
   BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sekarang  ini  banyak  sekali  terdapat  merk-merk  sepatu  yang

ditawarkan  kepada  konsumen.  Dimana  masing-masing  merk  sepatu  tersebut

berusaha untuk membuat produknya lebih unggul dibandingkan dengan merk lain.

Maka kegiatan pemasaran yang baik dan tepatlah yang memegang peranan yang

penting  dalam  menunjang  kelangsungan  usaha  dan  perkembangan  suatu

perusahaan.  Dengan  kata  lain,  pihak  produsen  harus  mampu  merebut  hati

konsumen  akan  hasil  produksi  yang  dijual  dan  berupaya  untuk  memuaskan

kebutuhan konsumennya.

Dalam  memahami  prilaku  konsumen  tentu  tidak  mudah  karena

konsumen  mempunyai  sifat  yang  berbeda-beda  sebagaimana  dari  kebutuhan

manusia  yang tidak terbatas disamping dipengaruhi  oleh kondisi  eksternal  dan

internal  lainnya  yang  berakibat  langsung  terhadap  prilaku  konsumen.  Faktor

eksternal  yang  dimaksud  meliputi  kebudayaan,  sub  budaya,  kelas  sosial,

kelompok  sosial,  kelompok  referensi,  dan  keluarga.  Sedangkan  faktor  internal

adalah faktor yang ada pada diri konsumen itu sendiri (psikologis) yang meliputi:

belajar, kepribadian, dan konsep diri, serta sikap (Stanton,1996:155).

Oleh  sebab  itu  produsen  harus  dapat  mengendalikan  perubahan

perilaku tersebut dengan berusaha mengimbanginya, yakni dengan mempengaruhi

konsumen dalam membeli produk yang ditawarkan dan melalui evaluasi berkala
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demi kelangsungan hidup produsen itu sendiri.  Tidak semua merk sepatu yang

mampu diminati oleh sebagian besar konsumen yang ada, tetapi hanya beberapa

saja.  Salah  satunya  adalah  merk  DIANA  yang  menjadi  pilihan  konsumen

khususnya masyarakat Cibaduyut.

Salah  satu  merek  sepatu  yang  penulis  teliti  adalah  merek  Sepatu

DIANA yang berada di Jl. Cibaduyut No. 134 kota Bandung. Penelitian ini lahir

sebagai  bentuk  kepedulian  dalam  menumbuhkan  ekonomi  indonesia  dengan

mengacu  kepada  teori  Schumpeter,  kelanjutan  dari  Pelita  III,  serta  peraturan

Gubernur No. 34 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat yang terdapat 15 skala prioritas khususnya yang keenam, diantaranya

peningkatan  industri  kecil  dan  menengah  (IKM)  dan  Fokusnya  adalah

peningkatan  SDM,  peningkatan  wirausaha  baru,  serta  proses  mengembangkan

usaha  produksi  termasuk  pula  hasil  produksi  sepatu hasil  olahan  masyarakat

Cibaduyut.  Merek  Sepatu  DIANA  Cibaduyut  Kota  Bandung  ini  sudah  lama

berdiri  sejak  tahun  1978  yang  sampai  sekarang  masih  tetap  mempertahankan

produk lokal asli Cibaduyut.

Sepatu merek DIANA adalah sepatu lokal buatan Indonesia. Sepatu

DIANA menyediakan beragam model-model sepatu kulit yang terbuat dari bahan

kulit asli maupun kulit sintetis yang tentunya dibedakan dengan segmentasi harga

yang bisaanya sepatu yang terbuat dari bahan kulit asli memiliki segmentasi harga

yang  cukup  tinggi  dan  untuk  sepatu  dengan  kulit  sintetis  bisaanya  memiliki

segmentasi  harga  di  bawah  harga  sepatu  kulit  asli.  Untuk  mengedepankan

kualitas,  sepatu  merek  DIANA  memilih  bahan  kulit  domba  dan  sapi  yang
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memiliki tekstur yang lembut sehingga nyaman dipakai oleh konsumen dan cocok

digunakan pada sepatu karena memiliki tekstur yang sangat lembut.

Perusahaan sepatu Diana termasuk UKM dimana pemilik yang juga

merangkap sebagai manajer, bahwa keberhasilan perusahaan ini membangun dan

mempertahankan citranya sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemiliknya untuk

mengelola usaha tersebut, sehingga muncul isu-isu yang menjadi permasalahan

yang  diduga  menjadi  penyebab  perkembangan  perusahaan  tdak  signifikan

dibandingkan dengan perkembangan perusahaan pesaing, adapun isu-isu tersebut

antara lain :

a. Kebijakan strategi perusahaan, kurang berfokus kepada kepentingan dan

keinginan  konsumen misalnya  :  yang berorientasi  internal  SDM yang

professional,  orientasi  externalnya  melakukan  analisa  pasar,  studi

mengenai citra, studi lingkungan social.
b. Pengelolaan  proses,  misalnya  kualitas  produk,  persaingan  harga,

penyampaian produk/jasa  dan  promosi  yang  dilaksanakan  kurang

menyentuh keinginan konsumen.
c. Kepuasan  konsumen,  perusahaan  belum  optimal  dalam  membina

komunikasi dan memuaskannya, misalnya : menangani keluhan-keluhan

konsumen dengan bijaksana.
d. Kepuasan  karyawan,  memotivasi  karyawan  misalnya  melalui

pelatihanpelatihan, penghargaan yang diberikan, pemberian bonus-bonus.

Untuk mengetahui data volume penjualan Toko Sepatu Diana untuk

tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
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Volume Penjualan Toko Sepatu Diana
Tahun 2010 – 2017

Tahun Penjualan
2010 RP. 13,099,314,871
2011 RP. 13,849,463,601
2012 RP. 11,538,215,108
2013 RP. 11,538,215,108
2014 Rp. 10,384,633,672
2015 Rp. 10,211,433,655
2016 Rp. 10,134,893,574
2017 Rp. 10,034,663,352

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dari data yang ada pada Tabel 1.1 diatas, maka dapat kita lihat Pada

tahun  2010,  2011 mengalami  peningkatan  penjualan,  itu  karena  bisa  jadi  ada

sedikit  kenaikan  yang  disebabkan  oleh  adanya  program-program  diskon  yang

diberikan ditoko tersebut, maka dengan demikian konsumen akan lebih tertarik

untuk membeli produknya tersebut sehingga konsumen merasa puas. Contohnya

toko memberikan diskon up to 50% dengan barang yang dipisah-pisah dan dengan

diskon harga jual yang tidak dirubah dan masih harga yang tetap. 

Dengan  adanya  program-program  diskon  maka  secara  otomatis

mempengaruhi  kenaikan  penjualan  pada  tahun-tahun  tersebut  sehingga

menimbulkan kepuasan konsumen. Pada tahun 2012 dan 2013 terjadi penurunan

penjualan karena ada pelimpahan cabang atau penutupan cabang. Ada beberapa

cabang yang dikasih ke owner yang lain,  karena sebagian persen milik  owner

tersebut  maka  dengan  kesepakatan  bersama  terjadinya  penutupan  cabang  dan

mengakibatkan  penurunan  penjualan.  Dengan  demikian  maka  secara  otomatis

pendapatan  perusahaan  akan  mengalami  penurunan  karena  perusahaan  hanya

mempunyai beberapa cabang saja, sehingga konsumen juga akan berkurang dan
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dengan  begitu  konsumen  akan  merasa  tidak  puas  dan  lebih  tertarik  dengan

penawaran dari perusahaan lain. 

Begitu  pula  pada  tahun  2014  sampai  2018  mengalami  penurunan

penjualan  paling  rendah  dibandingkan  dengan  pada  tahun  yang  lainnya,  itu

dikarenakan ada  kenaikan harga  bahan baku sehingga konsumen merasa  tidak

puasa karena tidak sesuai  dengan daya beli  mereka. Melihat  kondisi  demikian

dalam menyikapi ini  perusahaan dituntut untuk dapat membuat sebuah strategi

pemasaran yang efektif khususnya dalam mengatasi penurunan penjualan. 

Melihat  kondisi  demikian  dalam menyikapi  ini  perusahaan dituntut

untuk dapat membuat sebuah strategi pemasaran yang efektif khususnya dalam

mengatasi  penurunan  penjualan. Kepuasan  konsumen adalah  kunci  terpenting

kunci  terpenting  yang  harus  segera  diperhatikan  oleh  perusahaan,  mengingat

kepuasan  konsumen  memiliki  pengaruh  jangka  panjang  pada  keberlangsungan

perusahaan.  Banyak  hal  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk  meningkatkan

kepuasan  salah  satunya  dengan  memberikan  kualitas  produk  yang  dapat

memberikan nilai lebih bagi konsumen sehingga diharapkan akan menimbulkan

kepuasan pada diri  konsumen. Secara umum kepuasan adalah perasaan senang

atau  kecewa  seseorang  yang  timbul  karena  membandingkan  kinerja  yang

dipersepsikan produk atau hasil  terhadap ekspektasi  mereka.  Jika kinerja gagal

memenuhi  ekspektasi,  pelanggan  akan  puas.  Jika  kinerja  melebihi  ekspektasi,

pelanggan akan sangat puas atau senang.
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Menurut  Kotler  dalam  buku  Sunyoto  (2013,  p.35),  kepuasan

konsumen adalah  tingkat  perasaan  seseorang  setelah  membandingkan  (kinerja

atau  hasil) yang  dirasakan  dibandingkan  dengan  harapannya.  Kepuasan

merupakan hal mutlak didapatkan oleh konsumen, terutama dalam harga dan citra

merek yang diberikan perusahaan, dalam hal ini adalah Toko Sepatu Diana. Hal

tersebut  dapat dilakukan  melalui  langkah-langkah  yang  efektif  seperti  dengan

meningkatkan nilai harga, nilai produk, yang dibentuk agar bisa member kesan

positif sehingga konsumen merasa nyaman dan puas atas layanan yang diberikan.

Dengan demikian  langkah tersebut,  perusahaan dapat  memberikan nilai  secara

menyeluruh terhadap pelanggan yang menjadikannya puas, sehingga perusahaan

dapat memberikan  nilai-nilai  yang  diinginkan  oleh  pelanggan.  Jika  konsumen

sudah merasa  puas  biasanya  mereka  merasa  senang  ketika  membeli  produk

tersebut, kemudian  mereka  melakukan  pembelian  ulang  terhadap  produk  itu

sendiri.

Dari uraian diatas penulis beranggapan bahwa permasalahan tersebut

penting untuk di teliti dan dikaji dalam upaya mencari data dan fakta sejarah Toko

Sepatu DIANA ini karena sudah lama berperan dalam membantu menumbuhkan

ekonomi Indonesia  yang merupakan inisiatif  dari  pengusaha yang inovatif  dan

golongan entrepreneur dengan membuat Sepatu Merek DIANA yang berada di

Cibaduyut Kota Bandung. Selain itu,  dengan adanya penelitian ini  nilai  positif

yang dapat  dijadikan pelajaran adalah  ketika terpuruk dengan terjadinya  krisis

moneter  yang  menghantam  perekonomian  Indonesia  tahun  1998  maupun

terjadinya pasar bebas yang terjadi sampai sekarang, yang mana dengan masuknya
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produk  impor  yang  berpengaruh  terhadap  perindustrian  di  Indonesia  sehingga

sangat  menyulitkan  bagi  para  pengusaha  Indonesia  karena  berkaitan  dengan

permodalan, modal minim yang dimiliki oleh suatu perusahaan berdampak pada

menurunnya  hasil  produksi  sepatu  kulit,  persoalan  gaji,  kebutuhan  baku

pembuatan  sepatu  ikut  pula   memambah  persoalan  dari  indutri  sepatu  ini.

Banyaknya permasalahan ekonomi yang menimpa Indonesia,  tapi  Toko Sepatu

DIANA Cibaduyut masih bertahan dan berkembang sampai sekarang.

Melihat  keadaan  inilah  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian

mengenai perilaku konsumen yang merupakan salah satu dasar dalam menerapkan

strategi pemasaran untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan kepuasan kepada

konsumen, sehinggan diharapkan dapat membawa kepada peningkatan penjualan

yang berakibat  lengsung pada  peningkatan  pasar  sehingga mengangkat  judul  :

“Pengaruh  Harga dan  Citra  Merek (Brand  Image) Terhadap  Keputusan

Pembelian  (Studi  pada  Konsumen  Sepatu  Toko  Diana  Cibaduyut  Kota

Bandung)”

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  penulis  dapat

mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
1. Harga sepatu merek DIANA yang tinggi sangat mempengaruhi daya beli

masyarakat terhadap sepatu merek DIANA.
2. Persaingan  harga  antar  produk  sepatu yang  semakin  ketat  membuat

produsen sepatu merek DIANA harus berusaha untuk menjaga citra merek

pada harga dan nilai tertentu.
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3. Banyaknya  merek-merek  sepatu dengan  kualitas  yang  buruk  membuat

konsumen harus jeli memilih produk sepatu dengan kualitas yang baik.
4. Citra  produk  sepatu  merek  DIANA yang belum maksimal  di  kalangan

masyarakat.
5. Banyaknya merek-merek  sepatu yang ditawarkan oleh produsen kepada

konsumen membuat persaingan produsen sepatu semakin kompetitif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  maka  dapat  disimpulkan  rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh positif harga terhadap keputusan pembelian

konsumen sepatu merek DIANA?

2. Apakah  terdapat  pengaruh  positif  citra  merek  terhadap  keputusan

pembelian konsumen sepatu merek DIANA?

3. Apakah terdapat pengaruh positif antara harga dan citra merek secara

simultan  terhadap  keputusan  pembelian  konsumen  sepatu  merek

DIANA? 

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini untuk

mengetahui:

1. Pengaruh positif harga terhadap keputusan pembelian konsumen sepatu

merek DIANA.
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2. Pengaruh positif citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen

sepatu merek DIANA.

3. Pengaruh positif antara harga dan citra merek secara simultan terhadap

keputusan pembelian konsumen sepatu merek DIANA

E. Kegunaan Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap

berbagai pihak diantaranya, yaitu: 
1. Bagi perusahaan

Hasil  penelitian  diharapkan  mampu  memberikan  informasi  bagi

perusahaan tentang faktor-faktor seperti harga, kualitas produk dan citra

merek  yang  mempengaruhi  keputusan  pembelian  konsumen,  sehingga

dapat diimplementasikan dalam menentukan strategi yang harus ditetapkan

oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. 
2. Bagi penulis

Dengan  melakukan  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  bekal

wawasan  baik  teoritis  maupun  penerapan  teori  yang  diperoleh  selama

berada di bangku kuliah dengan realita yang ada. 

3. Bagi Akademis:

Memberikan  sumbangan  terhadap  ilmu  pengetahuan  untuk  dijadikan

bahan  pembelajaran  dan  untuk  kemajuan  pendidikan  khususnya  bagi

mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dan

Penelitian  ini  diharapkan  dap-at  menjadi  bahan  referensi  untuk

mempelajari  permasalahan  yang  berhubungan  dengan  keputusan
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pembelian  dan  sebagai  acuan  untuk  peneliti  lain  yang  ingin  meneliti

permasalahan yang serupa.

4. Bagi Pembaca:

Bagi  pembaca  umum  dapat  memberikan  pengetahuan  lebih  tentang

perusahaan. 

F. Kerangka Pemikiran
Saat  ini  terdapat  banyak  merek  sepatu yang  beredar  di  Cibaduyut,

sehingga  menyebabkan persaingan  pasar  sepatu semakin  ketat.  Hal  ini  juga

menyebabkan  konsumen  bebas  untuk  memilih  merek  sepatu yang  akan

digunakan.  Oleh  karena  itu  upaya  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang

mempengaruhi  perilaku konsumen dalam hal  ini  adalah  keputusan konsumen

menjadi sangat penting.
Dalam memahami prilaku konsumen tentu tidak mudah karena konsumen

mempunyai sifat yang berbeda-beda sebagaimana dari kebutuhan manusia yang

tidak terbatas disamping dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal lainnya

yang  berakibat  langsung  terhadap  prilaku  konsumen.  Faktor  eksternal  yang

dimaksud  meliputi  kebudayaan,  sub  budaya,  kelas  sosial,  kelompok  sosial,

kelompok referensi dan keluarga. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang

ada  pada  diri  konsumen  itu  sendiri  (psikologis)  yang  meliputi:  belajar,

kepribadian dan konsep diri, serta sikap (Stanton, 1996:155).
Oleh sebab itu produsen harus dapat mengendalikan perubahan perilaku

tersebut  dengan  berusaha  mengimbanginya,  yakni  dengan  mempengaruhi

konsumen dalam membeli produk yang ditawarkan dan melalui evaluasi berkala
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demi kelangsungan hidup produsen itu sendiri. Tidak semua merek sepatu yang

mampu diminati oleh sebagian besar konsumen yang ada, tetapi hanya beberapa

saja.  Salah  satunya  adalah  merek  DIANA yang  menjadi  pilihan  konsumen

khususnya masyarakat Cibaduyut Kota Bandung.
Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan

di atas, maka paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Sumber: Diolah oleh peneliti

Keterangan:     

: Pengaruh antara masing-masing variabel 

X1 : Penetapan Harga sepatu merek DIANA 

X2   : Citra merek dari produk sepatu merek DIANA 

Y : Keputusan pembelian 

Harga (X1)
Tjiptono (1997: 157)

H1

H2Citra Merek (X2)
Setiadi (2003: 180)

Keputusan Pembelian 
(Y)

Kotler (2010: 108)

H3
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Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

N

O

Peneliti Judul

Penelitian 

Variabel Hasil Analisa

Perbandingan

1 Evelina

(2012)

Pengaruh

Citra merk,

Kualitas

Produk,

Harga  dan

Promosi

keputusan

pembelian

kartu

perdana

Telkom

Flexi

Citra  Merek,

Kualitas

Produk,

Harga,

Promosi  dan

Keputusan

Pembelian

Terdapat

hubungan

positif antara

Citra  Merek,

Kualitas

produk,

Harga,  dan

Promosi

Terhadap

keputusan

pembelian.
.

Dalam

penelitian

terdahulu  dan

penelitian  yang

di  lakukan

peneliti terdapat

beberapa

persamaan

variabel  yang

akan diuji  yaitu

Citra  Merek.

Kemuadian

terdapat

perbedaan

objek yang akan

di teliti.
2 Adam

Akbar

(2012)

Analisis 

Pengaruh 

Citra 

Merek, 

Harga dan 

Kualitas 

Produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Notebook 

Citra Merek, 

Harga, 

Kualitas 

Produk dan 

Keputusan 

Pembelian

Terdapat

hubungan

positif

antara Citra

Merek

terhadap

keputusan

pembelian

Terdapat

hubungan

positif

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

di lakukan 

peneliti terdapat

beberapa 

persamaan 

variabel yang 

akan diuji yaitu 

Citra Merek, 
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Toshiba di 

Universitas

Gunadarm

a Depok

antara

Harga

terhadap

keputusan

pembelia.

Hubungan

positif

antara

Kualitas

Produk

terhadap

keputusan

pembelia.
Terdapat

hubungan

positif

antara Citra

Merek,

Harga,  dan

Kualitas

Produk

terhadap

keputusan

pembelian.

Kemudian 

terdapat 

perbedaan 

objek yang akan

di teliti.

3 Ong dan

Sugihart

o (2013)

Analisa 

Pengaruh 

Strategi 

Diferensias

i, Citra 

Merek,

Kualitas 

Produk dan

Strategi 

Diferensiasi, 

Citra Merek,

Kualitas 

Produk dan 

Harga dan 

Keputusan 

Pembelian

Setiap 

variabel 

bebas 

dinyatakan 

memiliki 

pengaruh 

yang

signifikan 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

di lakukan 

peneliti terdapat

beberapa 

persamaan 
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Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Pelanggan 

Di Cincau 

Station

Surabaya

terhadap 

keputusan 

pembelian 

pelanggan. 

Variabel nilai

dari variabel 

bebas secara

parsial secara

signifikan 

mempengaru

hi variasi 

keputusan 

pembelian.

variabel yang 

akan diuji yaitu 

Harga dan 

Brand Image. 

Kemuadian 

terdapat 

perbedaan 

objek yang akan

di teliti.

4 Sari et

al.

(2014)

Citra 

Merek, 

Harga dan 

Promosi 

Pengaruhn

ya 

Terhadap

Keputusan 

Pembelian 

Perhiasan 

Emas Pada

PT. 

Pegadaian

Citra Merek, 

Harga, 

Promosi, dan

Keputusan 

Pembelian

Harga dan

promosi 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

dan citra 

merek tidak 

memiliki

pengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian.

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

di lakukan 

peneliti terdapat

beberapa 

persamaan 

variabel yang 

akan diuji Yaitu 

Harga dan 

Brand Image. 

Kemuadian 

terdapat 

perbedaan 

objek yang akan

di teliti.
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5 Supriya

di et al.

(2016)

Pengaruh 

Kualitas 

Produk 

dan Brand 

Image 

Terhadap

Keputusan 

Pembelian

Kualitas 

Produk, 

Brand 

Image,

Keputusan 

Pembelian

Kualitas

produk

secara

parsial

tidak

berpengaru

h  terhadap

keputusan

pembelian.
Brand

image

secara

parsial

berpengaru

h  tidak

signifikan

terhadap

keputusan

pembelian.

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

di lakukan 

peneliti terdapat

beberapa 

persamaan 

variabel yang 

akan diuji Yaitu 

Brand Image. 

Kemuadian 

terdapat 

perbedaan 

objek yang akan

di teliti.

6 Agung

Nugroh

o (2005)

Pengaruh 

Harga dan 

diskon 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

konsumen 

pada 

Ramayana 

Departeme

nt Store.

Harga,  

diskon, dan 

keputusan 

pembelian

Harga dan 

diskon 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

konsumen di 

Ramayana 

Departement 

Store.

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

di lakukan 

peneliti terdapat

beberapa 

persamaan 

variabel yang 

akan diuji Yaitu 

Harga. 

Kemuadian 

terdapat 
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perbedaan 

objek yang akan

di teliti.
7 Wayan

Adi

Virawan

(2013)

Pengaruh 

Harga, 

Kualitas 

Produk dan

Citra 

Merek 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(Studi Pada

Mahasiswa

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas

Negeri 

Yogyakarta

Pengguna 

Helm 

Merek 

INK)

Harga, 

Kualitas 

Produk, Citra

Merek dan 

Keputusan 

Pembelian

Terdapat 

pengaruh 

yang 

signifikan 

secara 

simultan 

antara 

variabel 

harga, 

kualitas 

produk dan 

citra merek 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

produk 

produk helm 

merek INK.

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

di lakukan 

peneliti terdapat

beberapa 

persamaan 

variabel yang 

akan diuji Yaitu 

Harga dan Citra

Merek. 

Kemuadian 

terdapat 

perbedaan 

objek yang akan

di teliti.

8 Ryan

Kusuma

Perdana

(2010)

Pengaruh 

Citra 

Merek, 

Perceived 

Quality 

dan Iklan 

Terhadap 

Keputusan 

Citra Merek, 

Perceived 

Quality, 

Iklan, dan 

Keputusan 

Pembelian

Citra merek, 

perceived 

quality dan 

iklan 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

konsumen

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

di lakukan 

peneliti terdapat

beberapa 

persamaan 
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Pembelian 

Shampoo 

Merek 

Lifebuoy di

Kota 

Surakarta.

dalam 

pembelian 

shampoo 

merek 

Lifebuoy.

variabel yang 

akan diuji Yaitu 

Citra Merek. 

Kemuadian 

terdapat 

perbedaan 

objek yang akan

di teliti.
Sumber: Diolah Peneliti 

G. Hipotesis

Hipotesis  merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian dimana rumusan masalah biasanya telah disusun dalam bentuk kalimat

pertanyaan.  Dikatakan  sementara  karena  jawaban  yang  akan  diberikan  baru

didasarkan pada teori  yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris

yang diperoleh melalui  pengumpulan data.  Menurut Sugiyono (2009) hipotesis

adalah  suatu  jawaban  yang  bersifat  sementara  terhadap  suatu  permasalahan

peneliti  samapai  terbukti  melalui  data  yang  terkumpul  setelah  mentapkan

kebenaran dari teori ini masih diuji. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah

peneliti  dikemukakan  diatas,  peneliti  mengajukan  hipotesis  penelitian  sebagai

berikut :  

H1 : Terdapat pengaruh positif secara parsial harga terhadap keputusan

   pembelian konsumen Sepatu Merek Diana.
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H2 : Terdapat pengaruh positif secara parsial citra merek terhadap 

  keputusan pembelian konsumen Sepatu Merek Diana.

H3 : Harga dan citra merek secara simultan berpengaruh positif terhadap

keputusan    

    pembelian Sepatu Merek Diana.


