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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Pemasaran online telah menjadi metode yang paling sukses dalam

mengiklankan berbagai jenis bisnis selama satu dekade terakhir. Pemasaran

online merupakan cara cepat dalam mempromosikan bisnis kepada ribuan

pelanggan potensial setiap hari karena internet memfasilitasi transaksi jual beli

secara online.

Penggunaan internet untuk aktivitas transaksi bisnis dikenal dengan

istilah Electronic Commerce (E-Commerce), meliputi penggunaan Internet dan

World Wide Web untuk penjualan produk dan pelayanan untuk konsumen (Doolin,

et al., 2005). Dengan memanfaatkan E-Commerce banyak keuntungan yang

akan diperoleh, pelanggan dapat mengakses serta melakukan pesanan dari

berbagai tempat dan perusahaan mampu memberikan pelayanan yang terbaik

dan tercepat.

Berdasarkan hasil survey hasil kerja sama PUSKAKOM (Pusat Kajian

Komunikasi) UI dengan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)

bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia 2015 sudah mencapai angka 88,1

Juta. Tahun 2016 diperkirakan melewati angka 100 juta orang dan 2017 angka

pengguna internet diprediksi mencapai 112,6 juta orang.

Brand image (citra merek) terhadap pemasaran online di Indonesia masih

belum dikenal luas karena di daerah-daerah masih banyak yang tidak dapat

mengakses internet. Masalah lain yang timbul dari pemasaran online ini yaitu

banyak yang membuka online shop palsu sehingga merusak citra dari online

shop yang benar. Sulitnya membedakan online shop palsu dan asli karena belum

adanya perlindungan HAKI dari pemerintah dan peraturan sanksi bagi kejahatan

internet (cyber cryme) sehingga menyulitkan konsumen untuk membedakannya.

Namun online shop lazada.co.id berusaha membangun citra perusahaan yang

baik bagi para konsumen. Citra yang baik sangat penting untuk membangun

hubungan dengan konsumen karena jika pemasar dan produknya sudah

mempunyai tempat di hati konsumen maka pemasaran perusahaan akan

menjadi lebih mudah, karena konsumen dengan sendirinya akan membantu

memasarkan produk jika pemasar memberikan service yang memuaskan untuk
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konsumen. Dalam ilmu pemasaran dikenal dengan istilah WOM (Worth of mouth)

atau komunikasi getok tular.

Istilah lain dalam ilmu pemasaran adalah keputusan pembelian yaitu

proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk

mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu

diantaranya1. Jika konsumen tidak memiliki pengalaman dengan suatu produk,

mereka cenderung untuk mempercayai merek yang disukai atau yang terkenal2.

Alasan ini yang mendorong perusahaan untuk memperkuat posisi mereknya agar

tercipta brand image yang positif dan tertanam kuat di benak konsumen karena

melalui brand image (citra merek), konsumen mampu mengenali sebuah produk,

mengevaluasi kualitas, mengurangi resiko pembelian, dan memperoleh

pengalaman dan kepuasan dari diferensiasi produk tertentu3. Brand Image

adalah persepsi tentang merek yang merupakan refleksi memori konsumen akan

asosiasinya pada merek tersebut4.

Persaingan yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk

menawarkan produk yang berkualitas dan memiliki nilai lebih sehingga berbeda

dari produk pesaing. Selain terus menjaga brand image yang posiitif, kualitas

produk menjadi salah satu pertimbangan konsumen sebelum membeli suatu

produk. Kualitas produk ditentukan oleh daya tahan, fungsinya dan kegunaannya,

sehingga dengan adanya kualitas produk yang baik dan terpercaya maka

konsumen akan selalu mengingat produk tersebut.

Faktor penting lainnya adalah pengaruh harga. Penetapan harga yang

tepat akan mendapatkan perhatian dari konsumen, jika harga yang ditetapkan

oleh perusahaan tepat dan sesuai dengan daya beli konsumen maka pemilihan

suatu produk akan dijatuhkan pada produk tersebut.

Penelitian mengenai keputusan membeli sudah banyak dilakukan.

Musay (2013) telah melakukan penelitian pengaruh brand image terhadap

keputusan pembelian, survei konsumen KFC Kawi Malang. Brand image yang

terdiri dari citra perusahaan, citra pemakai dan citra produk secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian.

1 Peter, J. Paul dan Jerry C. Oslon, Consumer Behavior, (Jakarta : Erlangga, 2000), hal 162.
2 Schiffman, Leon dan Leslie L. Kanuk, Perilaku Konsumen, (Jakarta : Indeks, 2008), hal 173
3 Lin, Nan-Hong dan Bih-Syah Lin, The Effect of Brand Image and Product Knowledge on Purchase
Intention (Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2007), hal 122

4 Dewi Ferrinadewi, Merek dan Psikologi Konsumen, Implikasi pada Strategi Pemasaran,
(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), hal 165
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Selanjutnya Purwati, Setiawan, Rohmawati (2012) melakukan penelitian

mengenai pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian

motor Honda Matic Beat. Harga mempunyai pengaruh terhadap pengambilan

keputusan pembelian sepeda motor matic Honda Beat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul: “PENGARUH BRAND IMAGE, HARGA

DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN

PEMASARAN ONLINE LAZADA.CO.ID PADA MAHASISWA/I FAKULTAS

EKONOMI UPI-Y.A.I.

1.1. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang, penulis menentukan beberapa

identifikasi masalah penelitian yaitu :

1. Pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian pemasaran online

lazada.co.id.

2. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pemasaran online lazada.co.id.

3. Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pemasaran online

lazada.co.id.

1.3. PERUMUSAN MASALAH
1. Apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian pemasaran

online lazada.co.id?

2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pemasaran online

lazada.co.id?

3. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian

pemasaran online lazada.co.id?

4. Apakah brand image (citra merek), harga dan kualitas produk berpengaruh

secara simultan/bersama-sama terhadap keputusan pembelian pemasaran

online lazada.co.id?

1.4. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian

pemasaran online lazada.co.id.
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2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pemasaran

online lazada.co.id.

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian

pemasaran online lazada.co.id.

4. Untuk mengetahui pengaruh citra merek, harga, kualitas produk secara

simultan/bersama-sama terhadap keputusan pembelian pemasaran online

lazada.co.id.

1.5. MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

membaca maupun secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat

penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik
Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan

dengan brand image, harga, kualitas produk dan keputusan pembelian. Selain

itu juga menambah wawasan dan pengetahuan serta pengembangan ilmu

khususnya manajemen pemasaran.

2. Manfaat Praktis
Sebagai kontribusi dalam upaya belajar dari pemasar global yang sudah

meraih sukses agar dapat mencontoh kesuksesan dari strategi mereka dalam

hal pemasaran produk, terutama bagi para pengusaha-pengusaha muda. Bagi

pemerintah dan pengambil kebijakan dari instansi terkait agar menetapkan

aturan dan sanksi yang tegas mengenai kejahatan internet.

1.6. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun

sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah,

identifikasi dan perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian serta

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Berisi tinjauan pustaka yang menguraikan tentang landasan teori,

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi Metode penelitian, operasionalisasi variabel, obyek penelitian,

jenis, sumber dan metode pengumpulan data, rancangan analisis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berisi uraian tentang hasil penelitian yang dilakukan, menganalisis

dengan pengujian statistik deskriptif, uji normalitas data, uji t dan uji F

serta koefisien determinasi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan yang menyatakan temuan penelitian berdasarkan

pada pembahasan sebelumnya serta saran-saran kepada pihak yang

berkepentingan terhadap hasil penelitian berupa saran teoritis dan

saran praktis.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN TEORI
2.1. Brand Image (Citra Merek)

2.1.1. Pengertian Brand Image (Citra Merek)
Merek merupakan salah satu elemen terpenting dalam suatu produk.

Merek terkadang memiliki peran penting dalam keputusan seseorang membeli

suatu produk. Pemasaran suatu produk tidak akan efektif jika tidak disertai

dengan pandangan seseorang terhadap suatu merek. Citra adalah sejumlah

keyakinan, ide, dan kesan yang dipegang oleh seseorang tentang sebuah

objek5. Sedangkan brand image (citra merek) adalah persepsi dan keyakinan

yang dipegang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang

tertanam dalam ingatan konsumen6. Citra merek sebagai bagian dari merek

yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain

huruf atau warna khusus, atau persepsi pelanggan atas sebuah produk atau

jasa yang diwakili oleh mereknya. Dapat juga dikatakan bahwa brand image

merupakan konsep yang diciptakan oleh konsumen karena alasan subjektif dan

emosi pribadinya7.

Kesimpulannya brand image (citra merek) merupakan gambaran atau

kesan yang ditimbulkan oleh suatu merek dalam benak pelanggan.

Penempatan citra merek dibenak konsumen harus dilakukan secara terus-

menerus agar citra merek yang tercipta tetap kuat dan dapat diterima secara

positif. Ketika sebuah merek memiliki citra yang kuat dan positif di benak

konsumen maka merek tersebut akan selalu diingat dan kemungkinan

konsumen untuk membeli merek yang bersangkutan sangat besar.

Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan elemen

merek:

1. Mudah diingat, artinya elemen merek yang dipilih hendaknya yang mudah

diingat, dan disebut/diucapkan. Simbol, logo, nama yang digunakan

5 Kotler, Philip dan Kevin Keller, Manajemen Pemasaran (Jakarta : Erlangga, 2009) hal 406
6 Kotler, Philip dan Kevin Keller, Manajemen Pemasaran (Jakarta : Erlangga, 2009) hal 403
7 Dewi Ferrinadewi, Merek dan Psikologi Konsumen, Implikasi pada Strategi Pemasaran,
(Yogyakarta : Graha
Ilmu, 2008), hal 166
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hendaknya menarik, unik sehingga menarik perhatian masyarakat untuk

diingat dan dikonsumsi.

2. Memiliki makna, artinya elemen merek hendaknya mengandung sebuah

makna maupun penjelasan/ deskripsi dari produk. Diharapkan makna ini

dapat mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut.

Deskripsi makna yang terkandung dapat berupa :

a. Informasi umum tentang kategori dan isi dari produk.

b. Informasi tentang komposisi penting yang ditonjolkan produk dan

manfaat dari produk.

3. Menarik dan lucu, artinya pendekatan lain untuk menarik perhatian

konsumen adalah dengan variasi elemen merek yang unik, lucu, pemilihan

elemen yang kaya akan visualisasi dan imajinasi. Dalam hal ini yang

ditonjolkan adalah desain yang menarik dan lucu.

Brand image memiliki tiga komponen yaitu corporate image (citra

perusahaan), user image (citra pemakai) dan product image (citra produk)8.

Citra dari sebuah perusahaan berawal dari perasaan pelanggan dan para

pelaku bisnis tentang organisasi yang bersangkutan sebagai produsen produk

tersebut sekaligus sebagai hasil evaluasi individual tentang hal tersebut. Citra

pemakai mengacu pada apakah kepribadian merek sesuai dengan konsumen.

Sedangkan citra produk adalah suatu pandangan masyarakat terhadap suatu

produk atau kategori suatu produk.

Brand image (citra merek) dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang

muncul dalam benak konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu.

Asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau

citra tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek, sama halnya ketika kita

berfikir tentang orang lain. Asosiasi ini dapat dikonseptualisasi berdasarkan

jenis, dukungan, keunggulan, kekuatan, dan keunikan.

2.1.2. Faktor-Faktor Yang Membentuk Brand Image (Citra Merek)
Membangun brand image yang positif dapat dicapai dengan program

marketing yang kuat terhadap produk tersebut, yang unik dan memiliki

kelebihan yang ditonjolkan, yang membedakannya dengan produk lain.

Kombinasi yang baik dari elemen-elemen yang mendukung dapat menciptakan

8 Xian, Gou li dkk, Corporate, Product and Use Image Dimentions and Purchase Intentions
(Jakarta : Journal
of Computers, 2011), hal 6
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brand image yang kuat bagi konsumen. Faktor-faktor pendukung terbentuknya

brand image dalam keterkaitannya dalam asosiasi merek9:

1. Keunggulan asosiasi merek (Favorability of brand association)
Salah satu faktor pembentuk brand image adalah keunggulan produk,

dimana produk tersebut unggul dalam persaingan. Karena keunggulan

kualitas (model dan kenyamanan) dan ciri khas itulah yang menyebabkan

suatu produk mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumen. Favorability of

brand association adalah asosiasi merek dimana konsumen percaya bahwa

atribut dan manfaat yang diberikan oleh merek akan dapat memenuhi atau

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka sehingga mereka membentuk

sikap positif terhadap merek.

Sebuah program marketing dikatakan sukses apabila keseluruhan

program mencerminkan kreativitas yang memberikan kepercayaan kepada

konsumen, terhadap merek yang membawa banyak keuntungan dan dapat

memuaskan keinginan dan kebutuhan para konsumen dimana hal tersebut

adalah tindakan yang dipandang positif secara keseluruhan dan merupakan

tindakan yang biasa dilakukan. Sehingga keinginan dan kebutuhan

konsumen dapat dipuaskan dengan cara memberikan keuntungan dan

kepuasan lebih ke konsumen.

Ada beberapa cara dalam memenuhi keunggulan asosiasi merek:

a. Kebutuhan (needs)

Dasar pemikiran pemasaran dimulai dari kebutuhan dan

keinginan manusia. Maslow menyatakan adanya hirarki kebutuhan yang

terdiri dari lima tingkatan, yang dimulai dari kebutuhan yang paling

utama yaitu kebutuhan fisik seperti makan, minum, pakaian, dan tempat

tinggal sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi segera, dan kebutuhan

lanjutan yang terdiri dari kebutuhan akan rasa aman, bersosialisasi,

penghargaan diri dan aktualisasi diri.

9 KL Keller, Strategic Brand Management, Building Measurement and Managing Brand Equity,
(Upper Sadle
River : NJ Pearson Education International, 2003), hal 166
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b. Keinginan (wants)

Hasrat akan pemuas kebutuhan yang spesifik10. Keinginan

manusia terus dibentuk dan diperbaharui oleh kekuatan dan lembaga

sosial.

c. Permintaan (demands)

Menurut John FKennedy dalam bukunya Marketing

Communication menyatakan permintaan adalah alasan sebuah barang

diproduksi dalam jumlah tertentu. Sebuah permintaan muncul pada

suatu kebutuhan muncul dan dirasakan untuk segera dipenuhi, dan

terkadang permintaan ini belum terpenuhi oleh jumlah produk yang

beredar di pasar.

2. Kekuatan asosiasi merek (Strength of brand association)
Kekuatan asosiasi merek tergantung pada bagaimana informasi

masuk kedalam ingatan konsumen dan bagaimana proses bertahan

sebagai bagian dari citra merek. Kekuatan asosiasi merek ini merupakan

fungsi dari jumlah pengolahan informasi yang diterima pada proses ecoding.

Ketika konsumen secara aktif menguraikan arti informasi suatu produk atau

jasa maka akan tercipta asosiasi yang semakin kuat pada ingatan

konsumen. Pentingnya asosiasi merek pada ingatan konsumen tergantung

pada bagaimana suatu merek tersebut dipertimbangkan.

Dalam membuat kekuatan asosiasi merek dapat melalui bauran

promosi komunikasi pemasaran (promotion mix). Bauran promosi adalah

kombinasi dari penjualan tatap muka, periklanan, promosi penjualan,

publisitas dan hubungan yang membantu pencapaian tujuan penjualan11.

Contoh membangun kepopuleran merek dengan strategi komunikasi

melalui periklanan. Setiap merek yang berharga mempunyai jiwa.

Kewajiban mendasar bagi pemilik merek dapat mengungkapkan,

mensosialisasikan jiwa/ kepribadian tersebut dalam satu bentuk iklan,

ataupun bentuk kegiatan promosi dan pemasaran lainnya. Hal itulah yang

akan terus menerus yang menjadi penghubung antara produk/merek

dengan konsumen. Dengan demikian merek tersebut akan cepat dikenal

dan akan tetap terjaga ditengah maraknya persaingan. Membangun

10 Kotler, Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol, (Jkt:
PT.Prenhallindo, 97)

11 William Stanton, Prinsip Pemasaran, (Jakarta : Erlangga, 2001), hal 172
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popularitas sebuah merek tidak mudah, namun demikian popularitas adalah

salah satu kunci yang dapat membentuk brand image.

3. K
eunikan asosiasi merek (Uniqueness of brand association)

Asosiasi terhadap suatu merek mau tidak mau harus terbagi dengan

merek-merek lain. Oleh karena itu, harus diciptakan keunggulan bersaing

yang dapat dijadikan alasan bagi konsumen untuk memilih merek tertentu.

Dengan memposisikan merek lebih mengarah kepada pengalaman atau

keuntungan diri dari image produk tersebut. Dari perbedaan yang ada, baik

dari produk, pelayanan, personil, dan saluran yang diharapkan memberikan

perbedaan dari pesaingnya, atau dengan kata lain merupakan keunikan-

keunikan yang dimiliki oleh produk/merek tersebut.

Dalam membuat keunikan asosiasi merek dapat dilakukan dengan

melakukan diferensiasi merek dengan merek lain. Diferensiasi adalah tindakan

merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran

perusahaan dari penawaran pesaing12. Suatu perusahaan harus mencoba

mengidentifikasi cara-cara spesifik yang dapat mendiferensiasikan produknya

untuk mencapai keunggulan kompetitif.

Menurut Kotler (1997), ada empat variabel dalam suatu penawaran

pasar:

a. Penawaran produk
Diferensiasi produk fisik menyerupai garis. Diujung yang satu

merupakan produk yang sangat standarisasi yang memungkinkan

sedikit variasi, sedangkan diujung yang lain adalah produk dengan

diferensiasi tinggi. Variabel dari diferensiasi produk yaitu keistimewaan,

kinerja, kesesuaian, daya tahan, keandalan, mudah diperbaiki, gaya dan

rancangan.

b. Diferensiasi pelayanan
Jika produk fisik tidak mudah didiferensiasi, kunci keberhasilan dalam

persaingan sering terletak pada penambahan pelayanan yang

menambahkan nilai serta meningkatkan kualitasnya. Pembeda

pelayanan utama adalah kemudahan pemesanan, pengiriman,

pemasangan, pelatihan pelanggan, konsultasi langganan, pemeliharaan

12 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol,
(Jakarta : PT.
Prenhallindo, 1997), hal 251
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dan perbaikan. Variabel dari diferensiasi pelayanan adalah kemudahan

pemesanan, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan

dan perbaikan keramahan.

c. Diferensiasi personil
Perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang kuat

dengan mempekerjakan dan melatih orang-orang yang lebih baik

daripada pesaing mereka. Personil yang terlatih lebih baik menunjukan

enam karakteristik, yaitu kemampuan, kesopanan, kredibilitas, dapat

diandalkan, cepat tanggap dan komunikasi.

d. Diferensiasi Citra
Citra adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau

produknya13. Variabel dari diferensiasi citra adalah lambang, media

tertulis dan audiovisual, suasana dan acara-acara.

Dari faktor-faktor ini akan menentukan brand image. Brand image yang

positif akan dicapai apabila dari ketiga faktor pembentuk brand image ini

terdapat keserasian dengan nilai rata-rata. Merek bervariasi dalam hal

kekuatan dan nilai yang dimilikinya dipasar.

2.2. Kualitas Produk (Quality Product)
2.2.1. Pengertian Kualitas Produk (Quality Product)

Produsen harus memperhatikan secara bijaksana akan produknya.

Pada dasarnya suatu produk dapat diklasifikasikan berdasarkan pada daya

tahan produk dengan penggunaannya atau wujud produk tersebut.

Berdasarkan kriteria tersebut, mengelompokkan produk menjadi tiga

kelompok14, yaitu :

1. Non-durable goods (barang yang tidak terlalu lama): dikonsumsi sekali

pakai atau memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun.

2. Durable goods (barang yang dapat bertahan lama): bersifat tahan lama dan

dapat dipergunakan lebih dari satu tahun.

3. Service (jasa): suatu aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan oleh

suatu perusahaan untuk dijual.

Produk adalah seperangkat atribut, baik berwujud maupun tidak

berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama pabrik, nama

13 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol,
(Jakarta :
PT. Prenhallindo, 1997), hal 259

14Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran ( Yogyakarta : Andy Offset, 2002)
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baik perusahaan dan pelayanan serta pelayanan pengecer yang diterima oleh

pembeli untuk memuaskan keinginannya15. Produk tidak hanya berbentuk

barang yang berwujud, akan tetapi juga sesuatu yang tidak berwujud, seperti

pelayanan jasa, produk, dan lain sebagainya, dipergunakan untuk memuaskan

kebutuhan dan keinginan (needs and wants) konsumen.

Produk sebagai suatu sifat kompleks, baik dapat diraba maupun tidak

dapat diraba, termasuk bungkus, warna, prestige perusahaan dan pengecer,

yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan konsumen sebagai alat pemuas

kebutuhannya16. Setiap kombinasi akan memberikan kepuasan yang berbeda.

Perusahaan akan selalu berusaha untuk memuaskan pelanggan

mereka dengan menawarkan produk yang berkualitas. Produk yang berkualitas

adalah produk yang dimiliki manfaat bagi pemakainya (konsumennya). Manfaat

produk adalah konsekuensi yang diharapkan konsumen ketika mereka membeli

dan menggunakan sesuatu produk. Kualitas produk merupakan ciri dan

karakteristik suatu barang/jasa yang berpengaruh pada kemampuannya untuk

memuaskan kebutuhan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan maupun tersirat17.

Pada dasarnya suatu peningkatan kualitas produk memerlukan suatu

tingkatan yang melibatkan semua orang didalam perusahaan tersebut untuk

meningkatkan hasil yang lebih baik (kaizen). Kaizen meningkatkan semua

aktivitas dalam suatu perusahaan diarahkan pada kepuasan pelanggan yang

lebih besar. Oleh karena itu diperlukan kualitas produk yang tinggi agar

kepuasan pelanggan dapat terpenuhi. Suatu tanggungjawab yang besar bagi

perusahaan untuk memastikan produknya memenuhi kebutuhan pelanggan.

1. Dimensi Quality Product (Kualitas Produk)
Kualitas merupakan sesuatu yang diputuskan oleh pelanggan. Kualitas

didasarkan pada pengalaman aktual pelanggan terhadap produk atau jasa,

diukur berdasarkan persyaratan pelanggan tersebut. Faktor yang

mempengaruhi kualitas produk ada 9 faktor yang dikenal dengan 9M, yaitu

market (pasar), money (modal), management (manajemen), men (SDM),

motivation (motivasi), material, machine and mechanization (bahan, mesin, dan

15William J. Stanton, Prinsip-Prinsip Pemasaran ( Jakarta : Erlangga, 2003)
16Basu Swastha, Manajemen Penjualan (Yogyakarta : BPFI, 2000)
17Philip Kotler, Manajemen Pemasaran; Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Control
(Jakarta : PT.
Prehallindo, 2000)
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mekanisme), modern information method (metode informasi modern), mounting

product requirement (persyaratan proses produksi)18.

Secara umum faktor yang mempengaruhi kualitas produk tersebut dapat

dibagi menjadi 2 kelompok yaitu :

a. Faktor yang berkaitan dengan teknologi, yaitu mesin, bahan dan

perusahaan

b. Faktor yang berhubungan dengan human resource, yaitu operator, mandor,

dan personal lain dari perusahaan.

Faktor terpenting bagi perusahaan adalah pada SDM karena dengan

kualitas SDM yang tinggi pada perusahaan, maka dapat menciptakan suatu

produk yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu perusahaan harus berusaha

mengoptimalkan sumber daya yang ada pada perusahaan.

Kualitas barang ditentukan melalui delapan dimensi sebagai berikut19 :

a. Keistimewaan (Performance), berkaitan dengan aspek fungsional suatu

barang dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan

pelanggan dalam membeli barang tersebut.

b. Kelebihan (Feature), berguna untuk menambahkan fungsi dasar, berkaitan
dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya.

c. Kehandalan (Realibity), berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan

suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam

periode tertentu.

d. Kesesuaian (Conformance), berkaitan dengan tingkat kesesuaian

terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan

keinginan pelanggan.

e. Daya tahan (Durability), yaitu refleksi umur ekonomis berupa daya tahan

atau masa pakai barang atau bisa juga diartikan suatu ukuran kemungkinan

usia operasi produk yang diharapkan dalam kondisi normal.

f. Daya guna (Serviceability), berkaitan dengan kecepatan, kompetisi,

kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan perbaikan barang.

g. Keindahan (Aesthetic), bersifat subjektif mengenai nilai-nilai estetika

berkaitan dengan pertimbangan pribadi atau refleksi dan preferensi

individual.

18Feigen A.V Baum, Kendali Mutu Terpadu ( Jakarta : Erlangga, 2001)
19Husain Umar, Metode Riset Perilaku Organisasi (Jakarta : Gramedia, 2003)
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h. Respon (Fit and Finish), bersifat subjektif perbaikan dengan perasaan

pelanggan mengenai keberadaan produk tersebut sebagai kualitas.

2.3. Harga
2.3.1. Pengertian Harga

Harga adalah jumlah semua nilai yang konsumen tukarkan dalam

rangka mendapatkan manfaat (dari) memiliki atau menggunakan barang atau

jasa20. Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang

dan jasa) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan

suatu barang atau jasa. Harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan

dengan uang (Alma: 2013, 169).

2.4. Keputusan Membeli
2.4.1. Teori Tingkah Laku Konsumen

Untuk memahami lebih dalam tentang perilaku pembelian kita dapat

mempelajari beberapa model teori tingkah laku pembelian (Swastha, 2009:76)

berikut ini :

a. Teori-teori Ekonomi Mikro
Dikembangkan oleh ahli-ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith dan

kawan-kawannya, mendasarkan pada pengertian bahwa orang itu adalah

ekonomis, rasional, dan pada setiap saat ia bertindak karena tertarik pada

sesuatu.

b. Teori Psikologis
1) Teori Belajar (learning theory): menekankan pada tingkatan penafsiran

dan peramalan terhadap proses belajar konsumen merupakan kunci

untuk mengetahui tingkah laku pembelinya.

2) Teori Psikhoanalitis (psychoanalytic theory)

Dalam teorinya, Sigmund Freud lebih banyak terpengaruh dari kondisi

pekerjaannya. Ia menyatakan bahwa tingkah laku itu dipengaruhi oleh

adanya keinginan yang terpaksa dan adanya motif yang tersembunyi yaitu

menyangkut kepribadian seseorang.

c. Teori Sosiologis
Teori ini lebih menitikberatkan pada hubungan dan pengaruh antara

individu-individu yang dikaitkan dengan tingkah laku mereka. Jadi lebih

mengutamakan perilaku kelompok, bukannya perilaku individu.

20 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Manajemen Pemasaran (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003) hal
430
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d. Teori Antropologi
Seperti halnya pada teori sosiologi, teori anthropologis ini juga menekankan

tingkah laku pembelian dari suatu kelompok masyarakat. Namun,

kelompok-kelompok masyarakat yang lebih diutamakan dalam teori

anthropologis ini bukannya kelompok kecil seperti keluarga.

2.4.2. Struktur Keputusan Pembelian
Keputusan pembelian konsumen sebenarnya merupakan kumpulan dari

sejumlah keputusan pembelian. Setiap keputusan pembelian tersebut memiliki

Struktur komponen yang berbeda, diantaranya (Oentoro, 2012:107):

a. Keputusan tentang jenis produk.
Konsumen dapat memutuskan untuk membeli jenis produk tertentu seperti

produk makanan atau produk elektronik.

b. Keputusan tentang bentuk produk.
Keputusan pembelian ini berupa pemilihan bentuk produk menyangkut, ukuran,

kualitas, desain produk dan sebagainya.

c. Keputusan tentangmerek.
Setiap merek memiliki perbedaan dan keunggulan tersendiri. Konsumen akan

memutuskan membeli merek mana yang paling sesuai dengan keinginan dan

kebutuhannya.

d. Keputusan tentang penjual.
Dalam mengambil keputusan pembelian konsumen akan menentukan dimana

atau dari siapa dia akanmembeli produk tersebut.

e. Keputusan tentang jumlah produk.
Konsumen dapat mengambil keputusan tentang berapa banyak produk yang

akan dibelinya.

f. Keputusan tentang waktu pembelian.
Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan mereka akan membeli

suatu produk.

g. Keputusan tentang cara pembayaran.
Ketika memutuskan untuk membeli suatu produk konsumen akan menentukan

cara pembayaran produk yang dibeli, apakah secara tunai atau cicilan.

2.4.3. Tahapan Proses Pembelian
Kotler (2003:200) mengemukakan bahwa ada berbagai peranan yang

dimasukkan orang dalam keputusan pembelian yaitu :
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a. Pemarakarsa (initiator) adalah orang yang pertama-tama memberikan saran

atau ide untukmembeli produk atau jasa tertentu.

b. Pemberi pengaruh (influencer) adalah orang yang pandangan atau nasehatnya

mempengaruhi keputusan.

c. Pengambil keputusan (decider) adalah orang yang berpandangan atau

nasehatnya mempengaruhi keputusan pembelian : apakah membeli, apa yang

dibeli, bagaimanamembeli, atau dimanamembelinya

d. Pembeli (buyers) adalah orang yangmelakukan pembelian nyata.

e. Pemakai (users) adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk

atau jasa.

Tjiptono (2000:130) mengemukakan keputusan pembelian pada

umumnya konsumen akan membeli merek yang paling disukainya, namun

tindakan pembelian aktual tidak selalu pasti sama dengan yang direncanakan.

Ada dua faktor penghalang diantara minat pembelian dan keputusan. Kotler dan

Amstrong (1998:36) mengemukakan bahwa proses keputusan pembelian adalah

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan

pembelian dan tingkah laku setelah pembelian. Keputusan pembelian dihasilkan

melalui rangsangan pemasaran dan lingkungan yang masuk ke dalam kesadaran

pembeli karakteristik dan proses pengembalian keputusan tertentu Kotler

(2001:24).

Gambar 2.1
Tahap Proses Pengambilan Keputusan Konsumen

Sumber : Kotler (2003)

Dilihat secara umum bahwa konsumen memiliki 5 (lima) tahap untuk

mencapai suatu keputusan pembelian dan hasilnya (Kotler, 2003:224), yaitu:

a. Tahapan Pengenalan Masalah
Pada tahap ini konsumen mengenali sebuah kebutuhan, keinginan atau

masalah. Kebutuhan pada dasarnya dicetuskan oleh rangsangan internal

atau eksternal. Perusahaan harus menentukan kebutuhan, keinginan/

Pengenalan
masalah

Pencarian
Informasi

Evaluasi
alternatif

Keputusan
pembelian

Perilaku
pasca

pembelian
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masalah mana yang mendorong konsumen memulai proses membeli

produk.

b. Tahapan Pencarian Informasi
Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari

informasi-informasi yang lebih banyak. Sumber-sumber informasi konsumen

terbagi dalam 4 (empat) kelompok yaitu :

1) Sumber Pribadi: didapat konsumen melalui keluarga, teman, dan

kenalan atau tetangga.

2) Sumber Komersial: melalui iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan,

pajangan di toko.

3) Sumber Publik: melalui media massa, organisasi penentu peringkat

konsumen atau lembaga konsumen.

4) Sumber Eksperimental: melalui penanganan, pengkajian, dan

pemakaian produk.

c. Tahapan Evaluasi Alternatif atau Pilihan
Setelah mengumpulkan informasi sebuah merek, konsumen akan

melakukan evaluasi alternatif terhadap beberapa merek yang menghasilkan

produk yang sama dan bagaimana konsumen memilih di antara produk-

produk alternatif.

d. Tahapan Keputusan Pembelian
Konsumen akan mengembangkan sebuah keyakinan atas merek dan tentang

posisi tiap merek berdasarkan masing-masing atribut yang berujung pada

pembentukan citra produk. Selain itu, pada evaluasi alternatif konsumen juga

membentuk sebuah prefensi atas produk-produk yang ada dalam kumpulan

pribadi dan konsumen juga akan membentuk niat untuk membeli merek yang

paling disukai dan berujung pada keputusan pembelian.

e. Tahapan Perilaku Pasca Pembelian
Tugas perusahaan pada dasarnya tidak hanya berakhir setelah konsumen

membeli produk, tetapi yang harus diperhatikan lebih lanjut adalah meneliti

dan memonitor apakah konsumen akan mengalami tingkat kepuasan dan

ketidakpuasan setelah menggunakan produk yang akan dibeli. Tugas

tersebut merupakan tugas akhir setelah periode sesudah pembelian.
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B. PENELITIAN TERDAHULU
Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

No Nama
Peneliti

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian

1 Musay
(2013)

Pengaruh Brand Image
Terhadap Keputusan
Pembelian (Survei
konsumen KFC Kawi
Malang

 brand
image

 keputusan
pembelian

Brand image yang terdiri dari
citra perusahaan, citra pemakai
dan citra produk secara
bersama-sama memiliki
pengaruh yang signifikan
terhadap keputusan pembelian.

2 Purwati,
Setiawan,
Rohma
wati
(2012)

Pengaruh harga dan
kualitas produk terhadap
keputusan pembelian
motor Honda Matic Beat

 harga
 kualitas
produk

 keputusan
pembelian

Harga mempunyai pengaruh
terhadap pengambilan
keputusan pembelian sepeda
motor matic Honda Beat.

3 Razib dan

Estu

(2015)

Pengaruh Citra Merek,
Kualitas Produk, Harga,
dan Gaya Hidup
Terhadap Keputusan
Membeli Produk Merek
Zara

 citra
merek

 kualitas
produk

 harga
 gaya hidup
 keputusan
membeli

Citra merek, kualitas produk,
dan gaya hidup memiliki
pengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan membeli
produk zara

4 Marta
Sanjaya

Pengaruh perceived
quality dan brand loyalty
terhadap purchased
decision pada studi
kasus Blitzmegaplex
cabang Central Park

 Perceive
d quality

 brand
loyalty

 purchas
ed decision

Perceived quality dan brand
loyalty memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap purchased
decision

C. KERANGKA PEMIKIRAN
Gambar 2.2.

Kerangka Pemikiran

BRAND IMAGE

KUALITAS
PRODUK

HARGA KEPUTUSAN MEMBELI

BRAND IMAGE , HARGA,
KUALITAS PRODUK

H1
H2
H3
H4
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D. HIPOTESIS
Berdasarkan atas landasan teoritis dan kerangka pemikiran, maka hipotesis

penelitian ini adalah :

H1 : Brand Image berpengaruh terhadap keputusan pembelian pemasaran online

lazada.co.id

H2 : Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pemasaran online

lazada.co.id

H3 : Kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pemasaran

online lazada.co.id

H4 : Brand Image, harga, kualitas produk berpengaruh secara serentak atau

simultan terhadap keputusan pembelian pemasaran online lazada.co.id.
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BAB III.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa/i UPI-Y.A.I.

Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2007). Kriteria

penentuan sampel adalah sebagai berikut:

1. Seluruh mahasiswa/i UPI-Y.A.I.

2. Mahasiswa/i UPI-Y.A.I. Kampus A yang pernah melakukan transaksi

marketing online lazada.co.id.

3. Mahasiswa/i UPI-Y.A.I. Kampus A semester akhir yang pernah

melakukan transaksi marketing online lazada.co.id

Jumlah anggota sampel atau besarnya sampel (sample size) ditetapkan

50 responden dengan pertimbangan teori yang menyatakan Gay dan Diehl

(1992) mengatakan bahwa ukuran sampel untuk kepentingan korelasional

dibutuhkan minimal sebanyak 30 subyek penelitian.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian dilaksanakan pada Kampus UPI-Y.A.I., yang

berlokasi di Jl. Proklamasi No.72 Jakarta Pusat. Penelitian ini dilakukan dalam

waktu selama 1 (satu) bulan, yaitu September 2016.

3.3. Sifat Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian asosiatif, untuk

mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2005:122). Metode

penelitian ini dipilih karena berhubungan dengan judul penelitian untuk

mengetahui hubungan sebab akibat antara Brand Image (X1), Harga (X2),

Kualitas Produk (X3) dengan Keputusan Pembelian (Y) pemasaran online

lazada.co.id dengan objek penelitian mahasiswa/i di UPI-Y.A.I.

3.4. Definisi Operasionalisasi Variabel
Definisi operasional variabel adalah definisi dari variabel‐variabel

yang digunakan dalam penelitian ini, dan menunjukkan cara pengukuran dari

masing‐masing variabel tersebut, pada setiap indikator dihasilkan dari data

sekunder dan dari suatu perhitungan terhadap formulasi yang mendasarkan

pada konsep teori. Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel

independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu brand image,
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harga dan kualitas produk sedangkan variabel dependen yaitu keputusan

pembelian. Masing-masing variabel penelitian secara operasional dapat

didefinisikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Operasional Metode Pengukuran Skala

Brand
Image

persepsi tentang merek yang
merupakan refleksi memori
konsumen akan asosiasinya pada
merek tersebut

Menggunakan
Skala Likert 1-5,
dengan teknik
agree-disagree
scale

Rasio

Harga jumlah semua nilai yang konsumen
tukarkan dalam rangka mendapatkan
manfaat (dari) memiliki atau
menggunakan barang/jasa

Menggunakan
Skala Likert 1-5,
dengan teknik
agree-disagree
scale

Rasio

Kualitas
Produk

ciri dan karakteristik barang/jasa yang
berpengaruh pada kemampuannya
untuk memuaskan kebutuhan

Menggunakan
Skala Likert 1-5,
dengan teknik
agree-disagree
scale

Rasio

Keputusan
Pembelian

pengenalan masalah, pencarian
informasi, evaluasi alternatif,
keputusan pembelian dan tingkah laku
setelah pembelian

Menggunakan
Skala Likert 1-5,
dengan teknik
agree-disagree
scale

Rasio

3.5. Data dan Sumber Data
Dalam menyusun penelitian ini digunakan dua macam data, yaitu :

a. Data Primer, data yang didapat melalui observasi, wawancara dan kuesioner.
b. Data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung melalui

literature yang telah ada seperti majalah, surat kabar, dan internet

mengenai masalah yang relevan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk keperluan

penelitian. Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk

memperoleh data yang diperlukan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dibagi

menjadi 2, yaitu :
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a. Studi Lapangan (field research)
Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian, yaitu pada UPI-Y.A.I.

b. Studi Kepustakaan (library research)
Maksud dari studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data teoritis

yang menjadi landasan teori untuk melaksanakan penelitian ini dengan cara

mempelajari berbagai buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan

penyusunan penelitian ini.

3.7. Metode Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data

kuantitatif, untuk memperkirakan secara kuantitatif pengaruh dari beberapa

variabel independen secara bersama‐sama maupun secara sendiri‐sendiri

terhadap variabel dependen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian

ini adalah analisis statistik deskriptif dan model regresi. Tehnik pengolahan data

dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS 17.00.

Persamaan regresi adalah sebagai berikut:

Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it +β3X3it + eit
Keterangan:

Yit : Keputusan Pembelian

β0 : Konstanta

β1, β2,β3 : Koefisien variabel independen

X1it : Brand image

X2it : Harga

X3it : Kualitas produk

eit : Error

3.8. Pengujian Hipotesis
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel

independen baik secara simultan maupun secara parsial mempengaruhi variabel

dependen dengan uji T (t-test) dan uji F (F-test) dengan tingkat signifikasi (α) 5%

atau α = 0,05.

3.8.1. Uji t
Uji statistik t ini digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.



23

Kesimpulan yang diambil dalam uji t ini adalah dengan melihat signifikansi (α)

dengan ketentuan :

α < 5% : Ha diterima. Berarti variabel independen secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

α > 5% : Ha ditolak. Berarti variabel independen secara parsial tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.8.2. Uji F
Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen

yang terdapat dalam persamaan regresi secara bersama-sama berpengaruh

terhadap nilai variabel dependen. Dalam uji F kesimpulan yang diambil adalah

dengan melihat signifikansi (α) dengan ketentuan :

α < 5% : Ha diterima. Berarti variabel independen secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

α > 5%: Ha ditolak. Berarti variabel independen secara simultan tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.8.3. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk melihat seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,

2005). Nilai R2 berada antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1 atau 100% maka

semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap

tambahan satu variabel independen maka R2 pasti meningkat tidak perduli

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

dependen (memiliki nilai t yang signifikan atau tidak). Oleh karena itu, banyak

peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R2 pada saat

mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted

R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke

dalam model (Kuncoro, 2003).
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BAB IV.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

statistik deskriptif dan model regresi. Tehnik pengolahan data dilakukan dengan

menggunakan program komputer SPSS 17.00.

4.1. Hasil Analisis Deskriptif
Variabel independen dalam penelitian ini adalah brand image (citra merek),

harga dan kualitas produk sedangkan variabel dependennya adalah keputusan

pembelian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh brand image, harga

dan kualitas produk baik secara simultan maupun secara parsial terhadap

keputusan pembelian pemasaran online Lazada.co.id pada mahasiswa/i FE UPI

Y.A.I.

Analisis Brand Image/Citra Merek (X1)
Tabel 4.1.

Tanggapan Responden mengenai pertanyaan :
”Lazada.co.id merupakan salah satu marketing online terkenal di Indonesia”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas yang menyatakan sangat setuju sebanyak 27

responden dengan persentase 54%, yang menyatakan setuju sebanyak 11

responden dengan persentase 22%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 11

responden dengan persentase 22% dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak

1 responden dengan persentase 2%. 27 responden yang menjawab sangat

setuju tersebut mempunyai alasan, yaitu intensitas iklan lazada.co.id di media

massa semakin sering, sehingga lazada.co.id semakin dikenal oleh masyarakat

luas.
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Tabel 4.2.
Tanggapan responden mangenai pertanyaan :

”Lazada.co.id mudah diingat dan digunakan oleh semua kalangan”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 35

responden dengan persentase 70%, yang menyatakan setuju sebanyak 9

responden dengan persentase 18%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 5

responden dengan persentase 10% dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 1 responden dengan persentase 1%. Dari total 50 responden,

mereka rata-rata menjawab sangat setuju karena merek lazada.co.id mudah

jika di ucapkan, selain itu seringnya lazada.co.id menayangkan iklan di

televisi membuat merek semakin mudah diingat dan digunakan oleh semua

kalangan.

Tabel 4.3.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“ Lazada.co.id mudah diakses pengguna internet”

Sumber : data yang diolah penulis dengan SPSS 17
Berdasarkan tabel diatas yang menyatakan sangat setuju sebanyak 34

responden dengan persentase 68%, yang menyatakan setuju sebanyak 7

responden dengan persentase 14%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 8

responden dengan persentase 16% dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 1 responden dengan persentase 2%. Dari interpretasi tersebut

diperoleh jawaban paling dominan yaitu sangat setuju, bahwa situs web

lazada.co.id mudah diakses oleh pengguna internet yang akan mengunjungi

situs tersebut.
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Tabel 4.4.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“ Lazada.co.id selalu mengupdate produknya sesuai kebutuhan konsumen”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel di atas, yang menjawab sangat setuju sebanyak 29

responden dengan persentase 58%, yang menjawab setuju sebanyak 9

responden dengan persentase 18%, yang menjawab tidak tahu sebanyak 10

responden dengan persentase 20% dan yang menjawab tidak setuju sebanyak

2 responden dengan persentase 4%. Jawaban tertinggi yang dipilih konsumen

adalah sangat setuju bahwa lazada.co.id selalu megupdate atau

memperbaharui produknya sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Tabel 4.5.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“Lazada.co.id memiliki desain web yang menarik”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 31

resonden dengan persentase 62%, yang menyatakan setuju sebanyak 8

responden dengan persentase 16%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 10

responden dengan persentase 20% dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 1 responden dengan persentase 2%. Dilihat dari hasil persentase,

jawaban tertinggi yang dipilih oleh responden adalah sangat setuju.
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Sebelumnya penulis memperlihatkan situs web lazada.co.id kepada responden

baik yang sudah pernah atau yang belum pernah mengunjungi situs web

tersebut. Setelah itu responden berpendapat bahwa situs lazada.co.id memiliki

desain web yang menarik.

Tabel 4.6.
Tanggapan responden mengenai pertanyaaan :

“Lazada.co.id menawarkan harga yang terjangkau”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 31

responden dengan persentase 62%, yang menyatakan setuju sebanyak 8

respponden dengan persentase 16%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 8

responden dengan persentase 16% dan yang menyatkan tidak setuju sebanyak

3 responden dengan persentase 6%. Dilihat dari persentase, persentase

dengan hasil tertinggi yaitu sebesar 62%. Responden berpendapat bahwa

mereka sangat setuju atas pertanyaan “lazada.co.id menawarkan harga yang

terjangkau”.

Tabel 4.7.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

”Lazada.co.id memberikan kesesuaian harga dengan kualitas
produk”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17
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Berdasarkan tabel diatas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 35

responden dengan persentase 70%, yang menyatakan setuju sebanyak 9

respponden dengan persentase 18%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 5

responden dengan persentase 10% dan yang menyatkan tidak setuju sebanyak

1 responden dengan persentase 2%. Dari interpretasi yang didapat persentase

tertinggi yaitu sebesar 70%, para responden sangat setuju bahwa lazada.co.id

memberikan kesesuaian harga dengan nilai/kualitas produk.

Tabel 4.8.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“Lazada.co.id menawarkan produk yang kualitasnya terjamin dan nyaman
digunakan“

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 30

responden dengan persentase 60%, yang menyatakan setuju sebanyak 9

responden dengan persentase 18%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 9

responden dengan persentase 18% dan yang meyatakan tidak setuju

sebanyak 2 responden dengan persentase 4%. Persentase tertinggi diperoleh

sebesar 60% dengan jawaban sangat setuju, responden berpendapat bahwa

lazada.co.id selalu menjaga citra perusahaan salah satunya menawarkan

produk dengan kualitas terjamin.

Tabel 4.9.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“Produk yang ditawarkan Lazada.co.id tahan lama”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17
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Berdasarkan tabel diatas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 27

responden dengan persentase 54%, yang menyatakan setuju sebanyak 14

responden dengan persentase 28%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak

8 responden dengan persentase 16% dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 1 responden dengan persentase 2%. 54% merupakan persentase

tertinggi yaitu dengan jawaban sangat setuju, karena produk yang

ditawarkan lazada.co.id mempunyai masa pakai yang lama dan juga

lazada.co.id menawarkan produk-produk dengan kualitas terbaiknya namun

semua tergantung pada pemakaian konsumen.

Tabel 4.10.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

”Produk Lazada.co.id memiliki desain yang disukai konsumen”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas yang menyatakan sangat setuju sebanyak 33

responden dengan persentase 66%. Yang menyatakan setuju sebanyak 8

responden dengan persentase 16%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 8

responden dengan persentase 16% dan yang meyatakan tidak setahu

sebanyak 1 responden dengan persentase 2%. Dari hasil tersebut dapat

dilihat bahwa sangat setuju merupakan jawaban yang paling banyak dijawab

oleh responden dengan persentase 66%. Alasan tersebut karena lazada.co.id

selalu menjaga citra merek yang membuat merek tersebut dipercaya oleh

konsumen.

Tabel 4.11.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“Lazada.co.id mempunyai nilai reputasi merek yang baik”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17
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Berdasarkan tabel diatas yang menyatakan sangat setuju sebanyak 33

responden dengan persentase 66%, yang menyatakan setuju sebanyak 8

responden dengan persentase 16% dan yang menyatakan tidak tahu

sebanyak 9 responden dengan persentase 18%. Rata-rata responden

menjawab sangat setuju yaitu dengan persentase 66%, mereka berpendapat

karena lazada.co.id selalu menjaga citra merek sehingga mempunyai nilai

reputasi yang baik.

Tabel 4.12.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

” Lazada.co.id mempunyai keunggulan produk dibandingkan toko online
lain”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 31

responden dengan persentase 62%, yang menyatakan setuju sebanyak 5

responden dengan persentase 10%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak

12 responden dengan persentase 24% dan yang meyatakan tidak setuju

sebanyak 2 responden dengan persentase sebanyak 4%. Jawaban tertinggi

yang dipilih responden adalah sangat setuju mereka berpendapat bahwa

lazada.co.id mempunyai keunggulan dibandingkan toko online lain sehingga

konsumen memilihnya sebagai toko online pilihan mereka.

Tabel 4.13.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“Model produk yang ditawarkan Lazada.co.id menarik”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17



31

Berdasarkan tabel diatas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak

31 responden dengan persentase 62%, yang menyatakan setuju sebanyak

12 responden dengan persentase 24%, yang menyatakan tidak tahu

sebanyak 6 responden dengan persentase 12% dan yang menyatakan tidak

setuju sebanyak 1 responden dengan persentase 2%. Tingkat persentase

tertinggi yaitu sebesar 62% responden sangat setuju atas pernyataan bahwa

model produk yang ditawarkan lazada.co.id menarik seperti casing

handphone yang ditawarkan ke konsumen mempunyai banyak varian yang

menarik.

Tabel 4.14.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“Lazada.co.id menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat”

Sumber :Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas, yang menjawab sangat setuju sebanyak 36

responden dengan persentase 72%, yang menjawab setuju sebanyak 6

responden dengan persentase sebanyak 12%, yang menjawab tidak tahu

sebanyak 7 responden dengan persentase 14% dan yang menjawab tidak

setuju sebanyak 1 responden dengan persentase 2%. Dilihat dari hasil

persentase jawaban tertinggi yang dipilih responden adalah sangat setuju

bahwa lazada.co.id menyesuaikan karakteristik masyarakat agar mudah

diterima oleh konsumen.

Analisis Harga (X2)
Data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan sehingga

mempermudah pembaca dalam memahaminya. Pendeskripsian data dilakukan

melalui penyajian data menggunakan tabel tanggapan responden. Pada

variabel Harga terdapat 6 dimensi yaitu Daftar harga, Nilai harga,

Keterjangkauan harga, Pemotongan harga khusus, Daya saing, dan Metode

pembayaran.
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Tabel 4.15.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“ Lazada.co.id menawarkan daftar harga yang bervariatif”

Sumber : Data yang diperoleh penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas yang menyatakan sangat setuju sebanyak 29

responden dengan persentase 58%, yang menyatakan setuju sebanyak 10

responden dengan persentase 20%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 10

responden dengan persentase 20% dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 1 responden dengan persentsase 2%. Berdasarkan hasil persentase,

jawaban dengan persentase tertinggi yaitu sebesar 58% dengan alasan

terdapat banyak produk yang ditawarkan sehingga terdapat banyak variasi

harga.

Tabel 4.16.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“ Lazada.co.id menetapkan harga yang bersaing dengan toko online lain”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 28

responden dengan persentase 56%, yang menyatakan setuju sebanyak 7

responden dengan persentase 14%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 13

responden dengan persentase 26% dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 2 responden dengan persentase 4%. Berdasarkan hasil persentase

atas pernyataan “lazada.co.id menetapkan harga yang bersaing dengan toko

onine lain” rata-rata responden menjawab sangat setuju karena setelah para
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responden mengunjungi situs lazada.co.id dan melihat harga-harga yang

ditawarkan, para responden sangat setuju atas pernyataan tersebut.

Tabel 4.17.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“Lazada.co.id sering memberikan potongan harga”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 34

responden dengan persentase 68%, yang menyatakan setuju sebanyak 8

responden dengan persentase 16%, yang menyatkan tidak tahu sebanyak

sebanyak 6 responden dengan persentase 12% dan yang menyatakan tidak

setuju sebanyak 2 responden dengan persentase 4%. Jawaban terbanyak

yang dipiih responden adalah sangat setuju karena lazada.co.id sering

memberikan potongan harga yang merupakan salah satu cara agar menarik

minat beli konsumen.

Tabel 4.18.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“Harga pada lazada.co.id bersaing dengan toko online lain”

Sumber : Data yang diolah penuis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas yang, yang meyatakan sangat setuju

sebanyak 34 responden dengan persentase 68%, yang menyatakan setuju

sebanyak 8 responden dengan persentase 16%, yang menyatakan tidak tahu

sebanyak 7 responden dengan persentase 14% dan yang menyatakan tidak

setuju sebanyak 1 responden dengan persentase 2%. Dilihat dari hasil tersebut
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para responden lebih banyak yang menjawab sangat setuju, pendapat mereka

atas pernyataan ini adalah lazada.co.id pasti akan memberikan harga yang

terbaik sehingga bersaing dengan harga toko online lain.

Tabel 4.19.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“Harga yang ditawarkan menentukan keputusan dalam membeli”

Sumber : Data yang diolah penulis SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 29

responden dengan persentase 58%, yang meyatakan setuju sebanyak 11

responden dengan persentase 22%, yang meyatakan tidak tahu sebanyak 7

responden dengan persentase 14% dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 3 responden dengan persentase 6%. Dari 50 responden yang

menyatakan sangat setuju sebanyak 23 responden, jawaban terbanyak yang

dipilih responden dengan alasan bahwa setiap harga yang ditetapkan akan

berdampak pada minat beli konsumen.

Tabel 4.20.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“Metode pembayaran lazada.co.id menawarkan kemudahan dalam pembayaran
(transfer Bank dan pembayaran instan)”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 23

responden dengan persentase 46%, yang menyatakan setuju sebanyak 13

responden dengan persentase 26%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 11
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responden dengan persentase 22% dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 3 responden dengan persentase 6%. Jawaban terbanyak yang dipilih

responden adalah sangat setuju bahwa metode pembayaran lazada.co.id

menawarkan kemudahan diantaranya yaitu bisa dengan transfer Bank dan

pembayaran instan seperti Mandiri e-cash, Mandiri clickpay, BCA klikpay.

Analisis Kualitas Produk (X3)
Data yang telah dikumpulkan kemudian di deskripsikan sehingga

mempermudah pembaca dalam memahaminya. Pendeskripsian data dilakukan

melalui penyajian data menggunakan tabel tanggapan responden. Pada

variabel Kualitas Produk terdapat 6 dimensi yaitu Serviceability, Reability,

Features, Conformance with specification, Durability dan Fit and finish.

Tabel 4.21.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“Lazada.co.id meyediakan kecepatan layanan perbaikan/service”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas, yang meyatakan sangat setuju sebanyak 32

responden dengan persentase 64%, yang menyatakan setuju sebanyak 10

responden dengan persentase 20%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak

7 responden dengan persentase 14% dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 2%. Dari hasil tersebut jawaban terbanyak, yang dipilih oleh

responden adalah sangat setuju karena online shop yang memasarkan

produknya di lazada.co.id terutama produk otomotif atau elektronik mereka

menyediakan layanan perbaikan, agar konsumen merasa puas atas

layanan yang ada.
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Tabel 4.22.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“Lazada.co.id memberikan layanan kemudahan memperbaiki barang”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 33

responden dengan persentase 66%, yang menyatakan setuju sebanyak 6

responden dengan persentase 12%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak

9 responden dengan persentase 18% dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 2 responden dengan persentase 4%. Berdasarkan data tersebut

persentase tertinggi yaitu sebesar 66% atas pernyataan tentang

“lazada.co.id memeberikan layanan kemudahan memperbaiki barang” dan

ini merupakan salah satu komitmen penjual kepada konsumen.

Tabel 4.23.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :
“ Lazada.co.id memberikan layanan garansi”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 39

responden dengan persentase 78%, yang menyatakan setuju sebanyak 5

responden dengan persentase 10%, yang menyatkan tidak tahu sebanyak 5

responden dengan persentase 10% dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 1 responden dengan persentase 2%. Jawaban sangat setuju

merupakan jawaban yang paling banyak dipilih oleh responden yaitu
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sebanyak 39 reponden, karena online shop yang menjual alat-alat elektronik

maka online shop tersebut wajib memberikan layanan garansi.

Tabel 2.24
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“ Lazada.co.id menawarkan produk dalam kondisi baik”

Sumber : Data yang diolah penuis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 30

responden dengan persentase 60%, yang meyatakan setuju sebanyak 12

responden dengan persentase 24%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 6

responden dengan persentase 12% dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 2 responden dengan persentase 4%. Dilihat dari hasil persentase,

persentase tertinggi yaitu sebesar 60%, karena lazada.co.id selalu menawarkan

semua produknya dalam keadaan baik hal ini bisa dilihat melalui komentar

konsumen setelah menerima barang dan memberikan komentar pada ulasan

produk tersebut.

Tabel 4.25.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“Produk Lazada.co.id berfungsi dengan baik saat digunakan”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel diatas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 32

responden dengan persentase 64%, yang menyatakan setuju sebanyak 8

responden dengan persentase 16%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 9



38

responden dengan persentase 18% dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 1 responden dengan persentase 2%. Dilihat dari hasil tersebut

bahwa, jawaban sangat setuju merupakan jawaban yang paling banyak dipilih,

karena lazada.co.id selalu menawarkan produk dengan kualitas baik sehingga

produk yang dibeli konsumen berfungsi dengan baik saat digunakan hal ini

bisa dilihat dari komentar konsumen yang sudah melakukan pembelian, lalu

mereka mengisi ulasan produk yang mereka beli dan menyatakan puas atas

produk yang sudah dibeli.

Tabel 4.26.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“Barang-barang Lazada.co.id dikemas dengan menarik”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 26

responden dengan persentase 52%, yang menyatakan setuju sebanyak 13

responden dengan persentase 26%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 9

responden dengan persentase 18% dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 2 responden dengan persentase 4%. Jawaban yang paling banyak

dipilih responden adalah sangat setuju yaitu sebanyak 26 responden dengan

alasan bahwa, selain tampilan pada barang itu sendiri, pengemasan juga dibuat

dengan menarik agar minat beli konsumen bertambah.

Analisis Keputusan Pembelian (Y)
Data telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan sehingga mempermudah

pembaca dalam memahaminya. Pendeskripsian data dilakukan melalui

penyajian data menggunakan tabel tanggapan responden. Pada variabel

Keputusan Pembelian terdapat 4 dimensi yaitu Perhatian, Minat, Keinginan dan

Tindakan.



39

Tabel 4.27.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“Minat beli konsumen timbul setelah melihat adanya promosi yang
dilakukan di Lazada.co.id”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 28

responden dengan persentase 56%, yang menyatakan setuju sebanyak 13

responden dengan persentase 26%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 7

responden dengan persentase 14% dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 2 responden dengan persentase 4%. Berdasarkan data tersebut

jawaban yang paling banyak dijawab oleh responden adalah sangat setuju

karena mereka yakin bahwa promosi yang ditawarkan lazada.co.id merupakan

salah satu cara untuk menarik minat beli konsumen.

Tabel 4.28.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“Variasi produk Lazada.co.id menarik minat konsumen”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel di atas, yang meyatakan sangat setuju sebanyak 28

responden dengan persentase 56%, yang menyatakan setuju sebanyak 11

responden dengan persentase 22%, yang meyatakan tidak tahu sebanyak 9

responden dengan persentase 18% dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 2 responden dengan persentase 4%. Jawaban terbanyak yang

dipilih responden adalah sangat setuju, karena semakin banyak variasi produk
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yang ditawarkan, responden yakin akan semakin besar minat beli konsumen

untuk berbelanja di lazada.co.id.

Tabel 4.29.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :
“Yakin akan kualitas produk setelah melihat web di Lazada.co.id”

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 29

responden dengan persentase 58%, yang menyatakan setuju sebanyak 14

responden dengan persentase 28%, yang meyatakan tidak tahu sebanyak 5

responden dengan persentase 10% dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 2 responden dengan persentase 4%. Sangat setuju merupakan

jawaban yang banyak dijawab oleh responden, karena mereka baru akan yakin

akan kualitas produk setelah melihat web lazada.co.id apalagi di situs web

tersebut menyediakan ulasan produk sehingga terdapat banyak komentar atau

tanggapan tentang produk yang telah mereka beli. Dengan adanya fasilitas

tersebut diharapkan dapat membantu konsumen untuk lebih yakin akan kualitas

produk yang ditawarkan oleh lazada.co.id.

Tabel 4.30.
Tanggapan responden mengenai pertanyaan :

“Memutuskan pembelian merupakan hasil akhir di Lazada.co.id

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17



41

Berdasarkan tabel di atas, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 36

responden dengan persentase 72%, yang menyatakan setuju sebanyak 7

responden dengan persentase 14%, yang menyatakan tidak tahu sebanyak 5

responden dengan persentase 10% dan yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 2 responden dengan persentase 4%. Dilihat dari data tersebut, 72%

merupakan persentase dengan tingkat tertinggi karena responden sangat

setuju jika keputusan pembelian merupakan hasil akhir di lazada.co.id.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian
4.2.1. Uji Validitas
Variabel Brand Image/Citra Merek (X1)

Tabel 4.31.
Uji Validitas Variabel X1

No r hitung r tabel Keterangan
1 0.364 0.288 Valid
2 0.603 0.288 Valid
3 0.424 0.288 Valid
4 0.384 0.288 Valid
5 0.440 0.288 Valid
6 0.533 0.288 Valid
7 0.441 0.288 Valid
8 0.472 0.288 Valid
9 0.541 0.288 Valid
10 0.373 0.288 Valid
11 0.441 0.288 Valid
12 0.472 0.288 Valid
13 0.384 0.288 Valid
14 0.440 0.288 Valid

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Dalam tabel di atas menunjukan bahwa dari 14 butir instrumen Citra

Merek, semua butir mempunyai korelasi positif dengan rentang 0.364 – 0.603. 14

butir yang valid yang ditunjukan oleh nilai koefisien korelasi r lebih besar dari nilai

kritisnya 0.288 pada taraf signifikansi 0.05 untuk n = 47.



42

Variabel Harga (X2)
Tabel 4.32.

Uji Validitas Variabel X2

No r hitung r tabel Keterangan
1 0.468 0.288 Valid
2 0.473 0.288 Valid
3 0.414 0.288 Valid
4 0.420 0.288 Valid
5 0.491 0.288 Valid
6 0.432 0.288 Valid
Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Dalam tabel di atas menunjukan bahwa dari 6 butir instrumen Harga

semua butir mempunyai korelasi positif dengan rentang 0.414 – 0.491; 6 butir

yang valid yang ditunjukan oleh nilai koefisien korelasi r lebih besar dari nilai

kritisnya 0.288 pada taraf signifikansi 0.05 untuk n = 47.

Variabel Kualitas Produk (X3)
Tabel 4.33.

Uji Validitas Variabel X3

No r hitung r tabel Keterangan
1 0.320 0.288 Valid
2 0.528 0.288 Valid
3 0.368 0.288 Valid
4 0.558 0.288 Valid
5 0.613 0.288 Valid
6 0.637 0.288 Valid
7 0.453 0.288 Valid
8 0.367 0.288 Valid
9 0.417 0.288 Valid
10 0.513 0.288 Valid

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Dalam tabel di atas menunjukan bahwa dari 10 butir instrumen

Kualitas Produk semua butir mempunyai korelasi positif dengan rentang 0.320 –

0.637; 10 butir yang valid yang ditunjukan oleh nilai koefisien korelai r lebih besar

dari nilai kritisnya 0.288 pada taraf signifikansi 0.05 untuk n = 47



43

Variabel Keputusan Pembelian (Y)
Tabel 4.34.

Uji Validitas Variabel Y
No r hitung r tabel Keterangan
1 0.583 0.288 Valid
2 0.721 0.288 Valid
3 0601 0.288 Valid
4 0.572 0.288 Valid
5 0.476 0.288 Valid
6 0.586 0.288 Valid
7 0.556 0.288 Valid
8 0.645 0.288 Valid
9 0.621 0.288 Valid
10 0.685 0.288 Valid
Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Dalam tabel di atas menunjukan bahwa dari 10 butir instrumen

keputusan pembelian semua butir mempunyai korelasi positif dengan rentang

0.476 – 0.721; 10 butir yang valid yang ditunjukan oleh nilai koefisien korelasi r

lebih besar dari nilai kritisnya 0.288 pada taraf signifikansi 0.05 untuk n = 47.

4.2.2. Uji Reliabilitas
Variabel Citra Merek (X1)

Tabel 4.35
Hasil Reliabilitas Kuesioner Variabel Citra Merek (X1)

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Dari hasil analisis di atas, diperoleh koefisien reliabilitas Alpha Cronbach

sebesar 0.785. Dengan hasil tersebut maka bisa dikatakan bahwa data tersebut

adalah reliabel, dengan angka menunjukkan mendekati 1.
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Variabel Harga (X2)
Tabel 4.36.

Hasil Reliabilitas Kuesioner Variabel Harga (X2)

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Dari hasil analisis di atas, diperoleh koefisien reliabilitas Alpha Cronbach

sebesar 0.837. Dengan hasil tersebut maka bisa dikatakan bahwa data tersebut

adalah reliabel, dengan angka menunjukan mendekati 1.

Variabel Kualitas Produk (X3)

Tabel 4.37.
Hasil Reliabilitas Kuesioner Variabel Kualitas Produk (X3)

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Dari hasil analisis di atas, diperoleh koefisien reliabilitas Alpha

Cronbach sebesar 0.804. Dengan hasil tersebut maka bisa dikatakan bahwa

data tersebut adalah reliabel, dengan angka menunjukan mendekati 1.

Variabel Keputusan Pembelian (Y)
Tabel 4.38.

Hasil Reliabilitas Kuesioner Variabel Keputusan Pembelian (Y)

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17
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Dari hasil analisis di atas, diperoleh koefisien reliabilitas Alpha Cronbach

sebesar 0.876. Dengan hasil tersebut maka bisa dikatakan bahwa data tersebut

adalah reliabel, dengan angka menunjukan mendekati 1.

4.3. Analisis Citra Merek (X1) Terhadap Keputusan Pembelian (Y)
a. Analisis Koefisien Korelasi sederhana

Tabel 4.39.
Uji Korelasi

Variabel Citra Merek (X1) Terhadap Keputusan Pembelian (Y)

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Dari hasil analisis di atas, diperoleh angka koefisien korelasi sebesar

0.689, hal ini berarti bahwa hubungan Citra Merek (X1) terhadap Keputusan

Pembelian/Minat Beli (Y) adalah kuat dan positif.

b. Analisis Koefisien Determinasi Parsial (KD)
Tabel 4.40.

Uji Koefisien Determinasi variabel Citra Merek (X1)
terhadap Keputusan Pembelian (Y)

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien

determinasi yang sudah disesuaikan (R Square) adalah sebesar 0,475. Artinya

bahwa variabel citra merek memberikan kontribusi sebesar 0,475 atau 47,5%.



46

Sisanya sebesar 52.5% (100% - 47.5%) dijelaskan oleh variabel lain diluar

variabel yang digunakan.

c. Uji Regresi Linear Sederhana
Tabel 4.41.

Uji Regesi variabel Citra Merek (X1) terhadap
Keputusan Pembelian (Y)

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Dari tabel menunjukkan bahwa persamaan regresinya yang diperoleh dari

hasil analisis yaitu :

Ŷ = 8.937 + 0.799 X
Hasil persamaan diatas dapat di interprestasikan dengan nilai a = 8.937

(konstanta) artinya apabila tidak ada kenaikan atau penurunan nilai x, berarti Ŷ

akan tetap sebesar 8.937 satuan. Untuk nilai b = 0.799 artinya jika ada

kenaikan nilai x sebesar 1 satuan, maka nilai Y akan bertambah sebesar 0.799

satuan.

d. Uji Hipotesis H1

Untuk menguji Hipotesa H1 dimana dari tabel 64 didapat thitung sebesar 6.586,

sedangkan ttabel pada signifikan 0,05 dengan derajat kebebasan dk = (47-3)

maka diperoleh nilai ttebel = 1.677 dapat dinyatakan bahwa thitung 6.586 lebih besar

dari ttabel 1.677 dan pada tingkat signifikansi sebesar 0.000 sehingga H1 diterima

dimana terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara Citra Merek

terhadap Keputusan Pembelian online pada lazada.co.id.

Digambarkan dengan kurva yang hasilnya sebagai berikut:
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Gambar 2.3.
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho
Uji t (pengaruh Citra Merek terhadap Minat Beli)

-1,677 0 1,677 6,586

Karena thitung lebih besar dari ttabel = 1,677 maka H1 diterima, jadi dapat

disimpulkan bahwa Citra Merek (X1) mempunyai pengaruh secara signifikan

terhadap Keputusan Pembelian (Y).

4.4. Analisis Harga (X2) Terhadap Keputusan Pembelian (Y)
a. Analisis Koefisien Korelasi Sederhana

Tabel 4.42.
Uji Korelasi Variabel Harga (X2) terhadap Keputusan Pembelian (Y)

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Dari hasil analisis di atas, diperoleh angka koefisien korelasi sebesar

0.668, hal ini berarti bahwa hubungan antara Harga (X2) terhadap Keputusan

Pembelian (Y) adalah kuat dan positif.

Daerah peneriman
H0

Daerah penolakan
H0

Daerah penolakan
H0
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b. Analisis Koefisien Determinasi Parsial (KD)

Tabel 4.43.
Uji koefisien Determinasi variabel Harga (X2)

terhadap Keputusan Pembelian (Y)

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien

determinasi yang sudah disesuaikan (R Square) adalah sebesar 0,447. Artinya

bahwa variabel harga memberikan kontribusi sebesar 0,447 atau 44,7%

Sisanya sebesar 55,3% (100%-44,7%) dijelaskan oleh variabel lain diluar

variabel yang digunakan.

c. Uji Regresi Linear Sederhana
Tabel 4.44.

Uji Regresi variabel Harga (X2) terhadap
Keputusan Pembelian (Y)

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Dari tabel menunjukkan bahwa persamaan regresinya yang diperoleh dari

hasil analisis yaitu :

Ŷ = 15.078 + 0.672 X
Hasil persamaan diatas dapat di interprestasikan dengan nilai a = 15.078

(konstanta) artinya apabila tidak ada kenaikan atau penurunan nilai x, berarti

Ŷ akan tetap sebesar 15.078 satuan. Untuk nilai b = 0.672 artinya jika ada

kenaikan nilai x sebesar 1 satuan, maka nilai Y akan bertambah sebesar

0.672 satuan.
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a. Uji Hipotesis H2

Untuk menguji Hipotesa H1 dimana dari tabel diatas didapat thitung sebesar

6.227, sedangkan ttabel pada signifikan 0.05 dengan derajat kebebasan dk =

(47-3) maka diperoleh nilai ttabel = 1.677 dapat diyatakan bahwa thitung lebih

besar dari ttabel 1.677 dan pada tingkat signifikansi sebesar 0.000 sehingga H2

diterima dimana terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara Harga

terhadap Keputusan Pembelian online pada lazada.co.id.

Digambarkan dengan kurva yang hasilnya sebagai berikut:

Gambar 2.24.
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho

Uji t (pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian)

-1,677 0 1,677 6,227

Karena thitung lebih besar dari ttabel = 1.677 maka H1 diterima, jadi dapat

disimpulkan bahwa Harga (X2) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap

Keputusan Pembelian (Y).

4.5. Analisis Kualitas Produk (X3)Terhadap Keputusan Pembelian (Y)
a. Analisis Koefisien Korelasi Sederhana

Tabel 4.45.
Uji Koefisien Korelasi Variabel Kualitas Produk (X3)

terhadap Keputusan Pembelian (Y)

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Daerah peneriman
H0

Daerah penolakan
H0

Daerah penolakan
H0
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Dari hasil analisis di atas, diperoleh angka koefisien korelasi sebesar

0.799, hal ini berarti bahwa hubungan antara Kualitas Produk (X3) Terhadap

Keputusan Pembelian (Y) adalah kuat dan positif.

b. Koefisien Determinasi
Parsial (KD)

Tabel 4.46.
Uji Koefisien Determinasi variabel Kualitas Produk (X3)

terhadap Keputusan Pembelian (Y)

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas dapat dilihat bahwa nilai

koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (R Square) adalah sebesar

0,638. Artinya bahwa variabel kualitas produk memberikan kontribusi sebesar

0,638 atau 63,8%. Sisanya sebesar 36.2% (100%-63.8%) dijelaskan oleh

variabel lain di luar variabel yang digunakan.

c. Uji Regresi Linear Sederhana
Tabel 4.47.

Uji Regresi variabel Kualitas Produk (X3) terhadap
Keputusan Pembelian (Y)

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Ŷ = 3.611 + 0.919 X
Hasil persamaan diatas dapat di interpretasikan dengan nilai a = 3.611

(konstanta) artinya apabila tidak ada kenaikan atau penurunan nilai x,

berarti Ŷ akan tetap sebesar 3.611 satuan. Untuk nilai b = 0.919 artinya jka

ada kenaikan nilai x sebesar 1 satuan, maka nilai Y akan bertambah

sebesar 0.919 satuan.
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d. Uji Hipotesis H3

Untuk menguji Hipotesa H3 dimana dari tabel diatas didapat thitung
sebesar 9.190, sedangkan ttabel pada signifikan 0.05 dengan derajat

kebebasan dk = (47-3) maka diperoleh nilai ttabel 1.677 dapat dinyatakan

bahwa thitung 9.190 lebih besar dari ttabel 1.677 dan pada tingkat signifikansi

sebesar 0.000 sehingga H3 diterima dimana terdapat pengaruh yang

signifikan dan positif antara Kualitas Produk terhadap Keputusan

Pembelian Online pada lazada.co.id.

Digambarkan dengan kurva yang hasilnya sebagai berikut:

Gambar 2.25.
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho

Uji t (pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian)

-1.677 0 1,677 9.190

Karena thitung lebih besar dari ttabel = 1,677 maka H3 diterima, jadi dapat

disimpulkan bahwa Kualitas Produk (X3) mempunyai pengaruh secara

signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y).

4.6. Analisis Pengaruh Citra Merek, Harga dan Kualitas Produk secara
bersama-sama Terhadap Keputusan Pembelian

a. Uji Koefisien Korelasi Berganda
Tabel 4..48.

Uji koefisien Korelasi variabel Citra Merek (X1), Harga (X2)
dan Kualitas Produk (X3) terhadap Keputusan Pembelian (Y)

Daerah peneriman
H0

Daerah penolakan
H0

Daerah
penolakan H0
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Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17
Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi memperlihatkan nilai

koefisiennya 0,818 kuat dan positif. Dengan demikian jika Citra Merek, Harga,

Kualitas Produk dan Keputusan Pembelian dinaikkan maka keputusan

pembelian akan naik dan sebaliknya jika Citra Merek, Harga, Kualitas Produk

dan Keputusan Pembelian diturunkan maka akan menurun minat beli.

b. Koefisien Determinasi (R²) Berganda
Koefisien determinasi pada intinya adalah untuk mengukur seberapa

jauh kemampuan model suatu data dalam menerangkan variasi variabel yang

mempengaruhi variabel dependen. Berikut hasil dari pengolahan data SPSS 17

berdasarkan periode yang telah ditentukan :

Tabel 4.49.
Uji Koefisien Determinasi Berganda (KD) variabel
Citra Merek (X1) Harga (X2) dan Kualitas Produk (X3)

terhadap Keputusan Pembelian (Y)

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas dapat dilihat bahwa nilai

koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (R Square) adalah sebesar

0,669. Artinya, 66.9% variabel dependen Minat Beli dijelaskan oleh variabel

independent yang terdiri dari Citra Merek, Harga, Kualitas Produk dan

Keputusan Pembelian. Sisanya sebesar 33.1% (100% - 66.9%) dijelaskan oleh

variabel lain diluar variabel yang digunakan.

c. Uji Regresi
Linear Berganda

Tabel 4.50.
Uji Regresi variabel Citra Merek (X1), Harga (H2) dan Kualitas Produk (X3)

terhadap Keputusan Pembelian (Y)
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Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi linier berganda

yang diperoleh dari hasil analisis yaitu :

Ŷ = 0.261 + 0.185 X1 + 0.197 X2 + 0.617 X3

Persamaan tersebut diatas mempunyai makna :

a. Koefisien konstanta 0.261 artinya jika variabel Citra Merek, Harga dan

Kualitas Produk (independen) dianggap konstan, maka Keputusan

Pembelian akan sebesar 0.261.

b. Koefisien regresi Citra Merek sebesar 0.185 bertanda positif, hal ini berarti

bahwa setiap penambahan satu nilai pada Citra Merek sementara variabel

lainnya tetap maka perubahan Keputusan Pembelian akan mengalami

kenaikan sebesar 0.308 dengan arah yang sama.

c. Koefisien regresi Harga sebesar 0.197 bertanda positif, hal ini berarti bahwa

setiap penambahan satu nilai pada variabel Harga sementara variabel

lainnya tetap maka Keputusan Pembelian akan mengalami kenaikan

sebesar 0.230 dengan arah yang sama.

d. Koefisien regresi Kualitas Produk sebesar 0.617 bertanda positif, hal ini

berarti bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel Kualitas Produk

sementara variabel lainnya tetap maka Keputusan Pembelian akan

mengalami kenaikan sebesar 0.617 dengan arah yang sama.

d. Uji Hipotesis H4

Tabel 4.51.
Uji Hipotesis

Sumber : Data yang diolah penulis dengan SPSS 17
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Untuk menguji Hipotesis H4 dimana dari tabel diatas didapat Fhitung
sebesar 30.968 sedangkan Ftabel pada signifikan 0.05 dengan derajat

kebebasan dk = (47-3-1) maka diperoleh nilai Ftabel 2.81 dapat dinyatakan

bahwa Fhitung 30.968 lebih besar dari Ftabel 2.81 dan pada tingkat signifikansi

sebesar 0.000 sehingga H4 diterima dimana terdapat pengaruh yang signifikan

dan positif antara Citra Merek, Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan

Pembelian Online pada lazada.co.id.
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LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN

Penelitian ini berjudul: “PENGARUH BRAND IMAGE, HARGA DAN KUALITAS

PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PEMASARAN ONLINE

LAZADA.CO.ID PADA MAHASISWA/I FAKULTAS EKONOMI UPI-Y.A.I.”. Untuk

keperluan keabsahan data penelitian ini, saya mengharapkan kepada Sdr/i untuk

mencheklis (√) pernyataan berikut ini ;

1. Saya pernah membeli produk melalui marketing online Lazada. co.id :

( ) Pernah ( ) Tidak pernah

A. DATA RESPONDEN
1. Usia : _________tahun

2. Jenis kelamin : L / P (pilih salah satu)

3. Pendidikan terakhir : ___________, jurusan : _____________________

4. Program Studi / Universitas : __________________________________

5. Semester: ________________________________________________

B. KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk pengisian :

Mohon berikan tanda (X) pada jawaban yang Saudara/i pilih, dan pilihlah salah

satu dari masing-masing kategori yang disediakan.
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Daftar Pertanyaan
Untuk mengisi no 1 sampai 18 gunakan keterangan sebagai berikut :

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju S : Setuju

SS : Sangat Setuju

No Pertanyaan STS TS KS S SS

1

CITRA MEREK (X1)

Lazada.co.id merupakan salah satu marketing online
terkenal di Indonesia

2 Lazada.co.id digunakan oleh hampir semua
kalangan

3 Lazada.co.id mudah untuk diakses pengguna
internet

4 Lazada.co.id selalu meng-update produknya sesuai
kebutuhan konsumen

5 Lazada.co.id memiliki design website yang menarik

HARGA (X2)
6. Lazada.co.id menawarkan harga terjangkau

7. Lazada.co.id menawarkan harga yang sesuai
kualitas

8

KUALITAS PRODUK (X3)

Produk yang ditawarkan Lazada.co.id nyaman saat
digunakan

9 Produk yang ditawarkan Lazada.co.id memiliki
jangka waktu pemakaian yang lama

10 Produk yang ditawarkan Lazada.co.id memiliki
design yang bagus sehingga disukai konsumen

11 Lazada.co.id memiliki reputasi kuat, kualitas dan
nyaman.

12 Model dan desain produk yang ditawarkan
Lazada.co.id menarik.
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KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y)

13. Produk yang ditawarkan Lazada.co.id selalu menarik
perhatian anda

14. Anda yakin memilih Lazada.co.id sebagai pilihan
pertama ketika memutuskan untuk membeli produk
secara online

15. Keputusan anda dalam membeli produk yang
ditawarkan Lazada.co.id telah mantap dan tidak
ragu-ragu

16. Jika anda membeli produk kembali, maka anda akan
menetapkan pilihan pada Lazada.co.id

17. Anda membeli produk yang ditawarkan Lazada.co.id
atas keinginan sendiri

18. Anda membeli kembali produk yang ditawarkan
Lazada.co.id dan merekomendasikan kepada orang
lain



BAB V.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh

brand image, harga dan kualitas produk baik secara simultan maupun
secara parsial terhadap keputusan pembelian pemasaran online
Lazada.co.id pada mahasiswa/i FE Upl y.A.l.

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Analisis Brand lmage/Gitra Merek (X1)

lntensitas iklan lazada.co.id di media massa semakin sering, sehingga
lazada.co.id semakin diingat dan dikenal oleh masyarakat luas. Situs
web lazada.co.id mudah diakses oleh pengguna intemet dan merniliki

desain web yang menarik. Lazada.co.id selatu megupdate atau
memperbaharui produknya sesuai dengan kebutuhan konsurnen.
Responden berpendapat bahwa lazada.co.id memberikan kesesuaian
harga dengan nilai/kualitas produk karena selatu menjaga citra merek
yang membuat merek tersebut dipercaya oleh konsumen. Oleh karena
itu, lazada.co.id mempunyai keunggulan dibandingkan toko onlrne lain

sehingga konsumen memilihnya sebagai toko ontine pilihan mereka.
2. Analisis Harga (X2)

Banyak produk yang ditawarkan sehingga terdapat banyak variasi
harga. Lazada.co.id sering memberikan potongan harga yang
merupakan salah satu cara agar menarik minat beli konsumen.
Lazada.co.id akan memberikan harga yang terbaik sehingga bersaing
dengan harga toko onrine lain. metode pembayaran lazada.co.id
menawarkan kemudahan diantaranya yaitu bisa dengan transfer Bank
dan pembayaran instan seperti Mandiri e-cash, Mandiri clickpay, BCA
klikpay.
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3. Analisis Kualitas Produk (X3)

online shop yang memasarkan produknya di lazada.co.id terutama
produk otomotif atau elektronik mereka menyediakan layanan
perbaikandan garansi, agar konsumen merasa puas atas layanan
yang ada. Lazada.co.id memeberikan layanan kemudahan
memperbaiki barang. Lazada.co.id selalu menawarkan semua
produknya dalam keadaan baik hal ini bisa dilihat melalui komentar
konsumen setelah menerima barang dan memberikan komentar pada
ulasan produk tersebut.

Analisis Keputusan pembelian (y)

Promosi yang ditawarkan lazada.co.id merupakan salah satu cara
untuk menarik rninat beli konsumen. semakin banyak variasi produk
yang ditawarkan, responden yakin akan semakin besar minat beli
konsumen untuk berbetanja "di lazada.co.id. situs web tersebut
menyediakan ulasan produk sehingga terdapat banyak komentar atau
tanggapan tentang produk yang telah mereka beli. seba nyak TZo/o

responden sangat setuju jika keputusan pembetian merupakan hasil
akhirdi lazada.co.id.

5. Analisis citra Merek (X1) Terhadap Keputusan pembelian (y)
Angka koefisien korerasi sebesar 0.6g9, hal ini berarti bahwa
hubungan citra Merek (Xr) terhadap Keputusan pemberian/Minat Bbri
(Y) adalah kuat dan positif. Berdasarkan uji hipotesis'H1 disimputkan
bahwa Hr diterima dimana terdapat pengaruh yang signifikan dan
positif antara citra Merek terhadap Keputusan pembelian online pada
lazada.co.id.

6. Analisis Harga (X2) Terhadap Keputusan pembetian (y)
Angka koefisien korerasi sebesar 0.66g, hal ini berarti bahwa
hubungan antara Harga (X2) terhadap Keputusan pembelian (y)
adahh kuat dan positif. Berdasarkan uji hipotesis H2 disimputkan
bahrva Hz diterima dimana terdapat pengaruh yang signifikan dan
positif antara Harga terhadap Keputusan pembetian online pada
lazada.co.id.

4"
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Analisis Kualitas Produk (X3)Terhadap Keputusan pembelian (y)
Angka koefisien korelasi sebesar 0.799, hal ini berarti bahwa
hubungan antara Kualitas produk (xs) Terhadap Keputusan
Pembelian (Y) adalah kuat dan positif. Berdasarkan uji hipotesis H3
disimpulkan bahwa He diterima dimana terdapat pengaruh yang
signifikan dan positif antara Kualitas produk terhadap Keputusan
Pembelian Online pada lazada.co.id.

Analisis Pengaruh Gitra Merek, Harga dan Kualitas produk secara
bersama-sama Terhadap Keputusan pembelian

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi memperlihatkan nilai
koefisiennya 0,818 kuat dan positif. Dengan demikian jika citra Merek,
Harga, Kualitas Produk dan Keputusan pembetian dinaikkan maka
keputusan pembelian akan naik dan sebaliknya jika citra Merek,
Harga, Kualitas Produk dan Keputusan pembelian diturunkan maka
akan menurun rninat beli.

Berdasarkan uji hipotesis H4 disimpulkan bahwa H+ diterima dimana
terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara citra Merek,
Harga dan Kualitas produk terhadap Keputusan pembelian onlrne
pada lazada.co.id.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari
sempurna. Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya keterbatasan
penelitian. Beberapa keterbatasan antara lain :

1. obyek penelitian yang dijadikan sampel terbatas hanya
50 mahasiswa/i tingakat akhir di FE UpLyAl.

2. Variabel penelitian hanya terdiri dari brand imange, harga, kualitas
produk dan keputusan pembelian.

3. Unit penelitian hanya pemasaran online Lazada.co.id.

7.

8.
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5.3. Saran

1.

2.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan, antara lain:

Menambah obyek penelisan yang diiadikan sampel yaitu seluruh
mahaslswa/l UPI-YAI.

Variabel penclitian dipeduas misalnya: kualitas sitem informasi,
Kemudahan, Kepercayaan, Kenyamanan menggunakan

E-COMMERCE.

unit peneliHan tidak hanya pemssaran onllne Lazada.m.id. tetapi
dapat dilakukan pda situs web rain seperti bukalapak.@m,
kaskus.com, zalora.eorn, toko@ia.com dan sebagrainya.

3.
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