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ABSTRAK
Penyebaran covid-19 yang cepat memang merubah interaksi antara bisnis dan
pelanggan. Banyak bisnis mulai merasa penurunan penjualan yang drastis atau bahkan
tidak memiliki pelanggan sama sekali karena pelanggan sudah mulai beraktivitas di
rumah mereka masing-masing. Tetapi, keberlanjutan bisnis harus tetap dilakukan agar
bisnis dapat dipertahankan. Mempertahankan bisnis yang berarti juga memperjuangkan
penjualan selama wabah Virus Corona memang tidak mudah.Pandemi Covid-19
membuat pemerintah menerapkan kewajiban pembatasan aktivitas.Meski Covid-19
melumpuhkan aktivitas fisik, di sisi lain, ini juga membuat penjualan online meningkat
tajam. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan cara menciptakan
merek (brand), dimana dengan adanya merek yang kuat pada suatu produk maka akan
membentuk landasan merek yang positif dan mampu mengembangkan keberadaan merek
dalam waktu yang lama.Penelitian ini merupakan penelitian ekonomi Islam menggunakan
pendekatandiskriptif kuantitatif, yaitu mengamati konsumen produk Fashion merek
Cordy dalam kondisi pandemic Covid 19. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
Apakah ada Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian di tengah wabah
Covid 19 Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pada Brand PakaianCordy).”
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.Sumber data berupa data primer dan
sekunder.Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan kuesioner.
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 95 konsumen Busana Cordy dan sampel yang
digunakan dalam penelitian sebesar 95 konsumen. Proses analisis data menggunakan
analisis regresi linier sederhana, uji T dan koefisien dterminan dengan Brand Image
sebagai variabel independen (X) dan keputusan pembelian sebagai variabel dependen (Y).
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Bramd Image berpengaruh terhadap
keputusan pembelian produk Cordy.Brand Image berpengaruh 26,3 % terhadap
keputusan pembelian Produk Cordy, sedangkan 72,7% dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Taraf signifikansi dari penelitian ini <0,05
(0,000<0,05) diketahui bahwa H1 diterima dan Ho ditolak.. Perilaku konsumen dalam
ekonomi Islam berbeda dengan perilaku konsumen konvensional. Seorang muslim dalam
penggunaan penghasilannya memiliki 2 sisi, yaitu pertama untuk memenuhi kebutuhan
diri dan keluarganya dan sebagian lagi untuk dibelanjakan di jalan Allah. Batasan
konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek halal-haram saja tetapi
termasuk pula yang baik, larangan ishraf dan bermegah megahan.

Kata kunci: Brand Image ,Keputusan Pembelian, Perspektif Ekonomi Islam
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ABSTRACT

The rapid spread of covid-19 has indeed changed the interaction between
businesses and customers. Many businesses have begun to feel a drastic drop in sales or
even have no customers at all because customers have started activities in their
respective homes. However, business continuity must still be done so that the business
can be sustained. Maintaining a business which means fighting for sales during the
Corona Virus outbreak is not easy. The Covid-19 pandemic made the government impose
an obligation to limit activities. Although Covid-19 cripples physical activity, on the other
hand, it also makes online sales increase sharply. One way to make this happen is by
creating a brand, where with a strong brand on a product it will form a positive brand
foundation and be able to develop a brand existence for a long time. This research is an
Islamic economic research using a quantitative descriptive approach, which is observing
consumers of Cordy Fashion products in the Covid 19 pandemic. On the Cordy Brand
Clothing). "
This research uses quantitative methods. The data sources are primary and
secondary data. Data collection techniques consisted of observation, interviews and
questionnaires. The population in this study were 95 consumers of Cordy Clothing and
the sample used in the study was 95 consumers. The process of data analysis uses simple
linear regression analysis, T test and the coefficient of difference with Brand Image as the
independent variable (X) and purchasing decisions as the dependent variable (Y).
Based on the results of the study, it shows that Brand Image has an effect on
purchasing decisions of Cordy products. Brand Image has an effect of 26.3% on
purchasing decisions of Cordy Products, while 72.7% is influenced by other variables not
examined in this study. The significance level of this study is <0.05 (0.000 <0.05). It is
known that H1 is accepted and Ho is rejected. Consumer behavior in Islamic economics
is different from conventional consumer behavior. A Muslim in the use of his income has
2 sides, namely first to meet the needs of himself and his family and partly to be spent in
the way of Allah. Limitation of consumption in Islam does not only pay attention to the
halal-haram aspects but also includes the good, the prohibition of ishraf and boasting.

Keywords: Brand Image, Purchase Decision, Islamic Economic Perspective
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MOTTO
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غغْام  نِ م ٌْعفو م  وْأو نخٍ نهم  وْ وَّم حوا حٌـوغْام  نِ م  وس حْ ن
“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa
dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.”
(Q.S Yusuf :87)

 غ نشفْام  وْْو حمم ٌو حَخشْام  وْ وكاَو م بو حٍ و م  ورْنكوم قو وْا ًِام
وْاْ و نزٌ و م ِن ورام أو حنِوَْام ْو حمم ٌ ح
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya kepada anak-anak mereka
mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir dapat dibaca Yaqturuu dan Yuqtiruu,
artinya tidak mempersempit perbelanjaannya (dan adalah) nafkah mereka (di antara
yang demikian itu) di antara berlebih-lebihan dan kikir mengambil jalan pertengahan”
yakni tengah-tengah.
(QS.Al-furqan:67)
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Penegasan Judul
Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan
memudahkan dalam pemahaman penelitian ini, maka perlu adanya penguraian dan
penegasan terhadap arti dan makna dari istilah-istilah yang ada dijudul penelitian
ini. Dangan adanya penegasan arti dan makna dari istilah-istilah yang ada dijudul
penelitian ini di harapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terkait arti dan makna
dari juul penelitian ini. Selain itu, penegasan judul ini merupakan penekanan
terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul penelitian ini
adalah: PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBELIAN DI TENGAH WABAH COVID 19 DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA BRAND PAKAIAN CORDY).
Adapun penjelasan judul tersebut adalah sebagaiberikut:
1. Pengaruh
Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda)
yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.1
2. Brand image
Brand image adalah representasi dari keseluruhan persepsi terhadap brand.
Brand image berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi
terhadap sebuah brand.2
3. Keputusan
Keputusan adalah suatu pengakhiran dari pada proses pemikiran tentang suatu
masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif.3
4. Pembelian
Pembelian adalah suatu bagian dari kegiatan ekonomi yang kita lakukan
karena kita merasa membutuhkan barang atau jasa tersebut untuk digunakan
atau di konsumsi.
5.

Perspektif
Perspektif adalah konteks system atau persepsi visual adalah cara bagaimana
objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensi dan
posisi mata relatif terhadap objek.4

1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa
(Jakarta:PT. Grammedia Pustaka Utama, 2008), 664
2
Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 12 Jilid I (Jakarta: PT.Indeks,2007),259
3

Adrian, Payne, The Essence of Service Marketing (Pemasaran Jasa) (Jakarta:
Selembang Empat, 2008), 219
4
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke empat,
(Jakarta: PT. Grammedia Pustaka Utama, 2011), h.675
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6.

Ekonomi
Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang
berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan
jasa.

B. Latar Belakang Masalah
Indonesia sedang menghadapi krisis dalam bidang ekonomi yang disebabkan
karena pandemic covid-19. Kondisi tersebut sudah nampak memprihatinkan,
ekonomi secara global 2020 diperkirakan bisa jatuh seperti depresi 1930, bukan lagi
seperti tahun 2008 atau 1998. Kondisi ini juga memicu penurunan perdagangan
bahkan perdagangan internasional. Di Indonesia sendiri berbagai sektor harus
terkendala dalam proses operasi, seperti pabrik-pabrik yang harus menghentikan
proses operasi karena kondisi yang tidak memungkinkan ini. Berdasarkan informasi
dari laman berita Kompas.com yang dilansir pada tanggal 10 Mei 2020,
pertumbuhan year-on-year, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1
2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53 persen.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada
kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya
tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada
periode yang sama 2019 lalu. Dalam perdagangan tidak hanya menerpa pada satu
jenis perusahaan saja, namun juga berlaku pada hampir semua jenis perusahaan salah
satunya persaingan bisnis ritel. Kemajuan teknologi akhir-akhir ini telah memicu
selera masyarakat makin bervariasi, sedangkan dari sisi pedagang terutama yang
memiliki modal besar melakukan perubahan metode atau cara dalam memasarkan
produknya. Untuk meraih posisi yang lebih baik maka setiap perusahaan harus
memperhatikan kepuasan konsumen dengan cara memberikan pelayanan yang
terbaik. Hal ini dapat memberikan keuntungan dalam waktu yang panjang bagi
perusahaan. Keuntungan tersebut didapat dari adanya pembelian produk.
Kemampuan meningkatkan pembelian produk dan keuntungan secara terus menerus
merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan.
Dalam kondisi pasar yang tingkat persaingannya semakin ketat, banyak
produk-produk baru bermunculan yang saling berlomba merebut perhatian
konsumen sehingga para perusahaan sulit memperoleh laba. Dalam menghadapi
persaingan didunia usaha yang semakin tajam ini, prepensi dan loyalitas adalah
kunci untuk meraih sukses. Begitu pentingnya peranan pemasaran dalam
menentukan kelanjutan usaha suatu perusahaan, sehingga banyak diantara
perusahaan dalam manajemennya menempatkan posisi pemasaran paling depan.
Seorang pemasar harus selalu dahulu pasar yang akan dimasukinya. Setiap produsen
selalu berusaha agar melalui produk yang dihasilkannya dapatlah tujuan dan sasaran
perusahaannya tercapai. Salah satu aset untuk membentuk persepsi yang dapat
dilakukan adalah melalui jalur merek (brand) dimanabila suatu produk dengan
merek yang kuat akan berkesempatan membentuk landasan merek yang kuat juga
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dan mampu mengembangkan keberadaan merek dalam persaingan apapun dalam
waktu yang lama.
Menurut UU Merek No.15 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1), merek adalah tanda
yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan
dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Perkembangan terakhir menunjukan
bahwa bentuk, suara, hologram, dan bahkan aroma juga dimasukan dalam lingkup
definisi merek. 5Merek mengidentifikasikan penjual atau pembuat sehingga merek
sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan feature,
manfaat, jasa tertentu pada pembeli. Merek- merek terbaik memberikan jaminan
kualitas, tetapi merek lebih dari sekedar simbol.
Dalam perkembangan, perusahaan semakin menyadari merek sebagai asset
perusahaan yang paling bernilai. Merek (brand) bukanlah sekedar nama, istilah
(term), tanda (sign), simbol atau kombinasinya. Lebih dari itu, merek adalah „‟janji‟‟
inilah yang membuat masyarakat luas mengenal merek tersebut, lebih dari merek
yang lain kenyataannya, sekarang ini karakteristik unik dari pemasaran modern
bertumpu pada penciptaan merek-merek yang bersifat membedakan (different)
sehingga dapat memperkuat citra merek perusahaan. Semua perusahaan ingin
membangun ekuitas merek yang kuat dengan keuntungan yang tinggi dan memberi
laba bersih masa depan bagi perusahaan.
Merek yang kuat pada suatu produk maka akan membentuk landasan merek
yang positif dan mampu mengembangkan keberadaan merek dalam waktu yang
lama. Seiring berjalannya waktu perusahaan semakin menyadari bahwa merek
merupakan salah satu asset yang sangat bernilai. Saat ini perusahaan berfokus pada
penciptaan merek-merek yang bersifat membedakan sehingga dapat memperkuat
citra merek suatu produk. Citra merek adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan
yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu merek.6 Merek (brand) bukanlah
sekedar nama, istilah, tanda, symbol dan sebagainya tetapi merek adalah janji
perusahaan untuk terus memberikan manfaat dan jasa tertentu kepada konsumen. Hal
inilah yang membuat konsumen mengenal secara luas mengenai merek tersebut.
Untuk menjadi produk yang digemari konsumen, ukuran paling umum dalam
sebuah produk adalah kualitas produk itu sendiri. Kualitas produk adalah
keseluruhan kelengkapan dan karakteristik dari produk atau layanan yang
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mempengaruhi kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan
maupun tersirat. 7
Kualitas produk juga dapat diartikan sebagai kecocokan penggunaan produk
untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen.8 Konsumen memberikan
penilaian pada suatu produk setelah konsumen mencoba menggunakan suatu produk.
Lalu konsumen bisa menilainya dari segi kualitas produk. Keputusan pembelian
merupakan aktivitas konsumen dalam memilih produk yang disukai dari berbagai
alternatif yang ada. Konsumen akan melalui suatu proses belajar yang pertama
ditandai dengan mengembangkan keyakinan mengenai produk tersebut, kemudian
sikap, lalu membuat pilihan pembelian dengan bijaksana. Dalam melakukan
keputusan pembelian citra merek dan kualitas produk merupakan faktor yang
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dengan adanya citra merek yang
positif, konsumen akan cenderung melakukan pembelian yang menyebabkan
meningkatnya keputusan pembelian dan laba yang diperoleh perusahaan. Serta jika
produk dianggap berkualitas bagi konsumen, maka produk itu akan selalu dicari
karena konsumen membutuhkannya.
Awal tahun 2020 dunia dikagetkan dengan adanya kasus virus baru yaitu
coronavirus. World Health Organization (WHO) memberi nama virus baru tersebut
dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan
nama penyakitnya adalah Coronavirus disease atau COVID-19 (WHO dalam
Yuliana, 2020). Virus berbahaya ini mewabah dan membuat masyarakat dunia
menjadi cemas, termasuk di Indonesia. Beberapa negara sudah melakukan
pembatasan kegiatan di luar seperti menjaga jarak fisik antar sesama individu (social
distancing), melakukan karantina di rumah dan beberapa negara juga sudah
melakukan lockdown guna mengurangi penyebaran virus tersebut. Pemerintah di
Indonesia sendiri juga sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk
mengurangi kegiatan di luar rumah dengan cara social distancing dan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan yang dimaksud adalah aktivitas di
sekolah dan tempat kerja, pembatasan pada kegiatan keagamaan, kegiatan sosial
budaya, operasional transportasi umum, dan pembatasan kegiatan di tempat umum.
Pembatasan kegiatan di luar ini memengaruhi aktivitas individu dalam
melakukan pembelian. Kebiasaan berbelanja dimasyarakat mengalami banyak
perubahan semenjak pandemik virus corona ini masuk ke Indonesia, karena dengan
adanya pembatasan untuk melakukan kegiatan di luar rumah, masyakarat memilih
untuk berbelanja melalui online. Pada kondisi seperti ini belanja online menjadi
pilihan terbaik yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang ingin tetap melakukan
aktivitas pembelian. Masyarakat dapat dengan mudah membeli suatu barang dengan
7
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hanya bermodalkan aplikasi melalui handphone dan melakukan pembayaran melalui
mobile banking. Hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga dilihat dari masyarakat
tidak perlu datang langsung ke toko.
Pandemi Covid-19 telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan
manusia, termasuk dalam bidang fashion. Dampak negatif pandemi mengganggu
jalannya bisnis para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), di
antaranya ekspor tidak bisa dilakukan sehingga produksi tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Pandemi Covid-19 telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan
manusia, termasuk dalam bidang fashion. Dampak negatif pandemi mengganggu
jalannya bisnis para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), di
antaranya ekspor tidak bisa dilakukan sehingga produksi tidak berjalan sebagaimana
mestinya. tersebut sehingga otomatis pada masa pandemi ini tidak dapat berfungsi
sebagaimana mestinya.
Fesyen merupakan hal yang tidak akan pernah lepas dari perhatian setiap
individu karena dapat menjadi sebuah penilaian terhadap karakter seseorang. Fesyen
kini bukan sekedar sebagai pelindung tubuh, tetapi sebagai media komunikasi yang
dapat menggambarkan identitas sosial seseorang, seksualitas, kelas dan juga gender.
Fesyen adalah jenis produk utama dari sebuah shopping center atau butik Pelaku
bisnis yang menjalankan usaha dituntut untuk lebih memahami tentang kebutuhan
fesyen dan perilaku pembelian para konsumen. Aspek fesyen semakin menyentuh
kehidupan sehari-hari setiap orang. Keterlibatan fesyen adalah salah satu penyebab
terjadinya pembelian tidak terencana. Keterlibatan fesyen dalam pemasaran pada
ketertarikan terhadap kategori produk fesyen seperti baju, tas, dan sepatu
Keterlibatan fashion memiliki hubungan yang kuat terhadap pembelian . Produk
Fesyen dapat berupa baju, celana tas, sepatu dan aksesoris.
Lapangan usaha yang akan berkembang pasca pandemi Covid-19 adalah usaha
yang berhubungan dengan teknologi. Tenaga kerja yang dibutuhkan juga adalah
tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang teknologi. Maka, selama
masyarakat melakukan work from home, dimana para pekerja kan lebih maksimal
menggunakan teknologi informasi sistem online lebih baik lagi dari sebelumnya.
Penyebaran covid-19 yang cepat memang merubah interaksi antara bisnis dan
pelanggan. Banyak bisnis mulai merasa penurunan penjualan yang drastis atau
bahkan tidak memiliki pelanggan sama sekali karena pelanggan sudah mulai
beraktivitas di rumah mereka masing-masing. Tetapi, keberlanjutan bisnis harus
tetap dilakukan agar bisnis dapat dipertahankan. Mempertahankan bisnis yang
berarti juga memperjuangkan penjualan selama wabah Virus Corona memang tidak
mudah. Pandemi Covid-19 membuat pemerintah menerapkan kewajiban pembatasan
aktivitas. Meski Covid-19 melumpuhkan aktivitas fisik, di sisi lain, ini juga
membuat penjualan online meningkat tajam.
Salah satu produk yang menerapkan penjualan online adalah produk Cordy.
Cordy salah satu produk pakaian yang banyak di gemari oleh masyarakat,cordy
belum memiliki cabang tetapi butik cordy memiliki beberapa jenis, bukan hanya
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untuk pakaian wanita melainkan juga ada pakaian untuk laki-laki dan anak- anak
yaitu cordy man dan cordy kids. Banyaknya butik yang ada di Bandar lampung
saling berlomba untuk memvariasikan produk, bahan, model, maupun harga yang
ditawar. Oleh karena itu, butik harus menetapkan strategi pemasaran yang tepat.
Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pembeli produk Cordy,
mereka
mengatakan bahwa mereka sering berbelanja melalui platform online
selama melakukan karantina dan melakukan social distancing, mereka mengatakan
bahwa melalui belanja online lebih mudah untuk melakukan aktivitas pembelian,
alasannya adalah promo yang ditawarkan lebih banyak dan menarik selain itu
mereka tidak harus mengeluarkan tenaga untuk ke tokonya langsung karena adanya
pandemi COVID-19 ini. Gratis ongkos kirim juga menjadi salah satu alasan mereka
untuk melakukan pembelian secara online. Responden mengatakan bahwa mereka
akan langsung memiliki keinginan untuk berbelanja jika barang tersebut menarik,
discount yang besar mereka mengaku akan langsung membeli suatu barang jika
barang tersebut terlihat lucu dan unik, padahal ia tidak terlalu membutuhkannya dan
ia merasakan penyesalan diakhir telah membeli barang tersebut.
Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan cara
menciptakan merek (brand), dimana dengan adanya merek yang kuat pada suatu
produk maka akan membentuk landasan merek yang positif dan mampu
mengembangkan keberadaan merek dalam waktu yang lama. Seiring berjalannya
aktu perusahaan semakin menyadari bahwa merek merupakan salah satu asset yang
sangat bernilai. Saat ini perusahaan berfokus pada penciptaan merek-merek yang
bersifat membedakan sehingga dapat memperkuat citra merek suatu produk. Citra
merek adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki oleh seseorang
terhadap suatu merek.9 Merek (brand) bukanlah sekedar nama, istilah, tanda, symbol
dan sebagainya tetapi merek adalah janji perusahaan untuk terus memberikan
manfaat dan jasa tertentu kepada konsumen. Hal inilah yang membuat konsumen
mengenal secara luas mengenai merek tersebut.
Table 1
Lokasi Butik Cordy Di Bandar Lampung
No
Alamat Butik Cordy
1

Jalan. Jendral Sudirman, Enggal, Engal, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35213
2
Jalan. Jendral Ahmad Yani No.37, Gotong Royong, Kec. Tj.
Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35213
3
Jalan. Jendral sudirman, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar
Lampung.
Sumber : Butik Cordy. 2020
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Untuk menjadi produk yang digemari konsumen, ukuran paling umum dalam
sebuah produk adalah kualitas produk itu sendiri. Kualitas produk adalah
keseluruhan kelengkapan dan karakteristik dari produk atau layanan yang
mempengaruhi kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan
maupun tersirat.10 Kualitas produk juga dapat diartikan sebagai kecocokan
penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen.
Konsumen memberikan penilaian pada suatu produk setelah konsumen mencoba
menggunakan suatu produk. Lalu konsumen bisa menilainya dari segi kualitas
produk. Keputusan pembelian merupakan aktivitas konsumen dalam memilih produk
yang disukai dari berbagai alternatif yang ada. Konsumen akan melalui suatu proses
belajar yang pertama ditandai dengan mengembangkan keyakinan mengenai produk
tersebut, kemudian sikap, lalu membuat pilihan pembelian dengan bijaksana.11
Dalam melakukan keputusan pembelian citra merek dan kualitas produk merupakan
faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dengan adanya citra
merek yang positif, konsumen akan cenderung melakukan pembelian yang
menyebabkan meningkatnya keputusan pembelian dan laba yang diperoleh
perusahaan. Serta jika produk dianggap berkualitas bagi konsumen, maka produk itu
akan selalu dicari karena konsumen membutuhkannya.
Semakin ketatnya persaingan bisnis yang ada, terutama persaingan yang
berasal dari butik yang sejenis, membuat usaha butik semakin di tuntut agar
bergeraknya lebih cepat dalam hal menarik konsumen. Selain itu tingginya konsuntif
masyarakat perkotaan menjadikan peluang yang tepat untuk menjalankan bisnis
butik cordy di Bandar lampung. Saat ini bisnis butik di Bandar Lampung sudah
memiliki beberapa produk dilihat dari menjamurnya merk yang banyak beredar saat
ini dapat dilihat di table sebagai berikut:
Tabel 2.
Data Penjualan Produk Cordy Butik Sebelum dan Pada Masa Pandemi
Covid 19
Merk/Jenis

Gamis/ Gamis Kebaya
Atasan Tunik
Kemeja
Celana
10

Penjualan
Sebelum
Pandemi
Covid
986
1.056
978
540

Penjualan
pada Masa
Pandemi
Covid 19
754
435
650
320

+/-

%

232
621
328
220

24
59
34
41
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Jilbab
Tas
Total
Sumber : Cordy Butik, 2020

1.070
760
5.390

431
321
2911

639
439
2.479

60
58
45

Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat bahwa penjualan di Butik Cordy
pada masa covid 19 mengalami penurunan sangat drastis sebesar 55% dari total
penjualan. Pristiwa penurunan penjualan produk Cordy disebabkan konsumen
enggan keluar rumah dikarenakan pembatasan aktivitas masyarakat.
Untuk mengantisipasi penurunan penjualan Produk Cordy melakukan
inovasi penjualan secara online menggunakan media sosial . Harga dan merek
pakaian di butik cordy itu sendiri sudah banyak di kenal oleh konsumen baik itu
dari kalangan atas maupun kalangan menengah bawah. Berdasarkan variasi harga
yang ada di beberapa butik Bandar lampung menjadi gambaran bahwa harga dari
masing-masing yang di tawarkan dapat dilihat betapa ketatnya persaingan merek
butik dan harga dari setiap produk yang saat ini sudah beredar di pasaran serta
memiliki nama yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga butik cordy
sebaiknya dapat menyikapi permasalahan persaingan ini dengan baik dan tetap
berinovasi, baik dari segi bahan, citra merek, tampilan produk maupun harga.
Sebab harga pada suatu butik sangat mempengaruhi dalam pengambilan
keputusan pembelian.
Merek dalam Islam adalah nama atau identitas yang baik dari suatu
perusahaan dan membangun merek itu adalah hal yang penting tetapi harus
dengan jalan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk itu
perusahaan Unilever harus bisa menciptakan merek yang terpercaya dalam
persepsi konsumen, hal ini tentunya untuk menarik mereka untuk
melakukanpembelian pada merek cordy.
Adapun ayat yang berkaitan dengan citra merek yaitu Q.S Asy-Syu‟ara
ayat 181-183 yang berbunyi:

           
         
“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang
merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, Dan janganlah kamu
merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi
dengan membuat kerusakan (Q.S Asy-Syu‟ara ayat 181-183)”12
Kandungan Surah Asy-Syu‟ara Ayat 181-183 ini, menerangkan bahwa Syuaib
menyeru kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan.
12
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Mereka diseru untuk menyempurnakan takaran dan timbangan baik di waktu
menjual maupun membeli. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan
adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan di
bumi. Syuaib mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi
mereka, karena mereka adalah orang-orang yang berpenghidupan baik.
Surah Asy-Syu‟ara Ayat 181

       
“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang
merugikan;
(Q.S Asy-Syu‟ara ayat 181)

Tafsir Jalalain: ( أَوْ فُوا ْال َك ْي َلSempurnakanlah takaran) genapkanlah ََو ََل تَ ُكونُوا ِمن
ْ
( ال ُم ْخ ِس ِرينdan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan) yakni
mengurangi hak-hak orang lain. Ayat ini menerangkan bahwa Syuaib menyeru
kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka diseru
untuk menyempurnakan takaran dan timbangan baik di waktu menjual maupun
membeli. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan
yang merugikan orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan di bumi. Syuaib
mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi mereka, karena
mereka adalah orang-orang yang berpenghidupan baik.

Surah Asy-Syu‟ara Ayat 182

   
“dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.
Tafsir Jalalain: ًغخوَن
ط م ا حْم ح
( وْ نصنْام بنا حَْن حDan timbanglah dengan timbangan yang
غطوا ن
lurus) timbangan yang baik dan tidak berat sebelah.
Ayat ini menerangkan bahwa Syuaib menyeru kaumnya untuk menghentikan
kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka diseru untuk menyempurnakan
takaran dan timbangan baik di waktu menjual maupun membeli. Mengurangi atau
melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Hal
itu berarti membuat kerusakan di bumi. Syuaib mengingatkan kaumnya bahwa harta
yang halal lebih baik bagi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang
berpenghidupan baik.
Syuaib mengingatkan bahwa perbuatan jahat yang mereka lakukan itu
bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah bagi semua makhluk-Nya.
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Oleh karena itu, mereka diminta untuk menghentikan perbuatan itu, dan takut kepada
azab Allah yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.
Dialah yang menciptakan segala yang ada, termasuk mereka. Diciptakan-Nya dari
tidak ada kepada ada untuk mengadakan kemaslahatan di bumi. Allah pernah
menciptakan orang-orang yang mempunyai kekuatan dan kemampuan yang lebih
kuat dan besar dari mereka, serta mempunyai harta dan kekayaan yang lebih banyak,
seperti kaum Hud yang pernah mereka katakan sebagai kaum yang lebih kuat dan
perkasa dari mereka. Karena kezaliman dan kejahatan umat-umat dahulu itu, Allah
mengazab dan menimpakan malapetaka yang besar kepada mereka.
Surah Asy-Syu‟ara Ayat 183

         

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah
kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; (QS. Asy-Syu‟ara Ayat
183)
Tafsir Jalalain: ُ اس أَ ْشيَا َءه
َ َّ( َو ََل تَ ْب َخسُوا النDan janganlah kalian merugikan manusia
pada hak-haknya) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun َو ََل
َض ُم ْف ِس ِدين
ِ ْ( تَ ْعثَوْ ا فِي ْاْلَرdan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat
kerusakan) melakukan pembunuhan dan kerusakan-kerusakan lainnya. Lafal Ta‟tsau
ini berasal dari „Atsiya yang artinya membuat kerusakan; dan lafal Mufsidiina
merupakan Hal atau kata keterangan keadaan daripada „Amilnya, yaitu lafal
Ta‟tsau.13
Citra merek dalam Islam terdiri dari kejujuran dalam melakukan branding,
menciptakan nama baik yang menunjukkan identitas dan kualitas, edukatif dalam hal
ini adalah mengajak bukan memaksakan, rendah hati yaitu tidak menganggap merek
mereka saat ini baik dan menuduh merek lain sangat buruk. Dapat dipahami bahwa
citra merek telah sesuai dengan citra merek dalam Islam, yaitu indikator atribut
adalah nama atau identitas dari merek yang baik dan berkualitas, kepribadian yaitu
konsumen membeli produk tersebut bukan karena paksaan melainkan konsumen
mengganggap bahwa produk tersebut sesuai dengan identitas dirinya, penilaian
terhadap baik atau buruknya produk adalah konsumen saat konsumen mengatakan
bahwa produk baik, maka manfaat itu telah dirasakan atau didapatkan oleh
konsumen dan telah sesuai dengan prinsip dalam Islam.14
13
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Pengusaha perlu memikirkan tentang harga jual secara tepat karena harga
yang di tepat akan berakibat tidak menarik para pembeli untuk membeli atau
menggunakan jasa tersebut, penetapan harga jual yang tepat tidak selalu berarti
bahwa harga haruslah bernilai rendah. Penetapan harga dalam pandangan islam itu
sendiri yaitu, tidak boleh adanya unsure riba dan itu, perdaganganpun tidak boleh
meraup keuntungan sebesar besarnya, dan penetapan harga haruslah adil antara
keuntungan pedagang dan pembeli Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam
al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 29:

          
              
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama suka diantara kamu. Dan janagnlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya
Allah maha penyayang kepadamu .”( Q.S An-Nisa 29) 15
Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta
sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui
usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara
lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai
macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut
memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa
sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi
dengan cara hailah (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.
Hingga Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ibnul MuSanna, telah
menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Daud,
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan seorang lelaki yang membeli dari
lelaki lain sebuah pakaian. Lalu lelaki pertama mengatakan, "Jika aku suka, maka
aku akan mengambilnya, dan jika aku tidak suka, maka akan ku kembalikan berikut
dengan satu dirham." Ibnu Abbas mengatakan bahwa hal inilah yang disebutkan oleh
Allah Swt. di dalam firman-Nya: Hai orang-orang yang beriman. janganlah kalian
saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. (An-Nisa: 29)
Ibnu Abu Hatim mengatakan. telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Harb
Al-Musalli, telah menceritakan kepada kami lbnul Futlail, dari Daud Al-Aidi, dari
Amir, dari Alqamah, dari Abdullah sehubungan dengan ayat ini, bahwa ayat ini
muhkamah, tidak dimansukh dan tidak akan dimansukh sampai hari kiamat.16.

15

Q.S An-Nisa ayat 29
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Dalam kegiatan ekonomi tidak boleh ada pihak yang dirugikan, sebagaimana firman
Allah SWT dalam al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 279:

             
    
Artinya : “maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba),
maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu
bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Q.S Al-Baqarah 279).17
Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dimana
berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan,
persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran
(takaran maupun timbangan). Berlaku adil akan dekat dengan, karena itu berlaku
tidak adil akan membuat seseorang tertipu pada kehidupan dunia. Karena itu dalam
perniagaan, Islam melarang untuk menipu bahkan sekedar membawa kondisi yang
dapat menimbulkan keraguan yang dapat menyesatkan.
Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian
denganjudul yaitu “Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian di
tengah wabah Covid 19 Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pada
Brand PakaianCordy).”

C. Identifikasi dan Batasan masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dilakukan identifikasi masalah
sebagai berikut:
a.
b.

Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat terutama pada
persaingan produk Fashion
Kecederungan konsumen memilih produk berdasarkan merek sudah
terkenal tanpa memperhatikan mutu dan kualitas produk

2. Batasan Masalah
Masalah ini dibatasi hanya kepada Konsumen yang membeli produk pada Butik
Cordy

17

Q.S Al-Baqarah 279
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D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah ada Pengaruh Brand Image Terhadap
Keputusan Pembelian di tengah wabah Covid 19 Dalam Persepektif Ekonomi Islam
(Study Kasus Pada Brand PakaianCordy).”
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dari penelitian adalah sebagai
berikut : Untuk mengetahui Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian
di tengah wabah Covid 19 Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pada
Brand Pakaian Cordy).”
F. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk
berbagai pihak, bukan hanya bermanfaat bagi penulis melainkan juga bermanfaat
bagi pembaca. Berikut beberapa manfaat yang bias di dapatdari penelitian ini :
1. Manfaat teoritis
Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
masukan dan sumbangan pemikiran yang menambah pengetahuan mengenai
brand image padapakaian.
2. Manfaat praktis
Selain dilihat dari segi teoritis penelitian ini juga dapat berguna :
- Bagi konsumen
Diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan
pertimbangan sebelum konsumen melakukan pembelian suatuproduk.
- Bagi pengelola Cordy
Diharapkan dapat membantu membuat kebijakan-kebijakan fiksal
dan moneter demi kemajuan suatu usaha yang mereka kelola.
- Bagi penulis
Sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir
ilmiah, sistematis, dan kemampuan untuk menuliskannya kedalam bentuk
karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori ekonomi islam.
- Pihak akademik
Penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat dijadikan
bahan referensi untuk penelitian selanjutrnya.
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian yang dilakukan oleh Pramudyo (Studi pada Mahasiswa Perguruan
Tinggi Swasta di Yogyakarta). Dengan kesimpulan, Variabel citra merek
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan. Hasil ini menunjukkan bahwa
mahasiswa mendapat kepuasan dari citra Perguruan Tinggi. Variabel citra merek
berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas, hasil ini menunjukkan bahwa
mahasiswa menjadi loyal dengan adanya citra merek yang positif dari Perguruan
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Tinggi. Variabel kepuasan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas, hasil ini
menunjukkan bahwa mahasiswa mendapat kepuasan setelah mengunjungi dan kuliah
di Perguruan Tinggi tersebut. Kepuasan merupakan variabel intervening pengaruh
antara citra merek terhadap loyalitas.18
Penelitian sejenis dilakukan oleh Trya Fattika Sari tahun 2018 yang berjudul
Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk tehadap Keputusan Pembelian.19
Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu citra merek dan kualitas produk
dan satu variabel terikat yaitu keputusan pembelian. Data dalam penelitian ini
dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 72 orang mahasisiwi FEBI UIN
Suamtera Utara yang menggunakan produk Pond‟s sebagai sampel penelitian.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode
analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu uji validitas, uji
reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas
dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis yang terdiri
dari uji t, uji F serta uji R2. Berdasarkan analisis data, hasil penelitian menunjukkan
bahwa indicator- indicator pada penelitian ini bersifat valid dan reliabel. Pada uji
asumsi klasik data berdistribusi normal, tidak terjadi heteroskedastisitas dan
multikolinieritas. Pada uji hipotesis dalam uji t diketahui bahwa variable citra merek
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, variable kualitas produk juga
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Pada uji F diketahui bahwa
citra merek dan kualitas produk berpengaruh secara bersama-sama terhadap
keputusan pembelian. Pada uji R2 diketahui bahwa besarnya pengaruh citra merek
dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian sebesar 63,6%. Sedangkan
sisanya 36,4% dipengaruhi faktor lain di luar variable citra merek dan kualitas
produk.
Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Zauzil tahun 2019 dengan judul
Analisis Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Alat Musik Perspektif
Ekonomi Islam. Hasil penelitian analisis perilaku konsumen dalam keputusan
pembelian alat musik perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Natar yang didapatkan
dari responden alat musik bahwa perilaku konsumen dalam keputusan pembelian
alat musik perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Natar dipengaruhi oleh, Faktorfaktor yang mempengaruhi perilaku konsumen alat musik adalah: faktor
kebudayaan, faktor teman, faktor pekerjaan dan faktor hobi sedangkan yang tidak
mempengaruhi adalah faktor orang tua, faktor status sosial, faktor usia faktor
pendidikan, faktor sifat atau kepribadian serta faktor-faktor yang mempengaruhi
keputusan pembelian alat musik di Kecamatan Natar adalah: pengenalan masalah,
pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca
pembelian. Selain itu juga perilaku konsumen alat musik di Kecamatan Natar tidak

18

Anung Pramudyo, Pengaruh Citra Merek terhadap Loyalitas melalui Kepuasan
sebagai Intervening, JBMA-Vol. 1, No. 1, Agustus 2012, ISSN : 2252-5483
19
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terpengaruhi oleh perilaku konsumen dalam Islam seperti tauhid, adil, kehendak
bebas, amanah, halal dan sederhana
Penelitian yang sama dilakukan oleh Elida Wati tahun 2019 dengan judul
Peran Citra Merek (Brand Image) Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion
Zoya dalam Etika Bisnis Islam (Studi Pada Mahasiswi UKM Bapinda Iain Raden
Intan Lampung). Hasil penelitian menyebutkan bahwa secara persial variabel
pendayagunaan citra merek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
variabel keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan bahwa, nilai thitung sebesar 5,668
> ttabel sebesar 2,00172 dan dengan taraf signifikan hasil sebesar 0,000 < 0.05,
dengan demikian Ha diterima dan H0 ditolak. citra merek semakin baik atau naik
maka keputusan pembelian (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 58,9%. Untuk
kontribusi variabel citra merek dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap keputusan
pembelian yaitu 35,6%, serta sisanya 64,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang
tidak terdapat pada penelitian ini. maka dapat disimpulkan bahwa citra merek (brand
image) berpengaruh signipikan terhadap keputusan pembelian produk fashion zoya
Penelitian lain yang meneliti mengenai citra merek dilakukan oleh Khintan
Mayori tahun 2019 dengan judul Pengaruh Brand Image terhadap Keputusan
Pembelian Produk Fashion Jenawi Oblong Riau menurut Ekonomi Syariah. Hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwa brand image berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian yang tergambar pada persamaan regresi linear
sederhana Y= 12,042 + 0,869X, hasil uji hipotesis menyimpulkan nilai t hitung =
6.545 > nilai t tabel = 1,99254, maka H0 ditolak, berarti terdapat pengaruh yang
signifikan antara brand image terhadap keputusan pembelian. Besarnya pengaruh
brand image terhadap keputusan pembelian produk fashion Jenawi Oblong Riau
diperoleh sebesar 36,7% dan sisanya 63,3% dipengaruhi dari variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam penelitian ini dan nilai koefisian korelasi sebesar 0,605. Hal ini
berarti korelasi antara variabel independen (brand image) dan variabel dependen
(keputusan pembelian) memiliki hubungan yang kuat. Menurut tinjauan ekonomi
syariah keputusan pembelian dalam prespektif ekonomi syariah mengenai brand
image (citra merek) terhadap keputusan pembelian produk fashion Jenawi Oblong
Riau yang dalam penelitian ini signifikan maka pengguna harus cerdas dengan
memperhatikan norma dasar yang menjadi landasan dalam perilaku konsumen
muslim agar membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir, tidak
melakukan kemumbaziran dan kesederhanaan.

H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi terdiri dari
Bab I. Pendahuluan
Bab Pendahuluan terdiri dari unsur penegasan judul, latar belakang
masaah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan
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penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan,
dan sistematika penulisan
Bab II. Landasan Teori Dan Pengajuan Hipotesis
Bab ini berisi Teori yang digunakan dan pengajuan hipotesis
Bab III. Metodologi Penelitian
Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian,
populasi, sampel dan Teknik pengumpulan data, Definisi Operasional
variabel, instrument penelitian, uji validitas dan reliabilitas, Uji prasyarat
analisis, dan uji hipotesis
Bab IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Bab ini berisi Deskripsi data, pembahasan hasil penelitian dan analisis
Bab V. Penutup
Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan rekomendasi
Daftar Rujukan
Lampiran
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap variabel brand image terhadap
keputusan pembelian produk busana Butik Cordy, berdasarkan hasil uraian dan
analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini ,maka
berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat
menyimpulkan sebagai berikut:
1.

Brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian Berdasarkanhasil
penelitian menunjukan bahwa t hitung sebesar 5,760 dan t tabel 1,661 dengan
membandingkan antara t hitung dan t tabel maka di temukan Maka t hitung > t
tabel (5,760 > 1,661) maka dapat disimpulkan bahwa brand image berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian produk busana Butik Cordy .
Pengaruh nyata Brand Image (X) terhadap Keputusan Pembelian (Y) dapat
ditunjukkan dengan nilai R square = 0,263 atau sebesar 26,3 % sedangkan
sisanya sebesar 72,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.

2.

Butik Cordy secara umum sudah cukup baik dilihat dari produksi yang sesuai
dengan syariat islam dan dalam pandangan perspektif ekonomi islam.
Perusahaan telah menciptakan berbusana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

B. REKOMENDASI
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis mengemukakan saran
sebagai berikut:
Berdasarkan hasil penelitian di atas, adapun saran yang diberikan
untuk penelitian selanjutnya meliputi:
1.

Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama
disarankan untuk menyempurnakan penelitian misalnya menambahkan variabelvariabel di luar penelitian ini. Mengingat kemampuan yang dimiliki dalam
menerangkan masih terbatas.

2.

Butik Cordy terus melakukan pengelolaan terhadap berbagai dimensi brand
image, baik itu melalu media inovasi produk, kualitas produk, harga, promosi dan
kualitas layanan pengelolaan keputusan pembelian seperti memperbanyak
influencer ( orang yang mempengaruhi untuk membeli produk di Butik Cordy)
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