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ABSTRAK 

 

Damar Tenang Sri Supadminingsih, NIM. 1121103365, Skripsi, Fakultas 

Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, pengaruh 

merek dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk fashion 

dikalangan mahasiswa UNWIDHA Klaten (studi kasus pada produk merek 

SOPHIE PARIS). 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mngetahui apakah merek dan gaya 

hidup berpengaruh pada keputusan pembelian produk fashion dikalangan 

mahasiswa UNWIDHA Klaten. Lingkup penelitian ini dilakukan di Universitas 

Widya Dharma yang beralamat di Jl. KH Dewantara Klaten. Subyek penelitian ini 

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 

Universitas Widya Dharma. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah dengan teknik purpose stratified sampling, yaitu bentuk dari sampel 

distratifikasikan secara proporsional, namun tidak dipilih secara acak melainkan 

secara kebetulan saja, hal ini dilakukan karena populasi lebih dari 100, dengan 

data primer berupa : wawancara, observasi, kuesioner dan dengan data sekunder. 

Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda, karena variabel yang 

digunakan lebih dari dua variabel. Pengujian statistik dengan Uji F (simultan) dan 

Uji t (parsial). 

 Berdasarkan deskripsi data, karakteristik responden mayoritas adalah 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 84%, usia antara 21 tahun – 25 tahun 

sebanyak 58%, dan fakultas yang di dominasi dari Fakultas Ekonomi sebanyak 

70%. Sedangkan berdasarkan analisis data, diperoleh bahwa variabel merek (X1) 

dan variabel gaya hidup (X2) secara signifikan berpengaruh pada  keputusan 

pembelian (Y). Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah sebesar 27,9%. Sedangkan sisanya yaitu 72,1% dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar variabel yang telah diteliti. 

 

Kata kunci : Merek, gaya hidup, dan keputusan pembelian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Persaingan pasar yang semakin ketat saat ini menuntut para pemasar untuk 

lebih gigih dalam mempertahankan pangsa pasarnya, dengan menempatkan 

strategi pemasaran yang sesuai dengan sasaran penjualan serta memahami 

bagaimana perilaku konsumen yang akan dijadikan sasaran penjualannya. Penting 

bagi seorang pemasar untuk memahami bagaimana perilaku konsumennya, agar  

pemasar dapat menjaga kelangsungan usahanya di tengah persaingan saat ini. 

 Konsumen merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah kegiatan 

pemasaran, tanpa adanya konsumen maka kegiatan pemasaran tidak akan 

terbentuk. Seorang konsumen memiliki sikap, perilaku, kebutuhan serta keinginan 

yang berbeda – beda, dan bersifat tidak tetap ( sewaktu – waktu dapat berubah ). 

Sangat penting bagi seorang pemasar memahami bagaimana perilaku dan 

keinginan para calon konsumennya, agar para pemasar dapat menciptakan produk 

sesuai dengan keinginan para konsumennya dan pemasar dapat melakukan inovasi 

disetiap produknya, sehingga konsumen merasa diperhatikan oleh para pemasar 

dan kebutuhannya dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan mereka. 

 Apabila konsumen merasa diperhatikan dan diperdulikan kebutuhannya 

maka konsumen akan loyal terhadap produk yang dihasilkan. Apabila loyalitas 
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konsumen sudah terbentuk maka bukan tidak mungkin omset penjualan 

perusahaan akan meningkat, dan laba perusahaan akan mencapai titik maksimum. 

Memahami perilaku konsumen merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam 

sebuah pemasaran, karena perilaku konsumen akan mempengaruhi konsumen 

dalam  pengambilan keputusan prembelian suatu produk. 

 Keputusan pembelian produk oleh konsumen dipengaruhi oleh beberapa 

faktor baik eksternal konsumen maupun internal konsumen. Dari eksternal 

konsumen dapat dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah merek. Merek 

dapat dikatakan sebagai identitas diri dari penjual, selain itu merek dapat 

dijadikan pembeda dengan produk – produk sejenis di pasar. Merek mempunyai 

banyak manfaat baik bagi para konsumen, bagi pemasar, maupun bagi masyarakat 

luas.  Memang tidak mudah membangun sebuah merek yang kuat di pasar, 

Rangkuti 2004 ( dalam Etta Mamang Sangadji, dan sopiah 2013 : 326 ) 

mengemukakan bahwa membangun merek yang kuat tidak berbeda dengan 

membangun sebuah rumah. Oleh karena itu, untuk membangun sebuah merek 

yang kuat diperlukan juga sebuah fondasi yang kuat agar merek tersebut dapat 

bertahan ditengah persaingan bisnis yang semakin ketat ini.  

 Sedangkan dari internal konsumen dalam pengambilan keputusan 

pembelian juga dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah gaya hidup. 

Setiap orang mempunyai kepribadian dan gaya hidup yang berbeda - beda, begitu 

pula dengan kebutuhannya, tergantung pada pendapatan, lingkungan sosial, 

budaya, profesi, dan faktor demografisnya. Misalnya, Orang yang mempunyai 

gaya hidup serba mewah tentu kebutuhannya akan  berbeda dengan orang yang 
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mempunyai gaya hidup yang sederhana, seorang mahasiswa kebutuhannya akan 

berbeda dengan seorang pelajar, seorang dosen kebutuhannya akan berbeda 

dengan seorang direktur atau eksekutif, dan lain sebagainya. Gaya hidup 

seseorang akan mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli suatu produk, 

orang yang mempunyai gaya hidup mewah cenderung menyukai produk – produk 

yang bermerek, sedangkan orang yang mempunyai gaya hidup sederhana 

cenderung menggunakan produk yang sesuai dengan kebutuhannya saja. 

 Merek dan gaya hidup merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 

Merek dan gaya hidup akan saling mempengaruhi konsumen satu sama lain dalam 

menentukan pengambilan keputusan pembelian suatu produk. 

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul penulisan 

skripsi dengan judul “ PENGARUH MEREK DAN GAYA HIDUP 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK FASHION 

DIKALANGAN MAHASISWA UNWIDHA KLATEN ( studi kasus pada 

produk merek SOPHIE PARIS ) “ 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang 

menjadi masalah pokok dalam penulisan ini, adalah : 

1. Seberapa besar pengaruh merek pada keputusan pembelian produk 

fashion dikalangan mahasiswa UNWIDHA Klaten ? 
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2. Seberapa besar pengaruh gaya hidup pada keputusan pembelian 

produk fashion dikalangan mahasiswa UNWIDHA Klaten ? 

3. Seberapa besar pengaruh merek dan gaya hidup secara bersama – 

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk fashion dikalangan mahasiswa UNWIDHA 

Klaten ? 

 

C. Alasan Pemilihan Judul 

 Dalam penelitian ini ada alasan tertentu dalam pengambilan judul tersebut, 

adapun alasan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Alasan obyektif 

Alasan objektif penulis mengambil judul ini karena merek dan 

gaya hidup merupakan variabel yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. 

 Merek merupakan sebuah nama, istilah yang dapat 

dijadikan ciri atau identitas dari sebuah produk. Merek dapat 

digunakan oleh para pemasar sebagai pembeda bagi produknya 

dengan produk lain yang sejenis di pasar. 

 Merek merupakan hal yang penting bagi konsumen karena 

merek dapat mempermudah konsumen dalam mengidentifikasi 

produk pilihannya sebelum memutuskan untuk membeli produk 

tersebut. Terkadang konsumen membeli produk bukan berdasarkan 
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kualitas produknya, akan tetapi mereka lebih memperhatikan 

mereknya. 

 Gaya hidup merupakan sikap seseorang dalam menikmati 

hidupnya, cara mereka menikmati waktu serta uang mereka dan 

setiap orang mempunyai gaya hidup yang berbeda-beda. Gaya 

hidup mahasiswa saat ini cenderung mengikuti trend fashion yang 

sedang berkembang saat ini misalkan, saat ini dalam lingkungan 

mahasiwa sedang terjadi trend produk-produk SOPHIE PARIS, 

biasanya mahasiswa cenderung mengikuti trend tersebut.   

2. Alasan subyektif 

Alasan subyektif penulis mengambil judul ini karena merek 

merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dan bagi 

konsumen. Merek merupakan identitas dari perusahaan, merek 

mempermudah konsumen dalam mengidentifikasi produk untuk 

memenuhi kebutuhannya sebelum konsumen menentukan 

keputusan pembeliannya. Dalam pengambilan keputusan 

pembelian konsumen dapat menjadikan merek sebagai 

pertimbangan, karena merek dapat menentukan kualitas produk 

tersebut. 

 Gaya hidup merupakan suatu gambaran sikap atau perilaku 

seseorang dalam kesehariannya, yaitu cara dia hidup menggunakan 

waktu serta uang hasil kerja mereka. Setiap orang mempunyai gaya 

hidup yang berbeda-beda, gaya hidup seseorang dapat dipengaruhi 



6 
 

6 
 

oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Dari internal individu 

dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti sikap, pengalaman dan 

pngamatan, kepribdian, konsep diri, motif dan persepsi. 

Sedangkan, dari faktor eksternal individu gaya hidup seseorang 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelompok referensi, 

keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan. 

 Dalam melakukan pengambilan keputusan pembelian, 

merek dapat dijadikan pertimbangan untuk membeli produk 

tersebut atau tidak, biasanya banyak orang yang beranggapan 

bahwa apabila produk tersebut memiliki nama merek yang bagus 

atau terkenal maka kualitas produknya juga bagus. 

 Pemilihan merek juga akan di  pengaruhi oleh gaya hidup 

seseorang, karena dalam menentukan keputusan pembeliannya, 

konsumen akan melakukan beberapa pertimbangan seperti dengan 

melihat pengalaman teman atau saudara atau orang lain yang 

menggunakan produk yang sama, mendiskusika dengan keluarga 

apakah produk tersebut benar-benar sedang dibutuhkan oleh 

keluarga pada saat ini, dan apakah produk tersebut sesuai dengan 

kebutuhannya atau tidak. 

 

D. Penegasan Judul 

 Merek merupakan identitas, ciri, simbol atau logo yang menjadi identitas 

dari sebuah perusahaan yang dijadikan pembeda dengan produk lain yang sejenis 
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dari perusahaan pesaing. Merek merupakan suatu hal yang penting bagi 

konsumen, karena merek dapat mencerminkan status sosial dimasyarakat. 

 Gaya hidup merupakan suatu gambaran sikap atau perilaku seseorang, 

yaitu gambaran cara dia hidup menggunakan waktu dan uang yang dimilikinya. 

Sekarang ini pada umumnya gaya hidup mahasiswa UNWIDHA Klaten 

mengikuti trend yang sedang berkembang saat ini,sehingga apabila ada merek 

suatu produk yang dirasa cukup menarik, biasanya mahasiswa cenderung 

mengikuti perkembangan mode. Apalagi produk – produk fashion seperti tas, 

sepatu, pakaian dan asesoris menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi 

mahasiswa sebagai penunjang penampilan mahasiswa. 

 Sedangkan perilaku konsumen merupakan proses pengambilan keputusan 

konsumen dalam memutuskan membeli suatu produk. Keputusan pembelian 

konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik eksternal maupun internal. Dari 

faktor eksternal misalnya, dari lingkungan sosialnya, keluarga maupun merek dari 

suatu produk. Sedangkan dari faktor internal konsumen dapat dipengaruhi oleh 

pendapatan, kebutuhan, gaya hidupnya. 

 

E. Pembatasan masalah 

 Untuk memfokuskan permasalahan serta keterbatasan yang dimiliki oleh 

penulis, maka penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh merek yang memiliki 

indikator seperti merek harus mudah diingat, merek harus mempunyai makna, 
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merek harus disukai oleh para konsumennya, merek dapat diubah, dan merek 

dapat diadaptasikan, serta merek harus dapat dilindungi oleh badan hukum. 

 Gaya hidup merupakan suatu gambaran sikap atau perilaku seseorang 

dalam kesehariannya, yaitu cara dia hidup menggunakan waktu serta uang hasil 

kerja mereka. Gaya hidup seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal maupun 

faktor eksternal. Dari internal individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

misalnya sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif dan 

persepsi. Sedangkan, dari faktor eksternal individu dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan 

kebudayaan.  

 Keputusan pembelian merupakan pemilihan suatu tindakan dari dua atau 

lebih pilihan alternatif dan  memilih salah satu diantaranya. Merek suatu produk 

dan gaya hidup seseorang akan mempengaruhi konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembeliannya. Terdapat lima tahapan perilaku konsumen dalam 

pengambilan keputusan pembelian suatu produk, yaitu : pengenalan kebutuhan, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan hasil akhirnya 

apakah konsumen merasa puas atau tidak terhadap produk yang dibelinya. 

 

F. Tujuan penelitian  

1. Untuk mengetahui apakah merek berpengaruh pada keputusan pembelian 

produk fashion dikalangan mahasiswa UNWIDHA Klaten. 
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2. Untuk mengetahui apakah gaya hidup berpengaruh pada keputusan 

pembelian produk fashion dikalangan mahasiswa UNWIDHA Klaten. 

3. Untuk mengetahui apakah merek dan gaya hidup berpengaruh pada 

keputusan pembelian produk fashion dikalangan mahasiswa UNWIDHA 

Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Memberi tambahan wawasan dan pengetahuan di bidang 

pemasaran, khususnya mengenai memahami perilaku konsumen 

dalam memutuskan pembelian suatu produk. Serta menambah 

pengalaman penelitian khususnya penelitian di bidang pemasaran. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan untuk lebih memahami perilaku konsumenya dan 

untuk terus melakukan inovas di setiap produk yang dihasilkan 

agar dapat meingkatkan omset penjualan perusahaan dan menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan. 

3. Bagi pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti 

lain yang melakukan penelitian sejenis. 
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H. Kerangka Pemikiran 

 Kesuksesan sebuah kegiatan pemasaran tergantung pada bagaimana cara 

pemasar atau perusahaan menempatkan strategi pemasaran yang sesuai dengan 

sasaran penjualannya dan bagaimana cara pemasar atau perusahaan memahami 

perilaku konsumennya dengan sebaik mungkin. 

 Dalam melakukan pengambilan keputusan pembelian suatu produk, 

konsumen mempertimbangkan beberapa hal sebelum memutuskan untuk membeli 

produk tersebut, diantaranya dengan mempertimbangkan merek produk tersebut. 

Banyak orang yang beranggapan bahwa merek menentukan kualitas sebuah 

produk, itulah sebabnya mengapa merek dijadikan pertimbangan bagi konsumen 

dalam pengambilan keputusan pembelian suatu produk. 

 Selain merek, gaya hidup seseorang juga akan mempengaruhi 

keputusannya dalam membeli sebuah produk. Setiap orang mempunyai gaya 

hidup, sifat, serta kebutuhan yang berbeda-beda. 

 Apabila seorang pemasar atau perusahaan dapat membangun merek 

produknya dengan baik dan dapat memahami perilaku konsumen, maka 

konsumen akan loyal terhadap perusahaan. Kalau loyalitas konsumen sudah 

terbentuk maka omset perusahaan akan meningkat dan laba perusahan akan 

mencapai target yang diharapakan oleh perusahaan.ari uraian singkat tersebut, 

maka penulis menguraikan kerangka pemikiran yang akan dijadikan pegangan 

dalam penelitian ini pada gambar 1.1 di bawah ini. 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

I. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan anggapan yang mungkin benar digunakan sebagai 

dasar pembuatan keputusan atau pengarahan penyelidikan selanjutnya, maka 

perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. “diduga ada pengaruh merek terhadap keputusan pembelian produk 

fashion dikalangan mahasiswa UNWIDHA Klaten.” 

2. “diduga ada pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk 

fashion dikalangan mahasiswa UNWIDHA Klaten.”  

3. “diduga ada pengaruh merek dan gaya hidup terhadap keputusan 

pembelian produk fashion dikalangan mahasiswa UNWIDHA Klaten.” 

 

 

 

Merek (X1) 

Gaya Hidup (X2) 

Keputusan Pembelian (Y) 
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J. Sistematika penulisan 

 Agar pembahasan skripsi ini lebih jelas dan sitematis, maka penulis 

membagi kedalam beberapa bab dan sub bab, antara lain : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang pengertian manajemen, pengertian 

pemasaran, pengertian manajemen pemasaran, pengertian perilaku 

konsumen, pengertian merek, pengertian gaya hidup, pengertian 

keputusan pembelian konsumen, dan pengertian produk. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian, ruang lingkup lokasi, teknik pengambilan sampel, 

instrument penelitian, dan prosedur analisis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis menyajikan hasil penelitian yang dilengkapi 

dengan tabel. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, 

menginterpretasikan penemuan secara logis. 
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BAB V  : SIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini dipaparkan simpulan dari hasil pembahasan yang 

dilakukan pada bab-bab di atas, kemudian memberikan saran yang 

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang diteliti.



 

1 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh merek 

dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk fashion dikalangan 

mahasiswa UNWIDHA Klaten (studi kasus pada produk SOPHIE PARIS) 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis dan identifikasi kualitatif dapat disimpulkan 

sebagian besar responden penelitian ini berusia 21 tahun – 25 tahun 

sebanyak 29 responden atau 58%, jenis kelamin yang didominasi 

oleh perempuan sebanyak 42 responden atau 84% dan fakultas 

yang didominasi dari fakultas ekonomi sebanyak 35 responden 

atau 70%. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan linier berganda yaitu Y= 10,314+ 0,250 X1 + 0,332 X2. 

Menunjukkan bahwa variabel yang terdiri dari merek dan gaya 

hidup yang berpengaruh secara signifikan adalah pada variabel 

merek sebesar 0,250 satuan dan gaya hidup sebesar 0,332 satuan 

dengan asumsi variabel bebas sama dengan nol. Sehingga jika 

dinaikan satu satuan maka keputusan pembelian akan meningkat 

sebesar 0,250 satuan untuk merek dan 0,332 satuan untuk gaya 

hidup. 
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3. Dari hasil pengujian uji F dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara merek dan gaya hidup terhadap keputusan 

pembelian produk fashion dikalangan mahasiswa UNWIDHA 

Klaten ( studi kasus pada produk merek SOPHIE PARIS ) secara 

bersama-sama, karena Fhitung = 10,548 > Ftabel = 3,20. 

4. Dari hasil uji t dapat diketahui bahwa : 

1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara merek terhadap 

keputusan pembelian produk fashion dikalangan mahasiswa 

UNWIDHA Klaten ( studi kasus pada produk SOPHIE 

PARIS ), karena thitung merek = 2,474 lebih besar dari ttabel = 

2,01174. Sehingga Ha yang berbunyi ada pengaruh yang 

signifikan dari merek terhadap keputusan pembelian 

diterima. 

2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya hidup 

terhadap keputusan pembelian produk fashion dikalangan 

mahasiswa UNWIDHA Klaten ( studi kasus pada produk 

SOPHIE PARIS ), karena thitung  gaya hidup = 3,648 lebih 

besar dari ttabel = 2,01174. Sehingga Ha yang berbunyi ada 

pengaruh yang signifikan dari gaya hidup terhadap keputusan 

pembelian diterima. 
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B. Saran 

  Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan 

masukan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil 

berbagai kebijakan di masa yang akan datang dan sebagai bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam memahami perilaku konsumen, 

khususnya tentang hal-hal yang dapat mendorong konsumen dalam 

mengambil keputusan pembeliannya. Merek dapat memudahkan 

konsumen dalam mengenali mutu dari sebuah produk sebelum konsumen 

memutuskan untuk membelinya. Sedangkan untuk gaya hidup, apabila 

perusahaan dapat memahami gaya hidup konsumennya maka perusahaan 

dapat melakukan segmentasi sesuai sasaran, dapat membantu perusahaan 

dalam memposisikan produk di pasar dengan menggunakan iklan, serta 

perusahaan bisa mengembangkan produknya sesuai dengan tuntutan gaya 

hidup kosumen. Berdasarkan urain diatas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

a. Perusahaan SOPHIE PARIS harus lebih memperhatikan gaya 

hidup konsumennya, agar perusahaan dapat memasarkan 

produknya sesuai dengan sasaran penjualan, sehingga dapat 

meningkatkan omset penjualan perusahaan. Karena dalam 

penelitian ini variabel gaya hidup terbukti secara signifikan dapat 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pengambilan 

keputusan pembeliannya. Gaya hidup konsumen dapat 

dipengarahui oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor 
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eksternal. Faktor internal meliputi sikap dari konsumen, 

pengalaman dan pengamatan konsumen, kepribadian konsumen, 

konsep diri konsumen, motif konsumen dalam pemenuhan 

kebutuhannya, dan persepsi konsumen akan mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan pengambilan keputusan 

pembeliannya. Selain faktor internal gaya hidup konsumen dapat 

dipengaruhi oleh faktor eksternal konsumen yang meliputi 

kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan akan 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pengambilan 

keputusan pembeliannya. 

b. Bagi konsumen merek bermanfaat untuk mencerminkan kualitas 

sebuah produk. Maka dari itu perusahaan harus lebih 

memperhatikan penempatan mereknya, agar merek benar – benar 

bisa mencerminkan kualitas produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Karena dalam penelitian ini variabel merek terbukti 

secara signifikan dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

pengambilan keputusan pembeliannya. Sehingga merek dapat 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pengambilan 

keputusan pembeliannya. 
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