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MOTTO 

 

“Man Jadda Wa jadda” 

Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil.  

 

“Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan 

kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan”  

(Abu Hamid Al Ghazali)  

 

“Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. 

Bukan terletak pada wajah dan pakainnya” 

(Buya Hamka)  

 

“Do The best and pray. God will take care of the rest (Lakukanlah yang terbaik, 

kemudian berdoalah. Tuhan yang akan mengurus sisanya).  
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ABSTRAK 

PENGARUH BRAND IMAGE DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN PADA TOKO FASHION  ELIZABETH DI KALANGAN 

MAHASISWA UNWIDHA KLATEN 

Oleh 

 

UlinRadiastuti 

 

NIM 1521103793  

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Brand image dan Harga 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Toko Elizabeth. Dalam penelitian 

ini, peneliti ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Subjek penelitian ini 

adalah mahasiswa Unwidha klaten .Adapun teknik pengambilan sampel dengan 

kuesioner yaitu mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah 

pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis  oleh responden.Analisis data 

menggunakan regresi linier berganda, karena variabel yang digunakan lebih dari dua 

variabel. Pengujian statistic dengan Uji F (simultan) danUji t (parsial). 

Berdasarkan deskripsi data, karakteristik responden mayoritas adalah berjenis 

kelamin perempuan dan berusia sekitar 18-25th, sedangkan berdasarkan analisis data 

yang diperoleh (X1) Brand image dan (X2) Harga berpengaruh secara signifikan 

terhadap  keputusan pembelian pada toko Elizabeth di kalangan mahaiswa unwidha 

Klaten. Besarnya dipengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat dalam 

penelitian ini ditunjukkan dengan nilai R square sebesa r47 % dan yang lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar  variabel yang telah diteliti. 

 



 

xviii 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 

primer. Rumus yang digunakan dalam pengumpulan data adalah korelasi yang 

hasilnya untuk Brand image adalahthitung>ttabelyaitu 2,809 > 2,011 hasil uji  korelasi 

untuk Harga adalah thitung>ttabelyaitu 3,345> 2,011 dengan persamaan regresi Y = a + 

b1X1 + b2 X2  + e maka didapat Y= 5,169Y+0,386X1+0,387X2 dan uji signifikas 

iFhitung>Ftabelmaka 51,548 >3,20 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

positif secara komprehensif maupun parsial yang signifikan antara Brand image dan 

Harga terhadap keputusan konsumen dalam pembelian pada toko Elizabeth di 

kalangan mahaiswa unwidha Klaten 

Kata kunci : Brand image, Harga, Keputusan pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Persaingan bisnis dalam era globalisasi dewasa ini sangat ketat, di 

mana setiap perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen 

serta berusaha untuk menciptakan suatu produk yang mempunyai keunggulan 

dan menciptakan produk yang berbeda dengan pesaing. Sehingga perusahaan 

harus mempertahankan pangsa pasarnya dengan menempatkan strategi 

pemasaran yang sesuai dengan sasaran penjualan serta memahami bagaimana 

perilaku konsumen yang akan dijadikan sasaran penjualannya. Penting bagi 

perusahaan untuk memahami bagaimana perilaku konsumennya, agar 

perusahaan 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 
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diperhatikan oleh para pemasar dan kebutuhannya dapat terpenuhi sesuai 

dengan keinginan mereka. 

Toko Elizabeth telah bergerak di industri fashion sejak tahun 1963 

dengan memproduksi tas wanita, tas kerja wanita, tas pria, koper serta 

dompet. Selain itu, Elizabeth juga menyediakan aksesoris untuk wanita 

berupa jam tangan, kalung, gelang, anting dan kacamata; serta jam tangan dan 

kacamata untuk pria. Hingga saat ini Elizabeth memiliki 84 toko yang tersebar 

di seluruh Indonesia sehingga mampu menyediakan tas terbaik untuk 

masyarakat. Selain itu, Elizabeth semakin dekat dengan masyarakat dan 

mudah dijangkau oleh siapapun dengan hadirnya toko online Elizabeth 

sebagai inovasi dan regenerasi brand. Elizabeth juga mengembangkan brand-

nya dengan memasarkan produk dengan merek Emsio by Elizabeth, Lorica by 

Elizabeth, Pink Kiss by Elizabeth, dan Delco by Elizabeth, dengan setiap 

brand memiliki segmen konsumen yang berbeda-beda. 

Brand image yang dimiliki perusahaan dan harga produk yang tepat, 

hal ini akan mempengaruhi konsumen untukkeputusan pembelian. Jadi 

berhasil tidaknya suatu merek dalam menarik konsumen sangat tergantung 

pada persepsi konsumen terhadap merek tersebut. Oleh karena itu Toko 

Elizabeth  harus dapat menciptakan merek yang menarik dan menggambarkan 

manfaat produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Konsumen akan 

cenderung memilih nama merek terlebih dahulu setelah itu memikirkan harga, 

karena brand image yang terbentuk dibenak konsumen yang terbiasa 

https://elizabeth.co.id/emsio/
https://elizabeth.co.id/lorica/
https://elizabeth.co.id/lorica/
https://elizabeth.co.id/pinkiss/
https://elizabeth.co.id/delco/
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menggunakan merek tertentu cenderung konsistensi dalam pembelian produk 

yang diinginkan. 

Selain brand image, harga juga sangat berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Harga adalah salah satu variabel yang perlu diperhatikan oleh 

manajemen perusahaan; karena harga akan langsung memengaruhi besarnya 

volume penjualan dan laba yang dicapai oleh perusahaan. Harga akan menjadi 

pertimbangan yang cukup penting bagi konsumen dalam memutuskan 

pembeliannya, konsumen akan membandingkan harga dari produk pilihan 

mereka dan kemudian mengevaluasi apakah harga tersebut sesuai atau tidak 

dengan nilai produk serta jumlah uang yang harus dikeluarkan. Konsumen 

akan lebih teliti dalam membandingkan dan memilih harga. 

Brand Image dan harga merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Merek dan harga akan saling mempengaruhi konsumen satu sama 

lain dalam menentukan pengambilan keputusan pembelian suatu produk. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih jauh tentang “ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE 

DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA TOKO 

FASHION ELIZABETH DI KALANGAN MAHASISWA UNWIDHA 

KLATEN”.  
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B. Alasan Pemilihan Judul 

a. Alasan Subjektif 

Alasan subjektif adalah penulis tertarik menelititi keputusan 

pembelian konsumen di UNWIDHA Klaten yang menyangkut pengaruh 

brand image dan harga terhadap keputusan pembelian pada Toko 

elizabeth . 

b. Alasan Objektif 

a) Untuk mengetahui pengaruh brand image dan harga terhadap 

keputusan pembelian pada Toko Elizabeth  . 

b) Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang pemasaran. 

 

C. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengintreprestasikan 

beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu 

menjelaskan sebagai berikut: 

a. Menurut kotler dan keller (2009) brand image adalah proses dimana 

seseorang memilih, mengorganisasikan, dan mengartikan masukan 

informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti.  

b. Menurut Tjiptono (1997) “agar sukses dalam memasarkan suatu 

barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara 

tepat”.  
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c. Menurut Kotler dan keller (2012), Keputusan Pembelian adalah 

keputusan yang diambil konsumen untuk melakukan pembelian suatu 

produk melalui tahapan-tahapan yang dilalui konsumen sebelum 

membeli, perilaku waktu memakai, dan perasaan setelah membeli.  

 

D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, dapat di 

identifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian pada 

Toko ELIZABETH ?  

2. Bagaimanakah  pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada Toko 

Elizabeth ?  

3. Diantara variabel Brand Image dan harga manakah yang paling dominan 

memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian pada Toko  

Elizabeth? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini untuk 

menganalisis dan mengetahui: 

1. Pengaruh Brand Image terhadap keputusan pembelian pada Toko  

Elizabeth. 

2. Pengaruh Harga terhadap keputusan pembelian pada Toko  Elizabeth 
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3. Diantara variabel Brand Image dan harga manakah yang paling dominan 

memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian pada Toko  

Elizabeth. 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini untuk menerapkan dan menggunakan teori yang 

didapat dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

b. Bagi akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memperdalam ilmu serta dapat digunakan sebagai pembanding bagi 

pembaca yang ingin melaksanakan penelitian di bidang pemasaran. 

c. Bagi perusahaan 

Dapat mengetahui seberapa besar pengaruh Brand image dan harga 

terhadap keputusan pembelian pada Toko Elizabeth. 
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G. Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah,  tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang pengertian pemasaran, pengertian 

brand image, pengertian harga, pengertian produk, pengertian 

keputusan pembelian konsumen. 

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. 

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. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh brand image dan 

harga terhadap keputusan pembelian di kalangan mahasiswa unwidha klaten 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan analisis kualitatif dapat disimpulkan dengan 50 orang 

responden, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 

12 orang dengan presentase 24% dan perempuan sebanyak 38 orang 

dengan presentase 76%, untuk tingkat usia antara 18-25th sebanyak 50 

orang dengan presentase 100% dan tingkat usia antara 26-30thtidak ada, 

sedangkan untuk fakultas paling banyak yaitu Mahasiswa fakultas 

ekonomi sebanyak 37 orang dengan presentase 74%, FKIP sebanyak 11 

orang dengan presentase 22%, dan fakultas psikologi 2 orang dengan 

presentase sebanyak 4%.  

b. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y= 5,169 + 0,386X1 + 0,387X2. 

Menunjukkan bahwa kedua variabel yaitu brand image (X1) dan harga 

(X2) sangat berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

pada toko elizabeth. Pada variabel brand image berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada toko Eizabeth sebesar 0,386 dan pada variabel 
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harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian toko Eizabeth sebesar 

0.387 . 

c. Dari hasil uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

brand image dan harga terhadap keputusan pembelian pada Toko 

Elizabeth.  diketahui Fhitung 51,548 > Ftabel 3,20 , dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh yng signifikan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

d. Dari hasil uji t diketahui bahwa perhitungan dari setiap variabel X1 dan X2 

dengan nilai p ≥ 0,05 berpengaruh secara signifikan. Dengan variabel 

brand image diketahui thitung = 2,694> ttabel 2,011 maka Ha berbunyi ada 

pengaruh yang signifikan antara brand image  dan harga terhadap 

keputusan pembelian diterima, variabel harga thitung = 3,345> ttabel 2,011 

maka Ha berbunyi ada pengaruh yang signifikan antara brand image dan 

harga diterima.  

e. Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien determinan (R square) diketahui dari R2 sebesar 0,686 x 0,686 = 

0,470. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar presentase pengaruh variabel bebas Brand image (X1) dan Harga 

(X2) terhadap keputusan pembelian (Y), dan besarnya pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini adalah 47,0%. 

Sedangkan sisanya yaitu 53,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang belum 

diteliti. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dari 

Pengaruh Brand image dan Harga Terhadap Keputusan pembelian pada Toko 

Fashion Elizabeth di kalangan mahasiswa unwidha klaten, maka saran yang 

dapat diberikan sebagai berikut :  

1. Toko elizabeth disarankan untuk meningkatkan kualitas citra produk. 

Untuk meningkatkan citra produknya bisa melalui media iklan,sosial 

media dan tabloid supaya Brand image pada Toko Elizabethdapat 

terbentuk semakin kuat, mudah dikenal dan diingat dibenak konsumen 

sehingga dapat meningkatkan keputusan pembelian pada Toko Elizabeth. 

2. penetapkan harga yang sesuai dengan kualitas pada Toko Elizabeth dan 

meningkatkan lagi keunggulan-keunggulan lainnya supaya mampu 

bersaing dengan produk yang sejenis lainnyadalam kaitannya untuk 

kemajuan dan keberhasilan Toko. 

3. Toko seharusnya memperhatikan peluang-peluang yang ada dan 

memanfaatkan peluang tersebut sebaik mungkin dengan mempromosikan 

produk Toko Elizabeth dan terus melakukan inovasi-inovasi untuk 

perkembangan dan kesempurnaan produknya dimasa yang mendatang. 
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