,361 Valid 

 

Dari data yang disajikan pada Tabel 4.3 dapat 

diketahui bahwa 10 pernyataan (KP1, KP2, KP3,KP4, 

KP5, KP6, KP7, KP8, KP9, KP10) pada variabel 

keputusan pembelian (Y) memiliki Rhitung > 0,361 

sehingga dikatakan sudah valid. 
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2. Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas digunakan untuk 

menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat dipercaya 

serta digunakan sebagai alat pengumpul data, dimana 

instrumen yang digunakan sudah cukup baik. Suatu 

variabel dalam instrumen dianggap reliabel jika nilai 

Cronbach’s Alpha yang dihasilkan saat pengujian lebih 

dari 0,6.
4
 

Hasil uji validitas dari instrumen penelitian 

pada variabel X1, X2, dan Y dapat disajikan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Nilai 

Cronbach’s 

Batas Keputusan 

1 X1 0,782 0,6 Reliabel 

2 X2 0,802 0,6 Reliabel 

3 Y 0,891 0,6 Reliabel 

 

Dari data yang disajikan pada Tabel 4.5 dapat 

diketahui bahwa nilai Cronbach’s dari masing-masing 

variabel (X1, X2 dan Y) lebih dari 0,6 sehingga item 

pernyataan yang diajukan sudah reliabel. 

Hasil yang diperoleh pengujian validitas dan 

reliabilitas pada variabel X1, X2 dan Y menunjukkan 

bahwa 6 pernyataan dari variabel X1, 9 pernyataan dari 

variabel X2, dan 10 pernyataan dari variabel Y sudah 

                                                           
4
 Riduwan Sunarto, Pengantar Statistika untuk Penelitian, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 348. 
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valid dan reliabel, sehingga instrumen yang dimiliki 

dapat digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. 

 

3. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah korelasi pearson product moment 

(r). Teknis analisis korelasi PPm digunakan untuk 

mengetahui derajat hubungan serta konstribusi variabel 

bebas dengan variabel terikat.
5
 

 

Tabel 4.5 

Hasil Korelasi Antara Variabel X dan Y 

Correlations 

  X1 X2 Y 

X

1 

Pearson 

Correlation 
1 .365

**
 .687

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 100 100 100 

X

2 

Pearson 

Correlation 
.365

**
 1 .548

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 100 100 100 

Y Pearson 

Correlation 
.687

**
 .548

*
 1 

                                                           
5
 Ibid., 80. 
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*
  

 Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

       Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

 

Dari data Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa 

korelasi antara X1 dan Y signifikan karena nilai Rhitung = 

0,687 > Rtabel (0,195). Korelasi antara X2 dan Y 

signifikan karena nilai Rhitung = 0,548 > Rtabel (0,195). 

 

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Uji Autokorelasi 

Menguji autokorelasi dalam suatu model 

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara variabel pengganggu pada periode tertentu 

dengan variabel sebelumnya. Untuk data time series 

autokorelasi sering terjadi. Tetapi untuk data yang 

sampelnya crossection jarang terjadi karena variabel 

pengganggu satu berbeda dengan yang lain. Mendeteksi 

autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson 

dengan kriteria jika: 

a. 0<dw<dL: Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi 

positif. 

b. dL<dw<du : Daerah keragu-raguan; tidak ada 

keputusan. 
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c. du<dw<4-du : Gagal menolak hipotesis nol; tidak ada 

autokorelasi. 

d. 4-du<dw<4-dL : Daerah keragu-raguan; tidak ada 

keputusan. 

e. 4-dL<dw<4: Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi 

negatif.
6
 

Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini dapat 

disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .207
a
 .043 .023 2.04489 2.102 

a. Predictors: (Constant), X2, 

X1 

  

b. Dependent Variable: Y   

       Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

 

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai dw 

sebesar 2,102 maka ketentuannya sebagai berikut: 

N = 100 

K= 2 

                                                           
 

6
 Agus Widarjono, Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya 

Disertai Panduan EViews (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017) 141. 
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du = 1,715 

dL = 1,634 

4-du = 2,285 

Karena nilai du<dw<4-du (1,715<2,102<2,285) 

maka tidak terjadi autokorelasi. 

 

 

2. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan pengujian hipotesis 

yang telah disusun nantinya akan diuji secara statistik 

serta parametris dengan menggunakan beberapa uji tes. 

Pengujian parametrik ini mensyaratkan bahwa data 

yang ada pada variabel penelitian harus memiliki nilai 

distribusi yang normal. Maka dari itu diperlukan 

pengujian normalitas data dari masing-masing variabel 

penelitian.
7
 Hasil uji normalitas data dapat disajikan 

dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Normalitas Residual 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardize

d Residual 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 3.33255453 

Most Extreme Absolute .073 

                                                           
7
 Tony Wijaya, Analisis Data, 119. 
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Differences Positive .059 

Negative -.073 

Kolmogorov-Smirnov Z .732 

Asymp. Sig. (2-tailed) .657 

 

Dari Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dan bernilai signifikan, karena nilai 

hasil pengujiannya sebesar 0,657 dimana nilai tersebut 

lebih besar dari 0,05. 

 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk 

mengetahui ada tidaknya variabel independen yang 

memiliki kemiripan antar variabel independen dalam 

suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan 

mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu 

untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam 

proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh 

pada uji parsial masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan 

diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.
8
 hasil 

uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat disajikan 

dalam tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                           
8
 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, 158. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandar 

dized 

Coefficients 

Stand

ar 

dized 

Coeff

i 

cients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tole 

rance VIF 

1 (Con

stant

) 

7.74

2 
2.499 

 
3.098 .003 

  

X1 -

.086 
.088 -.104 -.970 .334 .867 1.154 

X2 -

.089 
.065 -.146 -1.365 .175 .867 1.154 

a. Dependent Variable: 

ABS_RES 

     

    Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai VIF 

masing-masing variabel antara 1-10 sehingga tidak 

terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini. 
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4. Uji Heteroskedasitas 

Heteroskedasitas digunakan untuk menguji 

adanya perbedaan variance residual suatu periode 

pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Analisa 

yang dilakukan dapat dilakukan dengan melihat 

signifikasi variabel independen terhadap variabel 

dependen. Jika variabel independen signifikasi statistik 

mempengaruhi dependen (dengan probabilitas 

signifikannya lebih dari 0,05) maka ada indikasi terjadi 

heteroskedasitas.
9
 Hasil uji heteroskedasitas pada 

penelitian ini dapat disajikan dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Heteroskedasitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 7.742 2.499  3.098 .003 

X1 -.086 .088 -.104 -.970 .334 

X2 -.089 .065 -.146 -1.365 .175 

a. Dependent Variable: 

ABS_RES 

   

    Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

 

                                                           
9
 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, 236. 
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Dari Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai 

signifikasi masing-masing variabel lebih dari 0,05, 

sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat masalah heteroskdasitas pada penelitian 

ini. 

 

5. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda pada penelitian 

ini digunakan untuk mengetahui pengaruh citra merek 

dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Rabbani Denisa Ponorogo. dalam pengujian ini dapat 

diketahui diantara kedua variabel X (citra merek dan 

harga) tersebut manakah yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap variabel Y (keputusan 

pembelian). Hasil perhitungan/uji regresi linier 

berganda dengan menggunakan SPSS for windows 

dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
-7.588 4.115 

 
-1.844 .068 

X1 1.146 .145 .562 7.896 .000 

X2 .519 .108 .343 4.816 .000 

a. Dependent 

Variable: Y 

    

Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

 

Dari Tabel 4.10 dapat dinyatakan bahwa model 

persamaan regresi linier berganda adalah sebagai 

berikut: 

Y= -7,588 + 1,146X1 + 0,519X2 + e 

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Konstanta (bo) 

Nilai konstanta (bo) sebesar -7,588 

menunjukkan bahwa, jika nilai variabel independen 

X1 dan X2  adalah 0 atau tidak ada, maka keputusan 

pembelian konsumen sebesar -7,588 satuan. Nilai 

konstanta yang negatif menunjukkan bahwa jika 

variabel bebas X1 dan X2 tidak ada, maka variabel 
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terikat keputusan pembelian konsumen menjadi 

sangat rendah bahkan dibawah angka nol. 

b. Konstanta (b1) Untuk Variabel X2 

Nilai konstanta (b1) sebesar 1,146 

menunjukkan bahwa, nilai (b1) yang positif maka 

ada pengaruh yang searah antara variabel citra merek 

(X1) terhadap keputusan pembelian konsumen (Y). 

c. Konstanta (b2) Untuk Variabel X2 

Nilai konstanta (b2) sebesar 0,519 

menunjukkan bahwa, nilai (b2) yang positif maka 

ada pengaruh yang searah antara variabel harga (X2) 

terhadap keputusan pembelian konsumen (Y). 

 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji t 

Uji t merupakan pengujian koefisien regresi 

parsial individual yang dipergunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara parsial. 

Hasil pengujian regresi parsial individual dapat 

disajikan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Consta

nt) 
-7.588 4.115 

 
-1.844 .068 

X1 1.146 .145 .562 7.896 .000 

X2 .519 .108 .343 4.816 .000 

a. Dependent 

Variable: Y 

    

  Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

 

Dari Tabel 4.11 hasil uji t dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. H1 menyatakan citra merek berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Berdasarkan data analisis 

pengujian H1 menunjukkan nilai thitung sebesar 7,896. 

Probabilitas kesalahan 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian thitung berada pada daerah Ho ditolak dan Ha 

diterima, maka angka tersebut menunjukkan nilai 

yang signifikan yang artinya terdapat pengaruh 

antara citra merek terhadap keputusan pembelian. 

b. H2 menyatakan harga berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Berdasaekan data analisis 
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pengujian H2 menunjukkan nilai thitung sebesar 4,816. 

Probabilitas kesalahan 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian thitung berada pada daerah Ho ditolak dan Ha 

diterima, maka angka angka tersebut menunjukkan 

nilai yang signifikan yang artinya terdapat pengaruh 

antara harga terhadap keputusan pembelian. 

 

2. Uji F 

Uji F merupakan pengujian signifikan 

persamaan yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen (X1 dan X2) secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen (Y). Hasil Uji F dapat 

disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.12 

Hasil Uji F 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regres

sion 
1481.264 2 740.632 65.341 .000

a
 

Residu

al 
1099.486 97 11.335   

Total 2580.750 99    

a. Predictors: 

(Constant), X2, X1 

    

b. Dependent Variable: 

Y 
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      Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

 

Berdasarkan data tabel 4.12 dapat diketahui 

bahwa nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel X1 dan 

X2 terhadap variabel Y secara bersama-sama. 

 

3. Koefisien Determinasi (R Square) 

Koefisien Determinasi (R Square) digunakan 

untuk mengetahui prosentase perubahan variabel Y 

yang disebabkan oleh variabel X. Hasil Uji F pada 

analisis regresi linier berganda dapat dinyatakan dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Koefisien Determinasi (R Square) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .758
a
 .574 .565 3.367 

a. Predictors: (Constant), X2, X1  

b. Dependent Variable: Y   

    Sumber: Data hasil perhitungan SPSS 

 

Dari tabel 4.13 dapat diketahui hasil analisis 

regresi linier berganda dalam Uji F dapat dilihat dari 

Rsquare sebesar 0,574 yang menunjukkan bahwa 

keputusan pembelian dipengaruhi oleh kedua variabel 

yaitu citra merek dan harga sebesar 57,4%, sisanya 
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yaitu 42,6% dipengaruhi variabel lain yang belum 

diteliti dalam penelitian ini. 

 

E. Pembahasan 

1. Pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen di Rabbani Denisa Ponorogo. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 

terdapat pengaruh antara citra merek terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Rabbani Denisa 

Ponorogo dengan nilai thitung sebesar 7,896. Probabilitas 

kesalahan 0,000 < 0,05, pernyataan Ha1 diterima dan 

H01 ditolak. 

Konsumen harus memutuskan merek mana 

yang akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-

perbedaan tersendiri. Dalam hal ini, perusahaan harus 

mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah 

merek. Citra merek yang telah melekat pada suatu 

produk akan mempengaruhi ketertarikan konsumen 

untuk membeli produk tersebut.
10

 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

telah dilakukan oleh Muhammad Romadhoni yang 

berjudul “Pengaruh Citra Merek (Brand Image) 

Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Sepatu 

Nike Pada Mahasiswa FIK UNY” bahwa terdapat 

pengaruh antara citra merek terhadap keputusan 

pembelian. 

 

 

                                                           
10

Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen, 90. 
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2. Pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen di Rabbani Denisa Ponorogo. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 

terdapat pengaruh anatara harga terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Rabbani Denisa Ponorogo 

dengan nilai thitung 4,816. Probabilitas kesalahan 0,000 < 

0,05, pernyataan Ha2 diterima dan H02 ditolak. 

Berdasarkan hukum permintaan, besar 

kecilnya harga mempengaruhi kuantitas produk yang 

dibeli konsumen. Semakin mahal harga, semakin sedikit 

jumlah permintaan atas produk yang bersangkutan, 

begitupun sebaliknya.
11

 Konsumen mungkin 

membentuk niat pembelian berdasarkan faktor-faktor 

seperti pendapatan, harga, dan manfaat produk yang 

diharapkan.
12

 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

telah dilakukan oleh Edy Gufran Darwis yang berjudul 

“Pengaruh Brand Image dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Mobil Toyota Avanza Pada 

PT.Hadji Kalla Cabang Alauddin Makassar” bahwa 

terdapat pengaruh antara harga terhadap keputusan 

pembelian. 

 

 

 

                                                           
11

 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, 180. 
12

 Philip Kotler, Gary Armstrong, Prinsip-prinsip, 181. 
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3. Pengaruh Citra Merek dan Harga terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen di Rabbani Denisa 

Ponorogo. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) 

antara citra merek dan harga terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Rabbani Denisa Ponorogo 

dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05, 

pernyataan Ha3 diterima dan H03 ditolak. Prosentse 

pengaruh variabel bebas citra merek dan harga terhadap 

variabel terikat keputusan pembelian konsumen di 

Rabbani Denisa Ponorogo sebesar 57,4%. 

Konsumen selalu mempertimbangkan harga 

yang sesuai dengan kualitas dan manfaat produk. Jika 

sebuah produk dengan citra merek yang baik, kualitas 

yang bagus dan manfaat yang besar, maka konsumen 

tidak akan segan mengeluarkan biaya tinggi untuk 

mendapatkan produk tersebut.
13

 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

telah dilakukan oleh Annisa Ristu Rahmawati yang 

berjudul “Pengaruh Citra Merek dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk di Nurul Izza 

Yogyakarta” bahwa terdapat pengaruh antara citra 

merek dan harga secara simultan terhadap keputusan 

pembelian. 

                                                           
13

 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen, 90. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan analisa data 

melalui pembuktian hipotesis dari permasalahan yang 

diangkat yang telah dijelaskan dalam BAB IV, maka dapat 

diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh antara citra merek terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Rabbani Denisa 

Ponorogo. Dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 7,896 

yang bernilai positif dan signifikan 0,000 < 0,05 yang 

menunjukkan adanya hubungan antara variabel X1 dan 

Y. 

2. Terdapat pengaruh antara harga terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Rabbani Denisa Ponorogo. 

Dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 4,816 yang 

bernilai positif dan signifikan 0,000 <0,05 yang 

menunjukkan adanya hubungan antara variabel X2 dan 

Y. 

3. Terdapat pengaruh secara simultan antara citra merek 

dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Rabbani Denisa. Dibuktikan dengan nilai signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05 dengan koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 57,4% sisanya yaitu 42,6% dipengaruhi 

variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho 

ditolak. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

Bagi pemilik Rabbani Denisa, harus tetap 

mempertahankan citra merek dengan meningkatkan 

kualitas pelayanan seperti, memperbanyak informasi 

tentang produk di media cetak maupun online, 

memperbanyak variasi produk. Meskipun Rabbani Denisa 

tidak memproduksi sendiri namun dalam proses belanja 

persediaan produk harus menambah variasi model agar 

konsumen semakin tertarik untuk membeli. 

Dari hasil penelitian diketahui harga juga 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Artinya harga 

produk yang terjangkau akan menarik konsumen untuk 

mengambil keputusan pembelian. Oleh karena itu Rabbani 

Denisa perlu memperhatikan harga produknya dari 

persaingan dan mempertahankan kualitas produknya agar 

konsumen merasa puas dengan keseimbangan antara harga 

dan kualitas produk yang dibelinya. Juga harus sering 

memberikan diskon agar menarik minat beli konsumen. 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat 

meneliti dengan variabel-variabel lain diluar variabel yang 

telah diteliti agar memperoleh hasil yang lebih 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Rabbani 

Denisa ponorogo.  
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