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ABSTRAK
PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK DAN PERSEPSI
HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK CHARLES
& KEITH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat keputusan
pembelian terhadap Citra Merek, Kualitas Produk dan Persepsi Harga produk
Charles & Keith. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode survei. Populasi

W

tak lain adalah para pengguna produk Charles & Keith daerah D.I Yogyakarta.
Jumlah sampel sebanyak 100 responden.

KD

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah kuesioner. Teknik
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif dan analisis
regresi linier berganda. Hasil analisis yang penulis lakukan, menunjukan bahwa :

U

a. Citra Merek tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian
pada produk Charles & Keith secara parsial. Dengan demikian, hipotesis

©

penelitian ini ditolak.

b. Kualitas Produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian produk Charles & Keith secara parsial. Dengan demikian,
hipotesis penelitian ini ditolak.
c. Persepsi Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian
produk Charles & Keith secara parsial. Dengan demikian, hipotesis
penelitian ini diterima.

Kata kunci: Citra Merek, Kualitas Produk, Persepsi Harga, keputusan
pembelian
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ABSTRACK
EFFECT OF BRAND IMAGE, PRODUCT QUALITY AND PRICE
PERCEPTION OF DECISIONS TO PURCHASE CHARLES & KEITH
PRODUCTS
This research have a purpose, to knowing the effect of the level of
purchasing decisions on Brand Image, Product Quality and Price Perception of
Charles & Keith products. This type of research is a survey method. The

W

population is none other than the users of Charles & Keith D.I Yogyakarta area.
The number of samples is 100 respondents.

KD

Data collecting technique, the writter’s used questionnaire. Data analysis
technique, the writter’s used descriptive data analysis technique and multiple
linear regression analysis. The writter has a results from the analysis, showing

U

that :

a. Brand Image has no significantly effect on purchasing decisions on

©

Charles & Keith products partially. Thus, the research hypothesis
is rejected.

b. Product Quality has no significantly effect on purchasing decisions
on Charles & Keith products partially. Thus, the research
hypothesis is rejected.

c. Price Perception has a significantly effect on purchasing decisions
on Charles & Keith products partially. Thus, the research
hypothesis is rejected.
Keyword : rand Image, Product Quality, Price Perception, purchasing decisions.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

LATAR BELAKANG
Sektor industri ritel semakin berkembang pesat seiring dengan
meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang ditandai dengan
semakin banyaknya pelaku usaha yang terlibat dalam industri ritel dan
semakin banyaknya toko-toko ritel bermunculan. Sebagai sebuah negara

W

berkembang, Indonesia merupakan pasar yang potensial bagi industri ritel.
Hal ini telah mendorong terbentuknya fenomena persaingan pasar yang

KD

begitu ketat di antara para pelaku usaha ritel, dan usaha untuk memahami
perilaku belanja konsumen Indonesia telah menjadi pembahasan yang
menarik untuk dicermati. Saat ini berbelanja sudah menjadi gaya hidup

U

masyarakat modern. Hal ini dibuktikan dengan besarnya waktu dan tenaga
yang dicurahkan konsumen untuk melakukan aktivitas ini. Berbelanja kini

©

bukan hanya sekedar untuk mendapatkan produk yang diinginkan saja,
tetapi juga menjadi suatu aktivitas yang dilakukan untuk memuaskan
kebutuhan sosial dan personal .

1

Tabel 1.1
Data Ritel
Brand

2017

2018

1

Uniqlo

42,9

45,9

2

Sephora

10,6

11,8

3

ASOS

5,8

6,8

4

Pull & Bear

7,7

8,4

5

Charles & Keith

10,6

11,1

W

Peringkat

KD

Menurut Global Rangking pada tabel 1.1 d iatas menjelaskan
beberapa ritel yang berkembang pesat di dunia fashion dari tahun 2017
sampai dengan 2018. Data ini diambil berdasarkan peringkat Indeks, yang

U

ukur berdasarkan kualitas Merek, nilai, kepuasan, rekomendasi dan
reputasi. Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bagaimana kemajuan

©

dunia fashion semakin pesat dan beragam membuat para konsumen
menginginkan berbagai produk fashion Kata fashion dipakai untuk
menjelaskan seseorang yang mempunyai personal style yang luar biasa,
dengan hadirnya Charles & Keith yang berada pada peringkat ke 5 didunia
fashion. Kebutuhan fashion modern membuat masyarakat khususnya
wanita dihadapkan pada produk asli atau imitasi Dunia wanita tidak bisa
dilepaskan dari tren fashion, berbagai produk seperti tas, sepatu, dompet
menjadi kebutuhan yang selalu ingin dipenuhi.

2

Kebutuhan terhadap fashion yang digunakan sebagai pelengkap
penampilan mempermudah para wanita untuk diterima di lingkungan
sosialnya sehingga para wanita akan berusaha memenuhi kebutuhan
tersebut baik dengan cara membeli produk branded (memiliki merek yang
kuat) yang asli maupun imitasi, Saat ini alasan konsumen dalam membeli
sebuah produk terutama produk Fashion dikarenakan merek atau simbol
sebuah produk dapat menyiptakan prestige (kepercayaan diri) pada

W

pemakainya. Banyak konsumen menggunakan produk branded (memiliki
merek yang kuat) sebagai salah satu cara dalam menciptakan identitas

KD

Fashion memiliki berbagai fungsi salah satunya sebagai bentuk
komunikasi idetitas individu. Karenanya, tidak jarang konsumen rela
melakukan pengorbanan atau berinvestasi untuk membeli produk fashion

U

branded (memiliki merek yang kuat) demi membangun status sosial
tertentu. Konsumen Indonesia lebih gemar kepada produk–produk

©

bermerek, terutama merek luar negeri Hal ini didukung oleh hasil
penelitian yang dilakukan Fronter tahun 2008 (dalam Putri Noor
Anggraheni, 2012). Mengenai karakteristik konsumen Indonesia yang
salah satunya menyatakan bahwa konsumen Indonesia lebih menyukai
produk asing. Kepercayaan yang kurang terhadap kualitas produk lokal
memunculkan persepsi bahwa produk bermerek luar negeri lebih
berkualitas dan lebih bergengsi. terlebih pada kenyataanya dunia fashion
berasal dari luar negeri seperti Paris, New york, dan London yang terkenal
dengan fashion bagi para wanita.

3

Dalam membeli produk konsumen akan selalu mempertimbangkan
apa manfaat atau nilai yang akan diterima dan berapa biaya yang harus
dibayar. Konsumen akan kritis terhadap harga atau biaya yang harus
dikeluarkan untuk memperoleh manfaat atau produk tersebut, dalam
situasi seperti ini mutu produk menjadi sangat penting. Artinya, tergantung
pada penilaian pelanggan atau nilai yang diharapkan oleh konsumen.
Kualitas produk merupakan elemen yang mempengaruhi keputusan

W

pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen dapat melihat dari citra
merek, harga dan kualitas produk dalam memilih suatu produk. Adapun

KD

proses pengambilan keputusanyang harus diperhatikan oleh konsumen,
misalnya dalam pembelian produk bermerek dengan nilai yang
dikeluarkan. Di sini, Charles and Keith memiliki unsur kemewahan yang

U

bisa dibangun melalui citra merek itu sendiri ataupun kualitas produknya
yangawet dan dapat di gunakan dalam jangka panjang.

©

Dari beberapa produk fashion berskala internasional, Charles dan

Keith merupakan merek produk asal Singapura yang berhasil memikat hati
konsumen di Indonesia dimana produsen memfokuskan dirinya pada

produk-produk wanita pecinta fashion. Adapun variasi produk Charles dan
Keith yang ditawarkan seperti sepatu, tas, ikat pinggang, dompet dan
berbagai aksesoris lainnya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan mengenai
perubahan pengaruh perilaku belanja kompulsif konsumen wanita di
D.I.Yogyakarta pada store Charles & Keith dengan menggunakan

4

pendekatan personal goals(kepuasan peribadi)atau sesuatu kehendak yang
ingin

dicapai

dan

sebagai

bingkai

dalam

menggambarkan

dan

memprofilkan perilaku belanja berdasarkan gaya hidup konsumen. Peneliti
menggunakan perusahaan ritel Charles & Keith sebagai obyek penelitian
yang terletak di Ambarukmo Plaza dan Hartono mall. Hasil penelitian ini
akan memprediksi terjadinya hubungan antara faktor-faktor pemilihan
produk yang mampu berpengaruh secara signifikan terhadap sikap belanja

W

kompulsif konsumen wanita pada gerai Charles &Keith DIYogyakarta.
Alasan peneliti menjadikan Charles & keith sebagai sasaran

KD

penelitian karena produk ini sangat berkualitas, memberikan kesan
prestige (kepercayaan diri) bagi pengguna dan harga yang ditawarkan
terjangkau. Dan belum banyak ritel fashion wanita yang buka khusus nya

U

di Daerah Istimewa Yogyakarta maka dari itu peneliti memilih ritel ini
sebagai obyek penelitian.

©

Oleh karena itu, penulis mengambil judul “PENGARUH CITRA

MEREK, KUALITAS PRODUK DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK CHARLES & KEITH DI
D.I.YOGYAKARTA"

1.2

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka
disusunlah rumusan permasalahan sebagai berikut:

5

1. Apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian
konsumen Charles & keith di Yogyakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan
pembelian konsumen

Charles & Keith di Daerah Istimewa

Yogyakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh persepsi harga terhadap keputusan
pembelian konsumen Charles & Keith?
TUJUAN PENELITIAN

W

1.3

Tujuan penelitian yang diajukan berdasarkan latar belakang

1. Untuk

KD

tersebut di atas adalah:

mengetahui pengaruh citra merek terhadap

keputusan

pembelian konsumen Charles & Keith D.I Yogyakarta.

U

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas terhadap keputusan pembelian
konsumen Charles & Keith D.I Yogyakarta.

©

3. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian
konsumen Charles & Keith.

1.4

MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat
dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Akademis
a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dasar bagi peneliti
lain untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan memberikan
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informasi sebagai bahan kajian untuk menambah pengatahuan dan
wawasan ilmiah.
b. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan
masukan mengenai teori pengaruh Citra merek, Kualitas Produk
dan Harga terhadap keputusan pembelian produk Charles & Keith.
2.

Bagi peneliti
Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan teoritis dan

semasa kuliah.
Bagi perusahaan

KD

3.

W

pengalamansekaligus mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh

Hasil dapat digunakan oleh Gerai Charles & Keith sebagai
sumber informasi yang berguna bagi perusahaan dan dapat

U

menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan yang
lebih baik.

Bagi masyarakat

©

4.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah

pengetahuan atau wawasan dibidang manajemen marketing serta
untuk keperluan riset yang selanjutnya.

1.5

BATASAN PENELITIAN
Agar masalah yang diteliti oleh penulis tidak terlalu luas, maka
penulis akan melakukan batasan-batasan penelitian sebagai berikut :
1. Lokasi penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
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2. Responden yang dibutuhkan adalah Perempuan atau Wanita yang
membeli produk Charles & Keith.
3. Jumlah dari Responden adalah 100 Masyarakat atau Konsumen yang
pernah berkunjung serta membeli atau menggunakan produk Charles
& Keith.
4. Profil dari Responden yang meliputi Usia, Pekerjaan dan Pendapatan.
Profil dari Responden/Konsumen yaitu:

a. < 19

KD

b. 19-24

W

a. Usia :

c. 24-29
d. > 30

U

b. Pekerjaan :

a. Pelajar/mahasiswa

©

b. Pegawai

c. Wiraswasta
d. lain-lain.

b. Tingkat Pendapatan :
a. ≤ Rp. 1.500.000,00
b. Rp. 1.500.001,00 – Rp. 3.000.000,00
c. Rp. 3.000.001,00 – Rp. 4.500.000,00
d. > Rp. 4.500.001 – Rp.6.000.000,00
e. > Rp. 6.000.001,00

8

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah diuraikan sebelumnya,
kesimpulannya adalah sebagai berikut :
1. Profil Konsumen
a.

Berdasarkan Usia, dapat disimpulkan bahwa paling banyak adalah

b.

W

Responden Usia 18 - 22 Tahun.
Berdasarkan Pendapatan, dapat disimpulkan bahwa paling banyak

KD

Responden yang mengunjungi Charles & Keith memilki pendapatan
Rp.1.500.001 - Rp.3.000.000.
c.

Berdasarkankan Pekerjaan, disimpulkan bahwa paling banyak

U

responden yang membeli produk Charles & keith merupakan
pelajar/mahasiwa.

©

2. Analisis Citra Merek, Keputusan Pembelian dan persepsi harga
terhadap. Keputusan Pembelian Produk Charles & Keith.
Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

a.

Citra merek tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian pada produk Charles & keith secara parsial. dengan
demikina hipotesis penelitian ini diterima.

b.

Kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputuan
pembelian produk Charles & keith secara parsial. Dengan demikian,
hipotesis penelitian diterima.
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c.

Persepsi harga berpngaruh signifikan terhdap keputusan pembelian
produk Charles & keith secara parsial. Dengan demikian, hipotesis
penelitian diterima.

5.2

Keterbatasan Penelitian
1. Penelitian ini hanya memberikan jawaban tertutup yang memaksa para
Responden untuk memberikan jawaban sesuai dengan pilihan-pilihan
jawaban yang diberikan.

5.3

Saran

a.

KD

1. Bagi perusahaan

W

2. Cangkupan dari jumlah responden hanya terbatas 100 orang responden.

Dalam variabel ini, didapatkan hasil probabilitas variabel citra merek
sebesar 0,308 penelitian menyatakan bahwa citra merek ini tidak

U

memilki pengaruh besar bagi keputusan pembelian konsumen. Dari
hasil penelitian ini, perusahaan harus lebih memperhatikan citra

©

merek dari produk tersebut karena citra merek berkaitan dengan
reputasi yang dapat menjadi daya tarik bagi para konsumen untuk
menggunakan produk tersebut dan dengan citra merek yang terkesan
dalam ingatan konsumen saat memilki suatu produk tersebut.
Sehingga perusahaan harus lebih meningkatkan citra merek dari
produk tersebuh sehingga dapat membuat tinggkat pembelian
semakin meningkat. Dan bukan hanya citra dari produk melaikan
citra dari perusahaan maupun citra dari gerai Charles & keith yang
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memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi konsumen saat
berkunjung sehingga membeli produk tersebut.
b.

Dalam variabel ini, didapatkan hasil variabel kualitas produk sebesar
0,288 penelitian menyatakan bahwa kualitas produk tidak memilki
pengaruh besar dalam keputusan pembelian. Dari hasil penelitian,
kualitas produk yang diberikan Charles & keith harus lebih
ditingkatkan lagi karena kualitas produk merupakan senjata strategi

W

potensial untuk mengalahkan pesaing. Kemampuan dari kualitas
produk untuk menunjukkan berbagai fungsi termasuk di dalamnya

KD

ketahanan, handal, ketepatan, dan kemudahan dalam penggunan,
semakin tinggi kualitas produk yang diberikn perusahaan maka akan
semakin tinggi pula keputusan pembelian, Sehingga kualitas produk

U

yang baik akan meningkatkan keputusan pembelian bagi konsumen.
Dalam variabel ini, didapatkan hasil variabel persepsi harga sebesar
0,000 penelitian menyatakan bahwa persepsi harga memilki

©

c.

pengarus besar dalam keputusan pembelian. Dari Hasil penelitian,
persepsi harga yang diberikan Charles & Keith sesuai dengan produk
yang ditawarkan Hal ini menunjukan bahwa konsumen sangat
mempertimbangkanharga dalam pengambilan keputusan pembelian
produk. konsumen sangat memperhatikan harga yang diberikan
apakah sesuai dengan produk yang telah ditawarkan, persepsi harga
dari Charles & Keith membuat keputusan pembelian konsumen akan
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bertambah. Hal ini harus lebih ditingkat kembali dalam memberikan
harga suatu produk yang akan diberikan.
2.

Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan peneliti selanjutnya untuk menambah variabel yang
lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu citra
merek, kualitas produk dan persepsi harga terhadap keputusan
pembelian. Dan selanjutnya dapat menggunkan variabel lain seperti

W

service quality, promisi, serta diharapkan dapat mengembangkan
penelitian ini dengan cara menggunakan produk fashion wanita lainnya

KD

untuk perbandingan. Sehingga informasi yang disajikan lebih beragam

©

U

dan lebih baik dari penelitian ini.
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