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ABSTRAK

Persaingan bisnis dalam era globalisasi menuntut perusahaan harus 
mampu bersikap dan bertindak cepat dan tepat dalam menghadapi 
persaingan di lingkungan bisnis yang bergerak sangat dinamis dan 
penuh dengan ketikdakpastian. Oleh karena itu, setiap perusahaan di 
tuntut bersaing secara kompetitif dalam hal menciptakan dan 
mempertahankan konsumen yang loyal (pelanggan), yaitu salah 
satunya melalui persaingan merek untuk memberikan citra khusus bagi 
konsumennya. Persaingan perusahaan untuk memperebutkan 
konsumen tidak lagi terbatas pada atribut fungsional produk seperti 
kegunaan produk, melainkan sudah dikaitkan dengan merek yang 
mampu memberikan citra khusus bagi pemakainya, dengan kata lain 
peranan merek mengalami pergeseran pada tingkat persaingan yang 
rendah, merek hanya sekedar membedakan antara satu produk dengan 
produk lainnya atau merek sekedar (just a name). Oleh sebab itu 
penelitian ini ingin mengetahui pengaruh citra merek terhadap
keputusan pembelian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah peran citra 
merek (brand image) berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
produk fashion Zoya dilihat dari sudut pandang konsumen (Mahasiswi 
Ukm Bapinda). Bagaimana pandangan Etika Bisnis Islam terhadap 
peran citra merek terhadap keputusan pembelian produk fashion Zoya 
Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 
persamaan regresi merupakan penelitian lapangan. Sumber data berupa 
data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari 
observasi, wawancara, quisioner, dan dokumentasi. Populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 150 konsumen atau responden dan sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 60 konsumen atau responden dengan 
menggunakan teknik penentuan jumlah sampel Slovin. Untuk proses 
analisis data menggunakan analisis regresi sederhana, dengan citra 
merek (brand image) sebagai variabel bebas atau independen dan 
keputusan pembelian sebagai variabel terikat atau dependen. 

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, 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.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalah 

pahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari proposal ini, maka perlu 

kiranya dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terkait dengan judul 

tersebut. Adapun judul ini adalah : ‘’PERAN CITRA MEREK (BRAND 

IMAGE) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK FASHION 

ZOYA DALAM ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Pada Mahasiswi UKM 

Bapinda UIN Lampung)’’ dengan uraian sebagai berikut :

1. Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran 

yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. 

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, 

yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran 

atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan 

yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-

orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau 

kewajiban-kewajibannya.1

                                                          
1Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru : Rajawali Pers.Jakarta: 2009

hlm.8
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2. Citra Merek (Brand Image)

Persepsi atas suatu citra berbeda dari suatu kebudayaan dengan

kebudayaan lain. Citra di anggap sebagai gambar bermakna seribu kata 

yang merupakan suatu ilustrasi, foto, symbol, dan karakter yang dapat

digunakan dalam berbagai gaya yang masing-masing menciptakan bahasa 

visual yang kaya dan menyediakan rangsangan visual.2

3. Keputusan Pembelian

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang 

yang di tawarkan.3

4. Produk

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk

di perhatikan dimiliki di gunakan atau di konsumsikan yang kemungkinan

dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.4

5. Fashion Zoya

Zoya merupakan salah satu linibisnis dari Shafco Enterprise, 

sebuah holding company yang bergerak dalam bidang Muslim Fashion 

sejak tahun 1989 dengan kantor pusat di Bandung, Indonesia.5

                                                          
2 Marine Rosner Klimchuk dan Sandra A. Krasovec, Desain Kemasan Merencanakan Merek 

Produk  yang Berhasil Mulai dari Konsep Sampai Penjualan, (Jakarta: Erlangga,2007), hlm. 136.
3Philip Kotle, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT Macanan Jana Cemerlang, 2005), hlm. 

204
4Ibid.
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6. Etika Bisnis Islam

Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan 

yang baik dari yang buruk.6 Bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha

komersial didunia perdagangan, dan bidangusaha. Sehingga bisnis

merupakan suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan

penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang di inginkan oleh konsumen

untuk memperoleh profit.7

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan

judul skripsi ini adalah :

1. Alasan Objektif

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang 

yang ditawarkan. Adanya ketertarikan peneliti untuk mengetahui apakah 

peran citra merek (brand image) dapat mempengaruhi keputusan

pembelian produk Zoya.

                                                                                                                                                                     
5http://zoya.co.id/profil. di unduhpada  23 oktober 2016
6 Rafik Issa Beekun,  Etika Bisnis Islam, diterjemahkan oleh Muhammad, dari judul asli 

Islamic Business Athics, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.3
7Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis 

Islami, (Jakarta: GemaInsani Press, 2002), hlm. 15.
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2. Alasan Subjektif

Karena judul tersebut sesuai dengan bidang studi yang dipelajari 

dalam perkuliahan, yakni di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan 

Ekonomi Syariah.

C. Latar Belakang Masalah

Fenomena persaingan yang demikian ketat, banyak produsen sebelum 

barangnya diproduksi terlebih dahulu melakukan riset pasar dengan berbagai 

cara, misalnya dengan tes pasar  melalui pemasangan iklan, seolah-olah 

barangnya sudah ada. Tujuannya tak lain adalah untuk melihat kondisi 

permintaan yang ada sekarang ini terhadap produk yang akan diproduksi, 

apakah mendapat tanggapan atau tidak dari calon konsumennya, baik kualitas 

maupun harga.

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 
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selalu berusaha agar melalui produk yang dihasilkannya dapatlah tujuan dan 

sasaran perusahaannya tercapai. 8

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 

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.9

Pada dasarnya pemberian nama atau merek adalah sangat penting, hal 

ini disebutkan pula dalam Al-Qur’an diantaranya Al-Baqarah ayat 31: 

             

    

Artinya: “Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-
benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu 

                                                          
8 Sofyan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 1
9 Fandy Tjiptono, Manajemen & Strategi Merek-Seri Manajemen Merek 01, (Yogyakarta: 

C.V Andi Offset, 2011), hlm. 3.
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berfirman:”Sebutlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang 
orang-orang yang benar!” (QS. Al-Baqarah:31)

Merek 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.10 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.

Menurut Biel dalam jurnal penelitian Setyaningsih dan Didit 

Darmawan, ada 3 indikator brand image:11 Corporate Image (citra pembuat),

User Image (citra pemakai),  Product Image (citra produk). Corporate Image

                                                          
10 Philip Kolter, Manajemen Pemasaran, diterjemahkan oleh Hendra Teguh, dari judul asli  

Marketing Manajement, (Surabaya: Prentice-Hall Inc, 1997), hlm. 63.
11  Darmawan, Didit, Setyaningsih, “Pengaruh Citra Merek Terhadap Efektivitas Iklan” Jurnal 

Media Mahardika, vol. 2 No.3 hlm 41-49
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(citra pembuat), yaitu sekumpulan asosiasi yang di persepsikan konsumen 

terhadap perusahaan yang membuat suatu barang atau jasa. Citra pembuat 

meliputi: popularitas, jaringan perusahaan, serta pemakai itu sendiri/ 

penggunanya. User Image (citra pemakai), yaitu sekumpulan asosiasi yang di 

persepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang 

atau jasa. Meliputi: pemakai itu sendiri, serta status sosialnya. Product Image

(citra produk), yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen 

terhadap suatu barang dan jasa. Meliputi: atribut dari produk, manfaat bagi 

konsumen, serta jaminan.

Suatu produk dapat bermanfaat akan tetapi jika tidak dikenal oleh 

kosumen, maka produk tersebut tidak akan diketahui kemafaatanya dan 

mungkin tidak dibeli oleh kosumen. Oleh karena itu perusahaan harus 

berusaha mempengaruhi para kosumen, untuk dapat meciptakan permintaan 

atas produk itu, dan kemudian dipelihara dan dikembangkan.

Usaha tersebut dapat di lakukan melalui kegiatan promosi, yang 

merupakan salah satu dari acuan atau bauran pemasaran. Promosi merupakan 

suatu ungkapan dalam arti luas tentang kegiatan-kegiatan yang secara aktif 

dilakukan oleh perusahaan (penjual) untuk mendorong konsumen membeli 

produk yang ditawarkan.12

                                                          
12Ibid.



8

Tahap selanjutnya ketika konsumen mulai tertarik dan berusaha 

membeli, memakai produk kemudian merasakan manfaat dari produk 

akhirnya melahirkan suatu komitmen yang baru dari konsumen karena 

konsumen percaya akan produk tersebut.

Menurut Philip Kotler, produk adalah sesuatu yang bisa di tawarkan ke 

pasar untuk mendapatkan perhatian untuk di beli, untuk digunakan atau 

dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.13 Produk adalah 

unsur pertama dan terpenting dalam bauran pemasaran.14

Setelah konsumen mengenal suatu merek tertentu, maka 

konsumenakan memiliki persepsi atas suatu merek dan selanjutnya konsumen 

akan mencari dan membeli produk yang di inginkan karena selalu ingat 

dengan produk tersebut.

Proses pengambilan keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh

perilaku konsumen. Proses tersebut sebenarnya merupakan proses pemecahan

masalah dalam rangka mememnuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. 

Dalam memahami perilaku konsumen bagi para produsen dan pemasar sangat

penting sekali, karena dari situlah para produsen dan pemasar akan

mengetahui bagaimana proses yang terjadi dalam benak konsumen dalam

                                                          
13 Kasmir dan Jakfar, Study Kelayakan, hlm. 52
14 Philip Kotle & Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, diterjemahkan oleh Benyamin 

Molan, dari judul asli Marketing Manajemen, (Jakarta: PT Macanan Jana Cemerlang, 2008), hlm. 35 
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melakukan pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan

penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan.15 Perilaku konsumen

adalah perilaku yang di tunjukan konsumen dalam mencari, menukar, 

menggunakan, menulai, mengatur barang atau jasa yang dianggap mampu

memuaskan kebutuhan mereka. Perilaku konsumen juga berarti cara

konsumen mengeluarkan sumber dayanya yang terbatas, seperti uang, waktu, 

dan tenaga untuk mendapatkan barang jasa yang di inginkan demi kepuasan. 

Keterkaitan antara brand image dan keputusan pembelian, brand 

image adalah seperangkat ingatan yang ada di benak konsumen menegenai

sebuah merek, baik positif maupun negatif. Ingatan terhadap sebuah merek

dapat berupa atribut produk dan manfaat yang di rasakan oleh konsumen.

Citra merek yang positif atau negative lebih mudah dikenal oleh konsumen

sehingga produsen selalu berusaha mempertahankan, memperbaiki, dan

meningkatkan citra merek produknya di mata konsumen. Citra merek yang 

positif memberikan manfaat bagi produsen untuk lebih dikenal konsumen.

Dengan kata lain, konsumen akan menentukan pilihannya untuk membeli

produk yang mempunyai citra yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika citra

                                                          
15 Ma’aruf Abdullah, Manajemen Bisnis Syariah, Aswaja Pressindo, Sleman Yogyakarta,

2014 hlm. 212
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merek negatif, konsumen cenderung lebih menjauh ketika akan membeli

produk.16

Fashion merupakan gaya berpakaian (tetapi juga dapat termasuk 

masakan, bahasa, seni, arsitektur) yang populer dalam suatu budaya. Fashion 

atau mode juga disebut sebagai ragam (cara, bentuk ) yang terbaru pada suatu 

waktu tertentu (tata pakaian, potongan rambut, corak hiasan). Gaya dapat 

berubah dengan cepat, fashion atau mode yang dikenakan oleh seseorang 

mampu mencerminkan siapa si pengguna tersebut. Fashion adalah kombinasi 

atau perpaduan dari gaya atau style dengan desain yang cenderung dipilih, 

diterima, digemari dan digunakan oleh mayoritas masyarakat yang akan bisa 

memberi keyamanan dan membuat lebih baik pada satu waktu tertentu. 

Fashion mungkin saja berbeda dalam satu kelompok masyarakat tergantung 

pada usia, kelas sosial, generasi, pekerjaan dan  letak geografis juga 

bergantung pada waktu. Fashion sebagai kebutuhan bagi pria dan wanita 

sebagai usia bagi kalangan menengah keatas.

Fashion bisa dimetaforakan sebagai kulit sosial, yang didalamnya

membawa pesan dan gaya hidup suatu komunitas tertetu yang merupakan 

suatu bagian dari kehidupan sosial. Di samping itu, fashion juga 

mengekspresikan suatu indentitas tertetu. Karena itu fashion merupakan cara 

                                                          
16 Elta Mamang Sangatji dan Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis, Andi Offset, 

Yogyakarta, 2013, hlm. 332.
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yang paling signifikan yang bisa digunakan dalam mengontruksi, mengalami 

dan memahami relasi sosial dewasa ini. Fashion biasanya 

mengkomunikasikan atau memiliki kekuatan yang diketahui secara umum. 

Jika masyarakat kurang lebih stabil maka fashion kurang memungkinkan 

untuk berubah. Begitu pula halnya meski semua busanaatau dandanan 

meghadirkan gaya tertentu, tetapi tidak semua gaya akan menjadi fashion. 

Dan bisa di katakan ketika suatu gaya berlalu maka bisa dikatakan ketinggalan 

zaman atau tidak fashion.

Menggunakan pakaian muslim wanita pada tahun 2017 ini tentu bakal 

memberi suatu estetika sendiri serta rasa nyaman dalam melaksanakan ibadah 

dapat juga menghindari hal negatif yang lain. Walau demikian juga masih 

tetap saja banyak wanita muslim yang masih tetap terasa malas untuk kenakan

pakaian muslimah ini.. Oleh karenanya tren fashion bakal baju muslim terbaru 

sudah ada di seluruhnya kelompok orang-orang berkenaan dengan keluaran 

jenis serta design pakaian muslim teranyar era ini. 

Banyak Busana Muslim wanita muslim Indonesia menggunakan 

pakaian muslim, bukan hanya sekedar menutup aurat tetapi juga bisa 

sekaligus sebagai model pakaian yang sangat bagus khususnya bagi wanita 

muslim. Guna menggenapi kebutuhan Busana Muslim fashion muslim, 

sekarang inipun banyak produsen yang menawarkan produk fashion zoya 

sebagai busana muslim yang modern dengan model-model keluaran terbaru
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dan trendi dengan harga cukup terjangkau untuk kalangan menengah 

kebawah. Tentu ini akan makin menguntungkan wanita muslim sebagai 

konsumen khususnya mahasiswi karena memiliki banyak pilihan untuk 

menentukan model busana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kalangan mahasiswi boleh dikata  merupakan generasi yang paling 

cepat menyerap dan menerapkan segala jenis produk, dengan gaya hidupnya 

yang cenderung kemewah-mewahan adalah ditandai dengan penggunaan 

barang-barang bermerek untuk mendapatkan daya tarik tersendiri ataupun 

fenomena banyak mahasiswi yang mengikuti trend atau gaya hidup yang 

kekinian. Pada mahasiswi UIN khususnya UKM Bapinda berupaya untuk 

menjadikan busana muslim sebagai media dakwah dengan tujuan agar 

semakin banyak muslimah yang mengenakan pakaian sesuai syariat islam dan 

mengenakan hijab, karena setiap muslimah diwajibkan untuk mengenakan 

pakaian tersebut.

Saat ini banyak kaum wanita yang menggunakan jilbab dan seakan-

akan menjadi tren mode. Jilbab yang digunakan pun beraneka ragam. Mulai 

dari jilbab gaul sampai jilbab syar’i. UKM Bapinda adalah Unit kegiatan 

mahasiswa bidang pembinaan dakwah merupakan salah satu ukm diantara 16 

ukm yang ada di IAIN Raden intan Lampung. Berawal dari diskusi-diskusi 

siswa yang berada di 4 fakultas yang berada di iain pada waktu itu berinisiatif 

untuk membentuk sebuah wadah kajian dan organisasi yang lebih terstruktur 
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dan terorganisir tentang syiar dakwah di kampus iain, maka di cetuskanlah

awal mula organisasi tersebut dengan nama ROHIS BAPINDA. BAPINDA 

yang terdiri atas perempuan-perempuan berhijab dari mahasiswi UIN 

Lampung yang menggunakan jilbab syar’i. Namun para pengguna jilbab 

syar’i dalam komunitas ini tetap memperhatikan perkembangan fashion, agar 

tidak ketinggalan model, tetap modis namun islami.

Dengan membawa identitas UKM Bapinda para muslimah 

(mahasiswi) diharapkan untuk mengenakan pakaian sesuai dengan syariat 

Islam seperti, pakaian longgar dan bahannya tebal, menggunakan kerudung 

yang menutupi dada, pakaiannya menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan 

telapak tangan, tidak memakai busana yang berlebih-lebihan dan tidak 

digunakan untuk bermewah-mewahan atau untuk di pemerkan kepada orang 

lain. Dalam QS.: Al-Baqarah:195

Adapun nilai-nilai terhadap sikap hidup mewah. Gaya hidup 

mewah adalah perusak individu dan masyarakat, karena menyibukkan 

manusia dengan hawa nafsu, melalaikannya dari hal-hal yang mulia dan 

akhlak yang luhur. Dalam QS. Al-A’raf (7) : 31, Allah telah 

memperingatkan akan sikap ini. 
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Artinya : ‘’Hai anak adam, pakailah pakaian yang indah setiap 
(memasuki) masjid, makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebih-
lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-
lebihan.’’ (QS. Al-A’raf : 31)17

Namun untuk sebagian kaum hawa sekarang lebih mementingkan 

membeli barang-barang yang bermerek khususnya mahasiswi, karena 

menurut salah satu dari mereka jika kita menggunakan barang yang 

bermerek dapat memuaskaan diri bukan untuk memamerkan kekayaan 

tetapi disisi lain juga harus memikirkan penghasilan yang kita dapat jika 

kita sudah bekerja. Maka dari itu konsumen dengan citra positif terhadap 

suatu merek, lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Dari 

uraian diatas di duga citra merek (brand image) mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk fashion Zoya. 

Merek sangat penting terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Pengalaman yang baik dengan suatu merek memberikan kepuasan yang 

besar bagi kosumen sehingga akan meningkatkan daya beli konsumen.

Dengan demikian penulis memilih fashion sebagai judul skripsi

karena fashion tidak akan mati untuk kalangan remaja apalagi untuk para 

para mahasiswi itu peting karna dapat meningkatkan kepercayaan diri 

namun berfashion yang baik itu tidak berlebihan dalam berpenampilan.

                                                          
17 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, cet I, PT 

Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.109.
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karena kata modis bukan karena barang yang bermerek tetapi yang cocok 

dan sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang 

berjudul ’’PERAN CITRA MEREK (BRAND IMAGE) TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK FASHION ZOYA DALAM 

ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Pada Mahasiswi UKM Bapinda UIN 

Lampung).’’

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, yang telah dikemukakan , maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu  :

1. Apakah peran citra merek (brand image) berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk fashion Zoya dilihat dari sudut pandang konsumen 

(Mahasiswi UKM Bapinda UIN Lampung ).

2. Bagaimana pandangan Etika Bisnis Islam terhadap peran citra merek 

terhadap keputusan pembelian produk fashion Zoya oleh mahasiswi UKM 

Bapinda?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian adalah:

1. Tujuan Penelitian
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a. Tujuannya adalah mengetahui peran citra merek (brad image) terhadap 

keputusan pembelian produk fashion dikalangan Mahasiswi UKM 

Bapinda.

b. Mengetahui peran citra merek (brand image) dalam Etika Bisnis Islam

oleh mahasiswi UKM Bapinda UIN Lampung.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara akademis, hasil dari penelitian ini dapat membantu 

memberikan alternatif informasi, bahan refrensi, serta bagaimana 

sumber informasi awal bagi penelitia-penelitian lainnya yang berkaitan 

dengan peran citra merek (brand image) terhadap keputusan 

pembelian produk fashion zoya dikalangan Mahasiswi.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran pada perusahaan dalam menentukan untuk 

mengembangkan image perusahaan dalam menentukan kebijakan 

pemasaran dan memberikan manfaat kepada penulis untuk mengetahui 

akan peran citra merek (brand image) terhadap keputusan pembelian 

produk fashion zoya dikalangan Mahasiswi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perilaku Konsumen 

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukan konsumen 

dalam mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur, barang 

atau jasa yang dianggap mampu memuaskan kebutuhan mereka. 

Perilaku konsumen juga berarti cara konsumen mengeluarkan sumber 

dananya yang terbatas, seperti uang, waktu, dan tenaga untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan demi kepuasannya.1

Dalam teori ekonomi di katakan bahwa manusia adalah 

makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya 

dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha 

memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya 

memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif 

produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka.2 Kepuasan menjadi 

hal yang yang teramat penting dan seakan menjadi hal utama untuk 

dipenuhi.  Untuk memahami konsumen dan mengembangkan strategi 

pemasaran yang tepat, kita harus memahami apa yang mereka pikirkan 

(kognisi), mereka rasakan (pengaruh), apa yang mereka lakukan 

(perilaku), serta di mana (kejadian di sekitar) yang mempengaruhi. 

                                               
1 Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, Cetakan Pertama,Pustaka 

Sedia,Bandung, 2013, hal. 235.
2 Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2008), 3-4.



Oleh karena itu studi tentang hal ini haruslah terus menerus dilakukan 

karena erat kaitannya dengan permasalahan manusia yang bersifat 

dinamis. Di bidang studi pemasaran, konsep perilaku konsumen secara 

terus menerus dikembangkan dengan berbagai pendekatan. Dengan 

demikian perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan konsumen 

yang langsung melekat dalam proses mendapatkan, mengkonsumsi, 

dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses proses yang 

mendahului dan menyusuli tindakan ini.3 Menurut Kotker dalam The 

American Marketing Assosiation, sebagaimana dikutip Nugroho J. 

Setiadi, prilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi 

dan kognisi, perilaku dan lingkungannya, di mana manusia melakukan 

kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Dari hal tersebut terdapat 

tiga ide penting yang dapat disimpulkan yaitu: 

1) Perilaku konsumen adalah dinamis; 

2) Hal tersebut melibatkan interaksi antara afeksi dan kognisi, 

perilaku dan kejadian di sekitar; 

3) Juga melibatkan pertukaran.4

Perilaku konsumen sangat erat kaitannya dengan masalah 

keputusan yang diambil seseorang dalam persaingan dan penentuan 

untuk mendapatkan dan mempergunakan barang  dan jasa. Konsumen 

mengambil banyak macam pertimbangan untuk mengambil keputusan 

dalam pembelian. Kebanyakan perusahaan besar meneliti keputusan 

                                               
3 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen, 3.
4 Ibid, 3.



membeli konsumen secara amat rinci untuk menjawab pertanyaan 

mengenai, apa yang dibeli konsumen, dimana mereka membeli, 

bagaimana dan berapa banyak mereka membeli, serta mengapa mereka 

membeli. Di samping perusahaan para pemasar juga dapat mempelajari 

dan mencari jawaban atas pertanyaan mengenai apa yang mereka beli, 

dimana dan berapa banyak yang mereka beli, tetapi mempelajari 

mengenai alasan tingkah laku konsumen bukan hal yang mudah, 

jawabannya seringkali tersembunyi jauh dalam benak konsumen. 

Sehingga perilaku konsumen dapat diartikan sebagai studi tentang unit 

pembelian (buying unit) dan proses pertukaran yang melibatkan 

perolehan, konsumsi dan pembuangan, barang, jasa, pengalaman serta 

ide-ide.

2. Perilaku Konsumen dalam Islam 

Konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum 

pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik 

ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi 

selanjutnya. Konsumen dalam hukum ekonomi islam tidak terbatas 

pada orang-perorangan saja, tapi juga mencakup suatu badan hukum 

(al-syakhshiyyat al-ma’nawiyyah), seperti yayasan wakaf atau 

perusahaan dan lembaga tertentu. Konsumen yang ada dalam islam 

karena pemakaian tidak hanya berasal dari sebuah transaksi tukar 

menukar, namun banyak mencakup aspek lain seperti konsumsi 

terhadap barang-barang konsumsi yang manusia berserikat padanya 



seperti air, api dan garam. Kata barang dan jasa secara singkat dalam 

hukum ekonomi islam cukup disebut sebagai harta (al-mal) karena 

harta terdiri dari barang dan jasa (al-manfa’ah). Baik kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain, menunjukkan 

objek dari suatu pemakai, sudah mencakup dalam kepentingan 

pemakai tersebut karena seorang pemakai mencakup dirinya sendiri, 

kelompoknya atau orang lain dan juga orang yang berada dalam 

tanggungan atau ikatan sosialnya.5

Seorang konsumen muslim yang beriman dan bertakwa 

mendapatkan penghasilan rutinnya, baik mingguan, bulanan, atau 

tahunan, dia tidak berpikir pendapatan yang diraihnya itu dihabiskan 

semuanya untuk dirinya sendiri. Harta yang dihasilkannya setiap bulan 

itu sebagian dimanfaatkan untuk kebutuhan individual dan keluarga 

dan sebagainya lagi dibelanjakan di jalan Allah (fi sabilillah) atau 

disebut penyaluran sosial. Penggunaan pendapatan memiliki dua 

sisi.Sisi yang pertama ialah untuk dirinya, dan yang kedua untuk orang 

lain, tepatnya saudara-saudara seimannya miskin.Bila hanya satu sisi 

saja terkesan kikir, tamak, dan buta lingkungan.Begitu pula bila hanya 

sisi kedua saja yang dipenuhi, dikatakan pemerhati sosial tetapi 

sebenarnya tidak sosial terhadap dirinya sendiri.

                                               
5Muhammad, Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, 

BPFE,Yogyakarta, 2004, hal.128-129.



Sesungguhnya islam dalam ajarannya dibidang konsumsi tidak 

mempersulit jalan hidup seorang konsumen. Jika seseorang 

mendapatkan penghasilan dan setelah dihitung secara cermat hanya 

cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga saja, tak ada 

keharusan baginya untuk mengeluarkan konsumsi sosial. Orang seperti 

ini termasuk dalam kategori kelas pendapatan rendah yang pas-pasan.

Akan tetapi bagi yang pendapatanya lebih banyak dari itu, dan 

melebihi dari kebutuhan pokoknya, maka tak ada alasan baginya untuk 

tidak mengeluarkan konsumsi sosialnya. Dalam islam, perilaku 

seorang konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan 

Allah SWT. Pengahasilan atau pendapatan yang diraih dengan cara 

halal akan digunakan untuk menutupi kebutuhan harian seorang 

konsumen muslim. Pada sisi pemenuhan kebutuhan individual dan 

keluarga, setiap uang yang dibelanjakan konsumen menjadi revenue 

bagi pengusaha sebagai bentuk transaksi pertukaran antara barang dan 

uang. Konsumen akan mendapatkan kepuasan dari barang yang dibeli 

dan pengusaha mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualnya.6

Islam dengan kerangkanya mengenai etika, social dan budaya 

yang jelas, memiliki premis yang sepenuhnya berbeda bagi analisis 

perilaku konsumen. Perilaku manusia merupakan perilaku yang 

terbimbing, terutama bagi seorang muslim, yakni manusia yang telah 
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diajari untuk memiliki perasaan berbakti dan takut kepada Allah. 

Seorang muslim lebih mulia jika ia lebih berbakti dan lebih bertaqwa 

kepada Allah, dan salah satu definisi bagi keadaan tersebut adalah 

mengeluarkan harta di jalan Allah. Al-Qur’an tidak merinci berapa 

pastinya jumlah yang harus dikeluarkan dijalan Allah itu oleh 

seseorang. Surat Al- Baqarah ayat 215 menyatakan :

                    

                

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka 
nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan 
hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam 
perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.(QS.: Al-
Baqarah:215).7

Islam, memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori 

konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi 

fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan 

alokasi anggaraan untuk berkonsumsi. Ada tiga nilai dasar yang 

menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim, yaitu: 

1) keyakinan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini 

mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi 

untuk akhirat daripada dunia. Mengutamakan konsumsi untuk 

ibadah dari pada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah 

merupakan future consumction, sedangkan konsumsi duniawi 
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adalah present consumption; 2) konsep sukses dalam kehidupan 

seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukan 

dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas 

semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, 

kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah SWT. merupakan kunci 

moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan 

perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan 

menjauhkan diri dari kejahatan;  3) kedudukan harta adalah 

merupakan anugrah Allah SWT. Dan bukan sesuatu yang dengan 

sendirinya bersifat buruk (sehingga harus dijauhi secara 

berlebihan). Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, 

jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar sebagaimana al-

Qur’an Surat al-Baqarah ayat 262:

            

             

Artinya:  “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di 
jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang 
dinafkahkannya itu dengan menyebut- nyebut pemberiannya dan 
dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka 
memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran 
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.8

Menurut Manan, selain dengan adanya tiga fondasi dasar 

diatas, masih terdapat lima prinsip konsumsi dalam Islam yaitu:9

                                               
8 QS. al-Baqarah (2) : 262.
9 Imadudin Yuliadi, Ekonomi Islam Sebuah Pengantar, 181-182.



1. Prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai 

mencari rizki yang halal dan tidak dilarang hukum. Firman Allah 

SWT. Dalam al-Qur’an  surat al-Baqarah ayat 173: 

                

           

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan 
bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (ketika 
disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa 
dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas , maka tidak 
ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi 
Maha Penyayang”.10

2. Prinsip kebersihan. Maksudnya adalah bahwa makanan harus baik 

dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan 

sehingga merusak selera.

3. Prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia 

mengenai makan dan minuman yang tidak berlebihan. Firman 

Allah SWT. dalam al-Qur’an surat al-A’raf ayat 31:

                

       

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah 
di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan lah 
berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai yang 
berlebih-lebihan.’’ QS. al-A‟raf (7) : 3111

4. Prinsip kemurahan Hati. Dengan mentaati perintah Islam tidak ada 

bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan 
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halal yang disediakan Tuhannya, seperti Firman Allah SWT. dalam 

a-Qur’an surat Al-Maidah ayat 96:

             

               

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan 
makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat 
bagimu, bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan 
diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama 
kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepada
Nyalah kamu akan dikumpulkan.”12

5. Prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama 

Allah SWT. sebelum makan dan menyatakan terimakasih setelah 

makan.13

Meskipun belum didapati sebuah negara Muslim yang

menerapkan ekonomi Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran al-

Qur’an, Al-hadits, ajaran para sahabat, dan ijtihad para ulama, 

tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita dapat merasakan perbedaan 

perilaku konsumsi antara masyarakat yang memegang teguh 

keimanan dan ketaqwaan dengan yang tidak. Ketika seorang 

konsumen muslim yang beriman dan bertaqwa mendapatkan 

penghasilan rutinnya, baik mingguan, bulanan, atau tahunan, dia 

tidak berpikir pendapatan, yang diraihnya itu dihabiskan 

semuanya, hanya untuk dirinya sendiri, tetapi karena keimanan dan 

ketaqwaanya itu dan atas kesadarannya bahwa hidup semata untuk 
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mencapai rida Allah SWT, Dia berpikir sinergis. Harta yang 

dihasilkannnya dimanfaatkan untuk kebutuhan individual, keluarga 

dan sebagian lagi dibelanjakan di jalan Allah SWT. (fisabilillah).14

Setiap pergerakan dirinya, yang berbentuk belanja sehari-hari, 

tidak lain adalah manifestasi dzikir dirinya atas nama Allah SWT. 

Dengan demikian dia memilih jalan yang dibatasi Allah SWT. 

Dengan tidak memilih barang haram, tidak kikir serta tidak tamak 

supaya hidupnya selamat baik dunia maupun akhirat.

Sesungguhnya Islam tidak mempersulit jalan hidup seseorang 

konsumen. Jika seseorang mendapatkan penghasilan dan setelah 

dihitung dan hanya mampu memenuhi kebutuhan pribadi dan 

keluarganya saja, maka tak ada keharusan untuk membelanjakan 

untuk konsumsi sosial. Sedangkan apabila pendapatannya melebihi 

konsumsi tidak ada alasan baginya untuk tidak mengeluarkan 

kebutuhan konsumsi sosial. Pendapatan dan penghasilan yang 

diperoleh dengan cara yang halal akan digunakan untuk menutupi 

kebutuhan individu dan keluarga dengan jalan yang halal pula, 

yang secara langsung menguntungkan pasar mulai dari produsen 

hingga pedagang. Setiap uang yang dibelanjakan konsumen 

menjadi revenue bagi pengusaha sebagai bentuk pertukaran antara 

barang dan uang. Konsumen mendapatkan kepuasan dari barang 

yang di beli dan pengusaha mendapatkan keuntungan dari barang 
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yang dijualnya. Konsumen memerlukan barang untuk 

kelangsungan hidupnya, secara langsung membutuhkan produsen 

dan pedagang. Sedangkan pengusaha memerlukan konsumen agar 

dia dapat melanjutkan produksi sekaligus pula menghidupkan diri 

dan keluarga dari keuntungan barang yang dijualnya. Tidak jarang, 

dalam satu segi konsumen bisa berperan sebagai produsen dan 

produsen bisa berperan sebagai konsumen. Dalam perspektif 

ekonomi Islam ada penyeimbang dalam kehidupannya, yang tidak 

ditemukan dalam ekonomi konvensional. Penyeimbang dalam 

ekonomi Islam ini di paparkan secara jelas dan berulang-ulang 

dalam al-Qur’an agar menyalurkan sebagian hartanya dalam 

bentuk zakat, sedekah, dan infaq. Hal tersebut mengandung ajaran 

bahwa umat Islam merupakan mata rantai yang kokoh dengan umat 

Islam yang lain. Dengan kata lain ada solidaritas antara umat yang 

mampusecara ekonomi terhadap umat muslim yang fakir dan 

miskin.15

3. Motif Pembelian dalam Islam 

Konsumen pada waktu akan membeli barang atau jasa 

didorong oleh berbagai motif, antara lain motif rasional, motif selektif, 

dan motif emosional. Motif-motif yang mana, yang mendorong 

seseorang untuk membeli banyak tergantung pada buying habit 
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mereka. Buying habit berarti kebiasaan membeli, biasanya ibu-ibu 

belanja pada bulan muda, dan pada waktu rekreasi kadang-kadang 

nafsu berbelanjanya sulit ditahan, sehingga menimbulkan sifat boros, 

mengikuti ajakan setan. Hendaknya kita selalu bertindak rasional 

dalam berbelanja jangan emosional sehingga melampaui batas. Allah 

berfirman dalam QS: Al-Furqaan:67

                   

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan 
(harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 
(pembelanjaan itu)di tengah-tengah antara yang demikian. (QS: Al-
Furqaan:67) 

Kemudian QS. Al-Israa ayat 26 dan 27 sebagai berikut:

                     

              

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang 
dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan 
dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 
boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-
saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 
Tuhannya. (QS. Al-Israa: 26.27).16

B. Citra Merek (Brand Image)

1. Pengertian Brand Image

Persepsi atas suatu citra berbeda dari satu kebudayaan dengan 

kebudayaan yang lain. Citra dianggap sebagai gambar bermakna seribu 

kata yang merupakan suatu ilustrasi, foto, ikon, simbol, dan karakter yang 
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dapat digunakan dalam berbagai gaya yang masing-masing menciptakan 

bahasa visual yang kaya dan menyediakan rangsangan visual.17

Citra harus tepat dan langsung mengena sasaran dalam 

mengkomunikasikan kepribadian merek dan atribut-atribut produk 

tersebut. Eksplorasi strategi desain melalui serangkaian gaya pencitraan 

dan warna adalah krusial. Citra dalam suatu produk harus didesain agar 

sesuai dengan konteks tata letak.

Citra adalah tujuan utama dan sekaligus merupakan reputasi dan 

prestasi yang hendak dicapai bagi dunia hubungan masyarakat 

(kehumasan) atau public telations. Pengertian citra itu sendiri abstrak 

(intangible) dan tidak dapat diukur secara matematis, tetapi wujudnya bias 

dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk. Seperti penerimaan dan 

tanggapan baik positif maupun negative yang khususnya dating dari public 

(khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada umumnya.Biasanya landasan 

citra itu berakar dari nilai-nilai kepercayaan yang kongkretnya diberikan 

secara individual, dan merupakan pandangan atau persepsi.18

Pemberian merek (branding) adalah seni dan batu pertama dalam 

pemasaran. Asosiasi pemasaran Amarika (the American Marketing 

Association) mendefinisikan merek atau brand sebagai nama, istilah, 

tanda, simbol, desain atau kombinasinya, yang ditujukan agar dapat 

mengenali barang atau jasa dari satu atau kelompok penjual dan 
                                               

17 Marine Rosner Klimchuk dan Sandra A. Krasovec, Desain Kemasan 
Merencanakan MerekProduk yang Berhasil Mulai dari Konsep sampai Penjualan, 
(Jakarta: Erlangga, 2007), h. 136

18 Rosadi Ruslan Manajemen Public Relation dan Media Komunikasi (Jakarta: 
Rajawali Pers 2010), h. 75-76.



membedakannya dari produk dan jasa para pesaing. Oleh karena itu merek 

menunjukkan penjual atau pembuat.

Merek merupakan simbol yang rumit yang bisa menyampaikan 

enam tingkat pesan sebagai berikut, 

a. Sifat yaitu sebuah merek yang bisa menyampaikan sejumlah sifat 

dalam benak konsumen. 

b. Manfaat yaitu sifat harus diterjemahkan ke dalam manfaat fungsional 

dan emosional. 

c. Nilai yaitu merek yang juga mencemirkan nilai-nilai yang dipegang 

oleh produsen. 

d. Budaya yaitu sebuah merek yang juga bisa mewakili budaya tertentu. 

e. Kepribadian yaitu, sebuah merek yang juga bisa menunjukan 

kebribadian tertentu. 

f. Pengguna yaitu sebuah merek yang bisa menggambarkan konsumen 

seperti apa yang membeli atau menggunakan produk tersebut.19

Dalam perkembangannya perusahaan semakin menyadari 

merek sebagai asset perusahaan yang paling bernilai.Merek sebenarnya 

merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan manfaat 

dan jasa tertentupada pembeli.Merek-merek terbaik memberikan 

jaminan kualitas tetapi merek lebih dari sekedar simbol. Merek dapat 

memiliki enam tingkat pengertian:

                                               
19 Philip Kotler dan Swee Hoong Ang.dkk, Manajemen Pemasaran Sudut 

Pandang Asia, edisi ketiga, Jilid 2,Indeks, Jakarta, 2004, hal. 97-98.



a. Atribut, merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. 

Perusahaan dapat menggunakan satu atau beberapa atribut ini 

untuk mengiklankan suatu produk tertentu.

b. Manfaat, suatu merek lebih dari serangkaian atribut. Pelanggan 

tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Atribut 

diperlukan untuk diterjemahkan menjadi manfaat fungsional atau 

emosional.

c. Nilai, merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. 

Pemasar merek harus mengetahui kelompok pembeli suatu produk 

yang mana yang mencari nilai-nilai tersebut.

d. Budaya, merek juga mewakili budaya tertentu.

e. Kepribadian, merek juga mewakili kepribadian tertentu. Jika merek 

merupakan orang, binatang, atau suatu objek, kadang-kadang 

merek mengambil kepribadian seorang terkenal sesungguhnya.

f. Pemakai, merek menunjukan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut.20

Memahami makna brand berarti memahami simbolisme dan 

asosiasi yang menciptakan citra brand (brand image) kesan mental yang 

dibangun konsumen terhadap suatu produk. Kekayaan citra brand akan 

menentukan kualitas relasi dan kekuatan asisiasi dan koneksi emosional 

yang menghubungkan pelanggan dengan brand. Pengalaman pribadi 

dengan suatu brand dapat melahirkan relasi brand, yakni koneksi brand 

                                               
20 Philip Kolter, Manajemen Pemasaran, diterjemahkan oleh Hendra Teguh, dari 

judul asliMarketing Manajement, (Surabaya: Prentice-Hall Inc, 1997), h. 63.



itu dan karenanya memunculkan loyalitas brand dan berulang-ulang 

membelinya.21

Citra merupakan produk akhir dari sikap awal dan pengetahuan 

yang terbentuk lewat proses pengulangan yang dinamis karena 

pengalaman. Menurut Runyon citra merek terbentuk dari stimulus tertentu 

yang ditampilkan oleh produk tersebut, yang menimbulkan respon tertentu 

pada diri konsumen.Stimulus yang muncul dalam citra merek tidak hanya 

terbatas pada stimulus yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup stimulus 

yang barsifat psikologis. Ada tiga stimulus yang dapat membentuk citra 

merek yaitu stimulus yang bersifatfisik, seperti atribut-atribut teknis dari 

produk tersebut, stimulus yang bersifat psikologis, seperti nama merek dan 

stimulus yang mencakup sifaat keduanya seperti kemasan produk atau 

iklan produk. Datangnya stimulus menimbulkan respon dari 

konsumen.Ada dua respon yang mempengaruhi pikiran seseorang yang 

membentuk citra merek yaitu respon rasional (penilaian 

mengenaiperforma actual dari merek yang dikaitkan dengan harga produk 

tersebut) dan respon emosional (kecenderungan perasaan yang timbul dari 

merek tersebut).

Citra atau image dapat didefinisikan sebagai seperangkat 

keyakinan, gagasan dan kesan yang dianut seseorang tentang sebuah 
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objek. Sikap dan tindakan seseorang terhadap suatu obyek akan sangat 

bergantung kepada citra obyek tersebut.22

Kiat membangun citra uswah Rasulullah SAW 

a. Penampilan, tidak membohongi pelanggan, baik menyangkut 

besaran kuantitas maupun kualitas. 

b. Pelayanan, pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan 

hendaknya diberi tempo untuk melunasinya. Selanjutnya, 

pengampunan (bila memungkinkan) hendaknya diberikan jika ia 

benar-benar tidak sanggup membayarnya. 

c. Persuasi, menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu 

barang.

d. Pemuasan, hanya dengan kesepakatan bersama, dengan suatu 

usulan dan penerimaan, penjualan akan sempurna.23

Citra merek (brand image) dapat diartikan sebagai jenis aosiasi 

yang muncul di benak konsumen ketika mengingat sebuah merek 

tertentu.Asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam bentuk 

pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek, citra 

merek dapat positif atau negatif, tergantung pada persepsi seseorang 

terhadap merek.24
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Meskipun citra merek didasarkan pada berbagai asosiasi yang 

dikembangkan oleh konsumen dari waktu ke waktu, merek layaknya orang 

dapat dianggap seperti memiliki kepribadian yang unik. Adapun lima 

dimensi kepribadian yang menggambarkan sebagian besar merek 

diantaranya: 

a. ketulusan (sincerity) yaitu merek-merek yang dipersepsikan memiliki 

citra yang membumi, jujur, bermanfaat dan menyenangkan. 

b. kegembiraan (excitement) yaitu merek yang mempuyai nilai tinggi 

pada dimensi ini dipersepsikan memiliki citra yang berani, dan 

bersemangat.

c. kompetensi (competence) yaitu sebuah merek yang mempuyai nilai 

tinggi pada dimensi ini dianggap memiliki citra yang cerdas dan andal. 

d. kecanggihan (sophistication) yaitu nilai tinggi pada dimensi ini, 

sebuah merek dianggap memiliki citra kelas. 

e. Kekasaran (ruggedness) yaitu merek-merek yang dipandang memiliki 

citra yang tangguh dan sifatnya outdoor.25

2. Indicator citra merek

Menurut Biel dalam jurnal penelitian Setyaningsih dan Didit 

Darmawan, ada 3 indikator brand image:26

1. Corporate Image (citra pembuat), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

di persepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat 
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suatu barang atau jasa. Citra pembuat meliputi: popularitas, 

jaringan perusahaan, serta pemakai itu sendiri/ penggunanya.

2. User Image (citra pemakai), yaitu sekumpulan asosiasi yang di 

persepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu 

barang atau jasa. Meliputi: pemakai itu sendiri, serta status 

sosialnya.

3. Product Image (citra produk), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu barang dan jasa. Meliputi: 

atribut dari produk, manfaat bagi konsumen, serta jaminan.

3. Citra Merek (Brand Image) dalam pandangan Islam

Brand merupakan produk yang digunakan untuk membedakan 

antara barang dan jasa.Brand juga menawarkan janji akan nilai merek 

produk kepada konsumen yang nantinya akan mempengaruhi merek 

tersebut Brand tentunya mempuyai citra, baik bersifat positif maupun 

negative, tergantung kepada upaya perusahaan dalam menciptakan Image 

akan produknya. Brand image dapat diartikan juga sebagai apa yang 

dipersepsikan konsumen ketika melihat suatu produk yang didasarkan 

pada kenyataan dan biasanya merek dikaitkan dengan bagaimana kualitas 

pelayanan dan dapat dikaitkan dengan brand image dalam Q.S Ali 

Imran:159

           

               

          



Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena 
itu maafkanlah merek, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwakal kepada-
Nya” (QS. Ali-Imran:159)27

Surat Al-Imran ayat 159 menjelaskan mengenai hubungan antar 

manusia, dimana kita harus selalu berlaku lemah lembut terhadap sesame 

manusia. Kaitannya dengan brand image ini adalah ucapan yang lembut 

dalam hal mengingatkan para konsumen tentang sebuah produk sehingga 

mereka akan merasa puas, serta mampu menarik perhatian. Terlebih 

dengan pelayanan yang baik dan lemah lembut, maka konsumen akan puas 

dan memiliki konsistensi terhadap brand tersebut.

4. Manfaat Merek 

Merek bermanfaat bagi produsen dan kemasan. Bagi produsen, merek 

berperan penting sebagai: 

a. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau 

pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam 

pengorganisasian sedian dan pencatatan akutansi. 

b. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. 

Merek bisa mendapatkan perlindungan properti intelektual. Nama 

merek bisa diproteksi melalui merek dagang terdaftar (registered 

trademarks), proses pemanufakturan bisa dilindungi melalui hak 
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paten, dan kemasan bisa diproteksi melalui hak cipta (copy rights) 

dan desain. Hak-hak properti intelektual ini memberikan jaminan 

bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek 

yang dikembangkannya dan meraup manfaat dari aset bernilai 

tersebut. 

c. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan 

produk dari pada pesaing. 

d. Sumber keunggulan kompetetif, terutama melaui perlingdungan 

hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam 

benak konsumen.28

C. Keputusan Pembelian

1. Pengertian Keputusan Pembelian

Proses pengambilan keputusan yang rumit sering melibatkan 

beberapa keputusan. Suatu keputusan (decision) melibatkan pilihan 

diantara dua atau lebih alternatif tindakan atau perilaku. Pengambilan 

keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang 

mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih 

perilaku alternatif dan memilih slah satu diantaranya hasil dari proses 

pengintegrasian ini ialah suatu pilihan (choice) yang disajikan secara 

kognitif sebagai keinginan berperilaku. Perilaku sengaja dilandaskan 

pada keinginan yang dihasilkan ketika konsumen secara sadar memilih 
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salah satu di antara tindakan alternatif yang ada. Tidak berarti bahwa 

proses pengambilan keputusan sadar harus muncul setiap saat perilaku 

tersebut dinyatakan. Beberapa perilaku sadar dapat berubah menjadi 

kebiasaan. Perilaku tersebut didasarkan pada keinginan yang tersimpan 

diingatan yang dihasilkan oleh proses pengambilan keputusan masa 

lampau. Ketika diaktifkan, atau rencana keputusan yang telah 

terbentuk sebelumnya ini secara otomatis mempengaruhi perilaku, 

proses pengambilan keputusan selanjutnya tidak diperlukan lagi dan 

beberapa perilaku tidak dilakukan secara sengaja dan sangat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan.29

Dalam mempelajari keputusan pembelian konsumen, 

perusahaan harus melihat hal-hal yang berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian dan membuat suatu ketetapan bagaimana 

konsumen membuat keputusan pembeliannya. Menurut Kotler dan 

Keller yang di terjemahkan oleh Bob Sabran (2009:184) 

mengemukakan bahwa proses keputusan pembelian terdiri dari lima 

tahapan. Tahapan pembelian konsumen tersebut antara lain:

Gambar 2.1
Model lima tahap proses pembelian

Sumber : Kotler yang diterjemahkan oleh Bob Sabran 

(2009:185)

1. Pengenalan masalah
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Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu 

masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan eksternal 

atau internal. Dengan adanya masalah atau kebutuhan yang 

dirasakan oleh konsumen. Konsumen mempersiapkan 

perbedaan antara keadaan yang diinginkan antara situasi guna 

membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan.

2. Pencarian informasi

Setelah konsumen merasakan adanya kebutuhan suatu barang 

atau jasa, selanjutnya konsumen mencari informasi yang baik 

yang disimpan dalamingatan (internal) maupun informasi yang 

didapat dari lingkungan (eksternal).

3. Evaluasi alternative

Setelah informasi di peroleh, konsumen mengepaluasi berbagai 

alternative pilihan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. 

Beberapa konsep dasar yang memahami proses evaluasi: 

peratama konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. 

Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. 

Ketiga, konsumen melihat masing-masing produk sebagai 

kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan 

untuk memuaskan kebutuhan ini.

4. Keputusan Pembelian

Dalam tahap valuasi, konsumen membentuk preferensi antar 

merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga 



memungkinkan membentuk maksud untuk membeli merek 

yang paling disukai.

5. Perilaku Paska Pembelian

Keputusan atau ketidak puasan konsumen terhadap perilaku 

pembelian selanjutnya. Jika konsumen puas kemungkinan 

besar akan melakukan pembelian ulang dan begitu juga 

sebaliknya. Ketidak puasan konsumen akan terjadi jika 

konsumen mengalami pengharapan yang tak terpenuhi.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian 

Konsumen

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

dalam memilih produk dan jasa yang menjadi keperluannya, 

diantaranya: 

a. Faktor Budaya 

Budaya adalah nilai-nilai sosial yang diterima oleh 

masyarakat secara menyeluruh dan diikuti oleh orang perorang 

anggota masyarakat itu melaului bahasa dan lambang-lambang 

(verbal dan non verbal) yang dimengerti oleh anggota masyarakat 

itu, Misalnya larangan terhadap mengkonsumsi makanan tertentu, 

pakaian yang bukan kebiasaan dipakai dalam kelompok budaya 

tertentu, dan sebagainya.

b. Faktor Sosial 



Faktor sosial ini dari kelompok-kelompok yang dijadikan 

referensi, keluarga, peran dan status di masyarakat yang secara 

langsung dan tidak langsung mempengaruhi perilaku seseorang 

dalam menentukan pilihan produk atau jasa yang akan dipilihnya. 

Misalnya kalau status seseorang itu adalah anggota legislatif akan 

pilihan majalah sebagai bahan bacaan yang diikutinya cenderung 

kepada majalah yang berwawasan politik. 

c. Faktor Pribadi 

Pribadi meliputi umur, pekerjaan, gaya hidup, kepribadian, 

ekonomi, dan konsep diri. Faktor pribadi ini juga sangat 

berpengaruh pada seseorang dalam menentukan pilihan produk 

atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi keperluannya. 

Misalnya seseorang yang berusia 40 tahun lebih, tentu tidak 

mungkin lagi baginya memilih pakaian yang biasa dpakai anak 

ABG.Mereka yang tingkat penghasilannya masih biasa-biasa saja, 

kalau mencari makanan diluar rumah tentu lebih memilih diwarteg 

dari pada direstoran.

d. Faktor psikologis 

Psikologis meliputi, motivasi, persepsi, pembelajaran, 

keyakinan, dan sikap.Motivasi misalnya adalah kebutuhan yang 

mendorong seseorang untuk berusaha memenuhi yang 

diinginkannya.



Penjual perlu menyusun struktur keputusan membeli secara 

keseluruhan untuk membantu konsumen dalam mengambil 

keputusan tentang pembeliannya.Setiap keputusan membeli 

mempuyai suatu struktur sebanyak tujuh. Komponen-komponen 

tersebut adalah: 

e. Keputusan tentang jenis produk. Konsumen dapat mengambil 

keputusan untuk membeli sebuah produk. Dalam hal ini 

perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang 

yang berminat membeli suatu produk serta alternatif lebih yang 

mereka pertimbangkan. 

f. Keputusan tentang bentuk produk. Keputusan ini menyakut 

ukuran, mutu, corak dan sebagainya. Di dalam hal ini perusahaan 

harus melakukan riset pemasaran untuk mengetahui kesukaan 

konsumen tentang produk bersangkutan agar dapat 

memaksimumkan daya tarik mereknya. 

g. Keputusan tentang merek. Konsumen harus mengambil keputusan 

tentang merek mana yang akan dibeli. Setiap merek memiliki 

perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal ini perusahaan harus 

mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek. 

h. Keputusan tentang penjualnya. Konsumen harus mengambil 

keputusan di mana produk tersebut akan dibeli. Dalam hal ini 



produsen, pedagang besar, dan pengecer baru mengetahui 

bagaimana konsumen memilih penjual tertentu. 

i. Keputusan tentang jumlah produk. Konsumen dapat mengambil 

keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya 

pada suatu saat. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan 

banyaknyaproduk sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari 

para pembeli

j. Keputusan tentang waktu pembelian. Konsumen dapat mengambil 

keputusan tentang kapan ia harus melakukan pembelian. Masalah 

ini akan menyakut adanya uang. Oleh karena itu perusahaan harus 

mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keputusan konsumen 

dalam penentuan waktu pembelian. 

Keputusan tentang cara pembayaran. Konsumen harus 

mengambil keputusan tentang metode atau cara pembayaran 

produk yang akan dibeli. Keputusan tersebut akan memengaruhi 

keputusan tentang penjual dan jumlah pembeliannya. Dalam hal ini 

perusahaan harus mengetahui keinginan pembeli terhadap cara 

pembayarannya.30
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3. Proses Pembelian 

a. Tahap pembelian 

Pada tahap ini, beberapa perilaku yang terjadi meliputi 

mencari informasi dan mengambil dana. 

1) Mencari informasi. Konsumen akan mencari informsi 

mengenai produk, merek atau toko dari berbagai sumber seperti 

koran, majalah, radio, televisi. Konsumen mungkin juga 

berkomunksi dengan tenaga penjual, temen dan kerabatnya 

mengenai produk, merek atau toko. 

2) Mengambil dana. Selain perlu mencari informasi mengenai 

produk dan merek yang akan dibeli, konsumen juga perlu 

mengetahui dari mana dana yang akan dipakai untuk membeli 

produk tersebut. Pembelian produk umumnya menggunakan 

uang sebagai medium utama pertukaran. Uang digunakan 

dalam berbagai bektuknya, tidak selalu dalam bentuk fisik 

uang, misalnya uang kertas dan koin. Konsumen mungkin akan 

menggunakan cara pembayaran, misalnya bayar tunai, cek, 

kartu kredit, kartu ATM, kredit melalui lembaga keuangan dan 

kredit melalui toko.   

b. Tahap Pembelian 

Pada tahapan kedua, perilaku meliputi berhubungan dengan 

toko, mencari produk, dan melakukan traksaksi.

1) Berhubungan dengan toko 



Adanya keinginan untuk membeli produk akan 

mendorong konsumen untuk mencari toko atau pusat 

pembelanjaan (mal) tempat ia membeli produk tersebut. 

Kontak dengan toko akan dilakukan oleh konsumen untuk 

menentukan toko mana yang akan dikunjungi. Berbagai cara 

telah dilakukan oleh pemilik toko dan pusat pertokoan agar 

bisa menarik konsumen untuk mengunjungi tokonya. Para 

pemilik toko biasanya mencari lokasi yang sangat strategis agar 

tokonya mudah dilihat oleh konsumen.Pengelola mal sering 

menyelenggarakan festival, pameran maupun acara hiburan 

lainnya.

2) Mencari produk 

Setelah konsumen mengujungi toko, maka selanjutnya 

ia harus mencari dan memperoleh produk yang akan di belinya. 

Ia harus mencari lokasi di mana produk di tempatkan di dalam 

toko tersebut. Pemilik toko berkepentingan agar konsumen 

selalu mengunjungi tokonya sedangkan produsen 

berkepentingan untuk mempromosikan produknya agar di beli 

konsumen. Produsen biasanya menerapkan dua strategi yaitu: 

a) Strategi mendorong adalah pemberian diskon dan insentif 

dagang kepada pengecer. Tujuannya adalah agar pengecer 

terdorong untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. 



b) Strategi menarik adalah pemberian diskon atau kupun 

potongan harga atau kupun lainnya kepada konsumen agar 

mereka tertarik untuk membeli produk tersebut. Jika 

konsumen telah memuaskan produk yang dicarinya, ia akan 

mengambil produk tersebut dan kemudian membawanya ke 

tempat pembayaran atau kasir.

3) Transaksi 

Tahap ketiga dari proses pembelian adalah melakukan 

transaksi yaitu melakukan pertukaran barang dengan uang, 

memindahkan pemilihan barang dari toko kepada konsumen. 

Kenyamanan seorang konsumen berbelanja disebuah toko 

bukan saja ditentukan oleh banyaknya barang yang tersedia, 

kemudahan memperoleh barang di dalam toko, dan daya tarik 

promosi dari produk tersebut, juga ditentukan oleh kenyamanan 

proses akhir atau transaksi yang dilakukan konsumen. Para 

pemilik toko melakukan berbagai upaya agar proses traksaksi 

berlangsung singkat, nyaman dan aman baik bagi konsumen 

maupun pemilik toko.31

c. Tahap-tahap dalam Proses Pengambilan Keputusan untuk Membeli 

Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan 

keputusan dalam pembelian mereka. Proses tersebut merupakan 
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sebuah pendekan penyelesaian masalah yang terdiri atas lima tahap 

diantaranya yaitu, 

1. Menganalisa atau pengenalan kebutuhan dan keinginan. 

Penganalisa kebutuhan dan keinginan ini ditujukan 

terutama untuk mengetahui adanya kebutuhan dan keinginan 

yang belum terpenuhi atau terpuaskan. Jika kebutuhan tersebut 

diketahui, maka konsumen akan segara memahami adanya 

kebutuhan yang belum segara dipenuhi atau masih ditunda 

pemenuhannya, serta kebutuhan-kebutuhan yang sama-sama 

harus segara dipenuhi. Jadi tahap inilah proses pembelian itu 

mulai dilakukan. 

2. Pencarian informasi dan penelian sumber-sumber. 

Tahap kedua dalam proses pembelian ini sangat 

berkaitan dengan pencarian informasi tentang sumber-sumber 

dan menilainya, untuk memenuhikebutuhan dan keinginan 

yang dirasakan. Pencarian informasi dapat bersifat aktif atau 

pasif, internal atau eksternal.Pencarian informasi yang bersifat 

aktif dapat berupa kunjungan terhadap beberapa toko untuk 

membuat perbandingan harga dan kualitas produk, sedangkan 

pencarian informasi pasif, mungkin hanya dengan membaca 

satu pengiklanan di majalah atau surat kabar tanpa mempuyai 

tujuan khusus dalam pikirannya tentang gambaran produk yang

di inginkan. 



Pencarian informasi intern tentang sumber-sumber 

pembelian dapat berasal dari komunikasi perorangan 

(interpersonal comunication) dan pengaruh perorangan, yang 

terutama berasal dari pelopor opini. Sedangkan informasi 

ekstern dapat berasal dari media masa (seperti majalah, surat 

kabar, radio, dan televisi) dan sumber-sumber informasi dari 

kegiatan pemasaran perusahaan (seperti iklan dan informasi 

dari pedagang eceran). 

3. Penelian dan seleksi terhadap alternatif pembelian. 

Tahap ini meliputi dua tahap, yaitu menetapkan tujuan 

pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi terhadap 

alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. Tujuan 

pembelian bagi masing-masing konsumen tidak selalu sama, 

tergantung pada jenis prduk dan kebutuhannya. Ada konsumen 

yang mempuyai tujuan pembelian untuk meningkatkan prestise 

(misal, dengan pembelian mobil) ada yang ingin sekedar 

memenuhi kebutuhan jangka pendeknya (pembelian makanan).

Setelah tujuan pembelian ditetapkan konsumen perlu 

mengidentifikasi alternatif-alternatif pembeliannya. Untuk 

meningkatkan prestise misalnya, beberapa alternatif yang 

mungkin dilakukan adalah membeli mobil dan rumah. 

Pengidentifikasian alternatif pembelian tersebut tidak akan 

terpisah dari pengaruh sumber-sumber yang dimiliki (waktu 



uang dan informasi). Atas dasar tujuan pembelian, alternatif-

alternatif pembelian yang telah diidentifikasikan, dinilai dan 

seleksi menjadi alternative pembelian yang dapat memenuhi 

dan memuaskan kebutuhan serta keinginannya.

4. Keputusan untuk membeli. 

Keputusan untuk membeli merupakan proses dalam 

pembelian yang nyata. Jadi, setelah tahap-tahap di muka 

dilakukan, maka konsumen harus mengambil keputusan apakah 

membeli atau tidak. Bila konsumen memutuskan untuk 

membeli, konsumen akan menjumpai serangkaian keputusan 

yang harus diambil menyakut jenis produk, merek, penjual, 

kualitas, waktu pembelian dan cara pembayarannya. 

5. Perilaku sesudah pembelian. 

Semua tahap yang ada di dalam proses pembelian 

sampai dengan tahap kelima adalah bersifat operatif. Bagi 

perusahaan, perasaan dan perilaku sesudah pembelian juga 

sangat penting. Perilaku mereka dapat mempengaruhi 

penjualan ulang dan juga mempengaruhi ucapan-ucapan 

pembeli kepada pihak lain tentang produk perusahaan. Ada 

kemungkinan bahwa pembeli memiliki ketidaksesuaian 

sesudah ia melakukan pembelian karaena mungkin harganya 

dianggap terlalu mahal, atau mungkin karena tidak sesuai 

dengan keinginan. Untuk mencapai keharmonisan dan 



meminumkan ketidaksesuaian, pembeli harus mengurangi 

keinginan-keinginan lain sesudah pembelian, seperti 

menghindari iklan untuk produk lain yang tidak dibeli. Selain 

itu pembeli juga harus mengeluarkan waktu lebih banyak lagi 

untuk membuat evaluasi sebelum membeli.32

D. Kerangka Berfikir

Untuk memudahkan arah penelitian yang akan dilakukan perlu 

dibuat kerangka pemikiran yang dapat digunakan untuk membuat 

kerangka kerja analisis. Berdasarkan yang dikemukakan, maka sebagai 

acuan untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran 

teoritis yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

Berdasarkan gambar 2.2 diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

peran citra merak terhadap keputusan pembelian produk fashion zoya 

dapat dilihat dari Citra Pembuat, Citra Pemakai, Citra Produk. Dari 

indikator-indikator pada setiap variable-variabel tersebut, apakah citra 
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merek (brand image) berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk fashion zoya Bandar Lampung.

E. Penelitian terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No Penulis Judul Penelitian Masalah Penelitian Hasil Penelitian

1 M. Kudus 
prianto (2014)

Pengaruh Brand 
Image terhadap 
keputusan 
pembelian 
produk dalam 
perspektif 
ekonomi Islam

Apakah brand 
image berpengaruh 
dalam keputusan 
pembelian produk 
Yamaha.

Secara simultan 
brand image 
berpengaruh 
positif terhadap 
keputusan 
pembelian 
motor Yamaha.

2 Manggara 
abdul khair 
harahap (2013)

Analisis 
pengaruh brand 
image dan word 
of mouth 
terhadap proses 
keputusan 
pembelian 
handphone 
Blackberry

Apakah brand 
image dan word of 
mounth brpngaruh 
trhadap proses 
keputusan 
pembelian 
hanphone 
blackberry

Brand image 
dan word of 
mounth 
berpengaruh 
positif terhadap 
proses 
keputusan 
pembelian 
handphone 
blackberry pada 
mahasiswa FE 
UNY, hal ini 
dibuktikan f 
hitung≥f tabel 
dan nilai 
signifikan lebih 
kecil dari 0,05

3 Putu Wisnu 
Merta yoga 
dan sony 
Sumaryo 
(2013)

Analisis 
pengaruh 
kualitas layanan, 
citra merek, dan 
word of mounth 
terhadap minat 
beli konsumen

Apakah kualitas 
layanan, citra 
merek, dan word of 
mounth 
berpengaruh 
terhadap minat beli 
konsumen

Variable 
kualitas layanan, 
citra merek, 
word of mounth 
secara persial 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap minat 
beli konsumen



4 Ike Aris 
Kusmawati 
(2009)

Analisis Harga, 
Merek, Kualitas, 
Varian Produk 
Terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
Produk Shopie 
Martin (Studi 
Kasus Pada 
Bussines Center 
Anis Safarinda 
Jember)”.

Apakah harga, 
merek, kualitas 
varian perpengaruh 
terhadap keputusan 
pembelian produk 
shopie martin. 

penelitian 
ditemukan 
bahwa harga, 
merek, kualitas 
varian 
perpengaruh 
terhadap 
keputusan 
pembelian 
produk shopie 
martin baik 
secara simultan
maupun secara 
parsial 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
keputusan 
pembelian 
produk Shopie 
Martin di 
jember.

F. Hipotesis Penelitian 

Citra merek dalam Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2001 

tentang merek, menyatakan 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. Pengambilan keputusan 

konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengombinasikan 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan 

memilih salah satu diantaranya. Dari hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh H.P. Wijaya tentang “Promosi, Citra Merek, Dan 

Saluran Distribusi Pengaruhnya Terhadap Keputusan pembelian”. 



Citra Merek mempuyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Berdasarkan hasil penelitian ini mempuyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini diajukan hipotesis.

Gambar 2.3
Pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian

Ha : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara brand image 

terhadap keputusan pembelian busana muslim produk Zoya.

Brand image (X) Keputusan 

pembelian (Y)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data, menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.1 Jenis penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan (field riseach) yaitu penelitian yang 

dilakukan dalam kancah yang sebenarnya.

2. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk 

mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, didalamnya terdapat 

upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterprestasikan 

kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.2 Selain itu penulis 

menggunakan penelitian kepustakaan (library research) guna 

membantu melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Maka dalam pengumpulan data, peneliti menggali data-data yang 

bersumber dari lapangan.

                                                            
1 Sugiono, 2009, Op. Cit,. Hlm. 14
2 Moh. Prabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm.10
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B. Sumber Data 

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini 

menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif 

merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka yang secara 

sepintas lebih mudah untuk diketahui maupun untuk dibandingkan satu 

dengan yang lainnya. Data-data kuantitatif dalam penelitian ini adalah 

dalam menganalisis pengaruh Brand Image terhadap keputusan pembelian 

produk. Sedangkan data kualitatif merupakan data yang tidak langsung 

berwujud angka, tetapi dalam bentuk konsep atau pengertian yang 

abstrak.3

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden atau objek yang diteliti. Penulis akan mendapatkan 

langsung dari lapangan, yaitu dari para konsumen yang menggunakan 

produk Zoya. Dimana data  yang diperoleh peneliti dilakukan kepada 

Mahasiwi UKM Bapinda Lampung. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau dokumen.4 Data sekunder ini peneliti peroleh dari 

dokumen, arsip, buku-buku literatur dan media alternatif lainnya yang 

                                                            
3 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, PT Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 1993, hlm.259.
4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 193. 
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berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Data-data ini diperoleh dari dokumentasi, pengamatan di outlet Zoya, 

buku-buku dan jurnal penelitian yang mendukung bagi penelitian ini.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian5

a. Variabel Independen (Bebas) atau X.

Variabel independen merupakan variable yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat). 

Pada penelitian ini variable independen, yaitu Citra Merek (X).

b. Variabel Dependen (terikat) atau Y.

Variabel dependen merupakan variable yang  dipengaruhi atau 

akibat, karena adanya variable independen (bebas). Pada penelitian ini, 

yaitu Keputusan Pembelian (Y) sebagai variable dependen.

2. Definisi Operasional

Tabel 2.2  Daftar Variabel, Indikator, Refrensi, Skala Pengukuran 

Variabel, dan Butir Pernyataan Pada Kuesioner.

Variabel Definisi Variabel Indikator
Butir Pernyataan Pada 

Kuesioner

Citra Merek 
(Brand 
Image)
(X)

Brand image dapat dianggap 
sebagai jenis asosiasi yang 
muncul di benak konsumen 
ketika mengingat sebuah merek 
tertentu. Asosiasi tersebut secara 
sederhana dapat muncul dalam 
bentuk pemikiran atau citra 
tertentu yang dikaitkan dengan 
seatu merek, sama halnya ketika 

1. Corporate Image (citra 
pembuat), yaitu 
sekumpulan asosiasi yang 
di persepsikan konsumen 
terhadap perusahaan yang 
membuat suatu barang atau 
jasa. Citra pembuat 
meliputi: popularitas, 
jaringan perusahaan, serta 

a. Zoya membuat 
produk yang 
berkualitas dan 
terjamin 
keawetannya.

                                                            
5V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Yogyakarta, Pustaka 

Baru Press, 2015, hal. 75 
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kita berfikir mengenai orang 
lain.6

pemakai itu sendiri/ 
penggunanya.

2. User Image (citra 
pemakai), yaitu 
sekumpulan asosiasi yang 
di persepsikan konsumen 
terhadap pemakai yang 
menggunakan suatu barang 
atau jasa. Meliputi: 
pemakai itu sendiri, serta 
status sosialnya.

b. Desain yang dibuat 
produk fashion zoya 
sesuai dengan gaya 
masa kini.

3. Product Image (citra 
produk), yaitu sekumpulan 
asosiasi yang 
dipersepsikan konsumen 
terhadap suatu barang dan 
jasa. Meliputi: atribut dari 
produk, manfaat bagi 
konsumen, serta jaminan.

c. Hijabers yang 
memakai produk 
zoya cenderung 
lebih mengikuti 
trend mode namun 
tetap syar’i.

Keputusan 
Pembelian

(Y)

Proses pengintegrasian yang 
mengombinasikan pengetahuan 
untuk mengevaluasi dua atau 
lebiih perilaku alternative, dan 
memilih salah satu diantaranya.

1. Pengenalan masalah
Proses pembelian dimulai 
ketika pembeli menyadari 
suatu masalah atau kebutuhan 
yang dipicu oleh rangsangan 
eksternal atau internal. 
Dengan adanya masalah atau 
kebutuhan yang dirasakan 
oleh konsumen. Konsumen 
mempersiapkan perbedaan 
antara keadaan yang 
diinginkan antara situasi guna 
membangkitkan dan 
mengaktifkan proses 
keputusan.

a. Saya membeli 
produk fashion 
zoya karena 
kebutuhan akan 
hijab syar’i yang 
modis.

2. Pencarian informasi
Setelah konsumen merasakan 
adanya kebutuhan suatu 
barang atau jasa, selanjutnya 
konsumen mencari informasi 
yang baik yang disimpan 

b. Sebelum membeli 
produk fashion 
zoya saya
mencari tau 
informasi dari 
teman dan

                                                            
6 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan praktis, Andi, Yogyakarta, 2013, 

hlm. 327.
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dalamingatan (internal) 
maupun informasi yang 
didapat dari lingkungan 
(eksternal).

kerabat tentang 
baju-baju yang 
saya butuhkan.

3. Evaluasi alternative
Setelah informasi di peroleh, 
konsumen mengepaluasi 
berbagai alternative pilihan 
dalam memenuhi kebutuhan 
tersebut. Beberapa konsep 
dasar yang memahami proses 
evaluasi: peratama konsumen 
berusaha memuaskan sebuah 
kebutuhan. Kedua, konsumen 
mencari manfaat tertentu dari 
solusi produk. Ketiga, 
konsumen melihat masing-
masing produk sebagai 
kemampuan untuk 
menghantarkan manfaat yang 
diperlukan untuk memuaskan 
kebutuhan ini.

c. Sebelum membeli 
saya 
membandingkan 
produk Zoya 
dengan produk-
produk lain.

4. Keputusan Pembelian
Dalam tahap valuasi, 
konsumen membentuk 
preferensi antar merek dalam 
kumpulan pilihan. Konsumen 
juga memungkinkan 
membentuk maksud untuk 
membeli merek yang paling 
disukai.

d. Dari sekian 
banyak merek 
produk fashion, 
tetap memilih 
untuk membeli 
produk fashion 
zoya.

5. Perilaku Paska Pembelian
Keputusan atau ketidak 
puasan konsumen terhadap 
perilaku pembelian 
selanjutnya. Jika konsumen 
puas kemungkinan besar akan 
melakukan pembelian ulang 
dan begitu juga sebaliknya. 
Ketidak puasan konsumen 
akan terjadi jika konsumen 
mengalami pengharapan yang 
tak terpenuhi.

e. Saya memiliki 
kepuasan 
tersendiri setelah 
membeli produk 
fashion zoya.
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan 

ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. 

Jadi, kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri 

tertentu menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu.7 Adapun yang 

menjadi populasi bapinda 800 orang terdiri dari laki-laki 480 dan 

perempuan 320 orang, jadi dari 320 orang perempuan yang mengikuti 

UKM Bapinda tersebut tidak semua menggunakan produk zoya, 

mereka sebagian menggunakan produk rabbani dan produk lainnya. 

Dan dari 320 orang tersebut yang menggunakan produk zoya 

berjumlah 150 orang, pada penelitian ini adalah Mahasiswi UKM

Bapinda UIN Lampung yang memakai produk zoya  yaitu berjumlah 

150.8

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui 

cara-cara yang juga memiliki karakteristik tertentu yang dianggap bisa 

mewakili populasi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan 

adalah sampel nonprobabilitas dengan teknik sampel purposive. 

Sampel purposive mengandung pengertian bahwa anggota populasi 

tidak diberi peluang atau kesempatan yang sama untuk dipilih atau 

dijadikan sampel, peneliti memilih sampel hanya dengan pertimbangan 

                                                            
7 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 87.
8Wawancara dengan katua Ukm Bapinda Uin Lampung, 4 Agustus 2017.
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tertentu.9 Pertimbangan yang dimaksud adalah mahasiswi UKM 

Bapinda yang berpenampilan fashionable atau modis tapi tetap syar’i. 

Dalam menetapkan besarnya sampel (sampel size) dalam pnelitian ini 

didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan oleh Slovin dalam 

Husein Umar sebagai berikut:10

= 1 +
Dimana: 

n = ukuran sample

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sample yang masih ditolerir atau diinginkan, sebanyak 10%

berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini :

= 1501 + 150(10%) = 60	Responden
Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 60  responden.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metodekoasioner dan metode dokumentasi.

1. Metode pengumpulan data primer

                                                            
9 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, Pustaka Baru Press 

Yogyakarta, 2015, Hal 82.
10 Husein Umar.2003. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, Penerbit PT Gramedia 

Pustaka Utama. Hlm.146
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Angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan 

memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.11 Metode 

ini digunakan bertujuan untuk mengambil data dari sebuah survey atau 

laporan. Kuesioner ini berupa pertanyaan multiple choice (pilihan 

ganda) yang terdiri dari lima alternative jawaban sehingga responden 

dapat memilih jawaban yang sesuai dan peneliti dapat dengan mudah 

memberikan kode-kodeatas jawaban yang didapatkan.12

Adapun skala pengukuran yang digunakan adalah skala 

likert. Skala ini digunakan untuk mengukur opini atau persepsi 

responden berdasarkan tingkat persetujuan atau ketidak setujuan. Skala 

yang dikembangkan oleh Rensis Likert ini biasanya memiliki lima atau 

tujuh kategori peringkat dari sangat tidak setuju hingga setuju atau dari 

positif hingga negative.13 Untuk itu skor yang dapat diberikan atas 

kategori peringkat-peringkatnya adalah :

a. Sangat Setuju (SS) : 5

b. Setuju (S) : 4

c. Ragu-ragu (RG) : 3

d. Tidak setuju (TS) : 2

e. Sangat tidak setuju (STS) : 1

                                                            
11 Suratno dan lincolin Arsyad, hlm.91
12 Ibid, hlm. 89
13  Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Metode Penelitian Kuantitatif : 

Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial, Gaya Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 63.
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2. Metode pengumpulan data sekunder

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variable berupa catatan, transkip dan buku-buku, surat kabar 

majalah dan sebagainya. Penulis menggunakan metode ini untuk 

mendapakan  data-data yang b2rsumb3r pada dokumentasi tertulis 

yang sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk 

mencari data-data yang lebih objektif dan konkrit.

F. Analisa Data 

1. Uji instrumen

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan dapat diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin 

mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat 

benar dapat mengukur apa yang hendak diukur14.

sUji validitas pada penelitian ini penulis akan menggunakan 

komputerisasi SPSS 19.0 for windows dengan teknik pengujian 

rumus product moment karel person sebagai berikut :15

= n∑xy − (∑x)(∑y)
√{nΣx − (Σx) }	{nΣy − (Σy)²}

                                                            
14 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dangan Program SPSS, Edisi VI, Semarang, 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, hal.52
15 V. Wiratman Sujarweni, 2015, Op. Cit, Hal.108
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Keterangan :

r = Koefisien korelasi antar variabel x dan variabel y

n = Jumlah sampel

x = Nilai indikator variabel

y = Nilai total variabel

xy = Skor rata-rata dai x dan y

Suatu butir pernyataan dikatakan valid apabila nilai 

signifikannya > 0,05 atau 5%. Jika nilai signifikan < 0,05 atau 5% 

maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid.

a. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali16, reabilitas sebenarnya adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel 

atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika 

jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu.

Adapun rumus yang digunakan, yaitu :17

= k(k − 1)
Dimana :

α = Koefisien reabilitas

k = Jumlah variabel independen dalam persamaan

r = Koefisien rata-rata korelasi antar variabel

                                                            
16Ibid, hal.47
17 Ibid, hal.110
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali, uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal.

Distribusi normal akan  membentuk satu garis lurus 

diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis 

yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas 

atau tidak, sebagai berikut :

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas.

2) Jika data menyebar jauh disekitar garis diagonal dan tidak 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak  

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi  

tidak memenuhi asumsi

Adapun cara lain, menurut ghozali untuk mendeteksi 

normalitas data juga diuji dengan uji kolmogrof smirnov dilihat 

dari nilai residual. Dikatakan normal apabila nilai residual yang 
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dihasilkan diatas nilai signifikansi yang ditetapkan, nilai 

signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokerelasi adalah keadaan terjadinya korelasi (hubungan 

sebab akibat) dari residual untuk pengamatan satu dengan 

pengamatan yang lain yang disusun menurut runtut waktu. Model 

regresi yang baik mensyaratkan untuk tidak terjadi masalah 

autokorelasi.

Menurut Arum Janie18 , salah satu cara yang umum digunakan 

untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam regresi linier 

sederhana adalah dengan uji Durbin Watson (DW). Suatu model  

regresi dinyatakan tidak terdapat permasalahan autokorelasi 

apabila :

du < d < 4 – du

Dimana :

d = Nilai Durbin Watson hitung

du = Nilai batas atas / upper Durbin Watson tabel.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah 

                                                            
18 Dyah Nirmala Arum Janie, Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda dengan SPSS, 

Semarang University Press, Semarang, 2012, hal.30
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yang homoskedastistas atau tidak terjadi heterokedastitas19. Dasar 

analisis yaitu :

1) Jika residual terdistribusi membenruk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastitas.

2) Jika residual terdistribusi secara acak disekitar titik nol maka 

tidak terjadi heteroskedastitas.

3. Uji Hipotesis

Analisa data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia 

kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian.20 Dengan demikian, teknik analisis 

data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, 

dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan 

masalah.

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Dalam penelitian ini, analisis regresi linear sederhana berperan 

sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau 

tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berikut adalah 

penjelasan variabel bebas dan variabel terikat yang akan diteliti pada 

penelitian ini, yaitu :

Variabel bebas (X) : Citra Merek (brand image)

Variabel terikat (Y) : Keputusan Pembelian 

                                                            
19Ibid, hal.139
20 V. Wiratna Sujarweni, Op. Cit, hlm. 121
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Maka dalam penelitian ini akan dilihat seberapa besar pengaruh 

Citra Merek (brand image) (X) Terhadap Keputusan Pembelian (Y).

Rumus untuk regresi linear sederhana adalah21 :

Y = a + b (X)

Keterangan : 

a : konstanta

b : koefisien regresi

X : variabel bebas (Citra Merek)

Y : variabel terikat (Keputusan Pembelian)

2. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji T)

Uji statistik regresi linier sederhana digunakan untuk menguji 

signifikansi atau tidaknya hubungan dua variable melalui koefisien 

regresinya. Untuk regresi linear sederhana uji statistik dengan uji T. Uji 

statistik T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengujian adalah 

menyusun hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) dengan taraf 

nyata (a) yang biasa digunakan adalah 5% atau 0,05 maka, dengan 

menggunakan SPSS versi 19.0 for windows :

Ho diterima: jika angka signifikansi lebih besar dari a = 5%

Ho ditolak: jika angka signifikansi lebih kecil dari a = 5% 

3. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²) 

                                                            
21 J.Supranto, Statistik Teori dan Praktik, Edisi Ketujuh, Erlangga, Jakarta, hlm. 181
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Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel-variabel terikat secara simultan atau seberapa besar variabel-

variabel dalam menerangkan variabel terikatnya.

Koefisien determinasi (R²) merupakan besaran yang menunjukan 

besarnya variasi variable dependen yang dapat dijelaskan oleh variable 

independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi (R²) ini 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh variable-variabel bebas 

dalam menerangkan variable terikatnya.22 Adapun dalam penelitian ini 

menggunakan statistik SPSS 19.

                                                            
22 V. Wiratna Sujarweni, Op. Cit, Hlm. 164



BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Toko Busana Muslim Zoya

1. Sejarah Zoya

Zoya tercipta pada tahun 2005 sebagai alternatif busana muslim 

yang terjangkau bagi kalangan menengah . Zoya merupakan salah satu 

lini bisnis dari Shafco Enterprise, sebuah holding company yang 

bergerak dalam bidang muslim fashion sejak tahun 1989 dengan 

kantor pusat di Bandung, Indonesia. 

Zoya adalah nama feminis yang dipakai di Rusia dan Ukraina, 

diambil dari bahasa Yunani kuno yang berarti “kehidupan”. Dalam 

bahasa India memiliki arti “bersinar”, sedangkan dalam bahasa Arab 

diartikan dengan “peduli” dan “menyenangkan”. Warna hijau pada 

logo Zoya melambangkan kehidupan, kesegaran, ketenangan, dan 

pertumbuhan. Warna coklat berarti daya tahan dan kenyamanan yang 

melambangkan bumi dan tanah. Brand philosophi Zoya adalah “light 

and color”. Zoya menampilkan koleksi yang berkarakter ringan, easy 

to wear, easy to match, serta lengkap dalam desain dan warna.1

Zoya adalah sebuah brand hasil transformasi Rumah Kerudung 

dan Baju Lamara yang berisikan brand seperti Zoya, Personal Scarf, 

Sajeeda dan Mahsya. Bila sebelumnya berkonsep house of brands 

                                                            
1 Admin Zoya Pusat, “Zoya”, http://Zoya.co.id/profil/. Diakses pada Senin, 17 januari 

2017, 16:58
wib.
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(rumah dengan beberapa merek busana), kini Zoya berkonsep brand 

house.

Fenny Mustafa adalah seorang pendiri sekaligus pemilik label 

busana muslim Shafira ini lantas mendirikan Zoya pada tahun 2006. 

Oleh karena Shafira dipasarkan untuk kalangan menengah atas, Zoya 

dibuat untuk ikut memberikan pilihan dalam berjilbab dan berbusana 

muslim yang simple tapi modis bagi kalangan menengah.

Kalau di awal tahun 2000-an, pemakai hijab masih sedikit, akan tetapi 

sejak tahun 2005 pemakai hijab sudah mulai banyak. Di kantor, 

sekolah, instansi, semua sudah memperbolehkan pemakaian hijab. 

Potensi market inilah yang ditangkap Shafira Corporation. 

Sebelumnya, Zoya merupakan merek kerudung instan trendi yang 

diproduksi Rumah Kerudung Lamara milik Shafira Corporation, 

perusahaan Fenny yang menaungi Shafira.

Di toko kerudung itu, ada empat merek kerudung sekaligus 

yang dipasarkan. Setelah dua tahun berjalan, evaluasi dan riset pasar 

dilakukan. Hasilnya, hanya brand Zoya yang dipertahankan. Ternyata, 

Zoya yang paling diminati dari sisi desain maupun penjualannya. Tiga 

brand sisanya terpaksa divakumkan, termasuk Rumah Kerudung 

Lamara sekaligus. Dua diantaranya tetap diproduksi, hanya saja 

dengan nama Zoya. Fenny memang ingin focus membesarkan Zoya.

Zoya yang dipasarkan ulang pada tahun 2009 kemudian memproduksi 

kerudung instan yang up to date, kerudung besar dengan konsep instan 
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yang didesain secara modis dan modern, kerudung segi empat, serta 

selendang. Selain menerapkan konsep ringan baik secara desain 

maupun pilihan bahan, pilihan warnanya pun lebih beragam.

Awalnya sebagian besar bahan baku masih mengimpor. Karena 

Fenny ingin memberikan produk yang nyaman, berkualitas, tapi 

harganya terjangkau. Kelebihan Zoya antara lain terletak pada kainnya. 

Dimana kain ini dibuat sendiri dan diuji coba selama bertahun-tahun, 

sanpai akhirnya didapatkan bahan kain yang disukai pasar. Zoya juga 

memposisikan diri sebagai brand yang menjadi solusi bagi pemakai 

hijab. Saat awal berjilbab, perempuan biasanya khawatir wajahnya 

akan terlihat tua, gemuk, tidak modis, dan tidak cantik lagi. Untuk 

menjawab tantangan itu, Zoya mengeluarkan kerudung instan yang 

mampu mengakomodasi semua bentuk wajah. Jadi masing-masing 

bentuk wajah ada bergonya sendiri.

Produksi Zoya berkebalikan dengan Shafira yang memproduksi 

70 persen busana dan 30 persen kerudung. Seiring permintaan pasar, 

sekarang komposisi produksi kerudung dan busana hampir seimbang. 

Tidak hanya itu, beragam ciput dan aksesoris lain pun kemudian ikut 

diproduksi. Harga kerudung berkisar antara Rp 40-249 ribu. 

Sedangkan manset, ciput, dan aksesoris lain mulai Rp 10-70 ribu. 

Tidak heran, keputusan tepat untuk mengembangkan Zoya berbuah 

manis. Produksi yang ditargetkan untuk perempuan berusia 25-45 

tahun ini kini memiliki 140 outlet di Indonesia. Sebanyak 60 persen 
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diantaranya milik Shafira Corporation. Sisanya adalah franchise. 

Fenny pun juga membuka system keagenan dan distributor. Prinsipnya 

adalah kebersamaan, jadi ia merasa usahanya ini tidak akan bisa besar 

jika tidak bersama-sama dengan pihak lain.

Dalam setahun, Zoya memproduksi 6 juta helai kerudung dan 

sekitar 1,2 juta busana. Shafira Corporation yang memiliki karyawan 

sekitar 950 orang ini juga melebarkan sayap bisnis Zoya.2 Dalam 

rangka ekspansi bisnisnya, Zoya juga mengembangkan sayap dengan 

menciptakan lini bisnis yaitu Zoya Cosmetics, Zoya Jeans, dan Zoya 

Home. Dengan demikian, Zoya kian mampu memenuhi kebutuhan 

customer dalam bidang fashion.

2. Zoya Lampung

PT Safira Corporation pengelola Zoya dan safira kini hadir di 

lampung sebagai cabang ke 28 di seluruh indonesia. Selain pakaian 

dan kerudung muslimah, On Store Zoya  yang berada di jln. Teuku 

Umar No. 24A, Kedaton Bandar Lampung ini juga menawarkan 

berbagai aksesoris pendukung untuk menjadikan wanita indonesia 

lebih cantik.

Penanggung jawab Zoya Bandar Lampung Ponidi mengatakan, 

selama bulan rahmadan jumat  8juli 2016 hingga  sabtu 5 juli 2016. 

Adapun style Zoya di antaranya: Threeva Style, Reine Style, chery 

                                                            
2 Ferdiansyah Fajar .2013. “Zoya”, http://indonesia enterpreneur.blogspot.in/2013/12/ 

fennymustafa-hadirkan-brand-busana.html?m=1, diakses pada  Senin, 17  januari 2017, 
20:28 wib.
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Blassom Style, Bergo Eropa Zoya Style, Estrella Style, dan princess 

Style. Gedung tiga lantai ini di isi dengan Zoya Kosmetik, Zoya Jeans, 

Zoya fashion, dan Zoya Music Factory untuk lantai I, lalu untuk lantai 

II di isi Zoya Denim dan Zoya Besic. Sedangkan lantai III 

untukgudang. Untuk interior ruangan memiliki standard yang sama 

dengan Zoya yang lainya namun, bedanya hanya luas ruangannya.3

Kini tercipta hijab terutama Zoya Lovers Lampung tidak perlu 

kesulitan lagi mencari produk zoya ke kota lain, karena Zoya telah 

hadir lebih dekat dan dapat di kunjungi setiapharinya mulai pukul 

08.00-21.00 di Jln Teuku Umar Bandar Lampung.

1. Visi dan Misi
Adapun visi misi dari toko butik zoya bandar lampung yaitu4:

a. Visi

Menjadi referensi utama bagi para muslimah dalam berbusana 

hijab yang  fashionable.

b. Misi 

Menciptakan inovasi-inovasi style busana muslim terbaru, 

memberikan inspirasi kepada para muslimah untuk selalu 

berhijab style, menyediakan solusi kecantikan paras wanita 

muslimah 

                                                            
3 Radar Lampung, Jumat 5 Juni 2016, discount 50% edisi lebaran Idul fitri Bersama Zoya 

2016 
4 Wawancara dengan didik setiawan , Owner butik Zoya, Wawancara sabtu, 6 Agustus 

2016
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c. Tujuan dan Motto

1. Tujuan 

Perusahaan kerudung terbaik dan terbesar di dunia 2020

2. Motto

“Zoya lebih pas  untuk cantikmu” 

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan butik Zoya cabang Bandar 

Lampung dapat di lihat pada gambar sebagai berikut: 

                         Struktur Organisasi Butik Zoya

Owner
Didik setiawan

CHIEF OPERTION
Ponidi

ASSISTEN CHIEF OPERTION
Sella apriyani

KASIR
Novita Sari dan Tria

MFA (muslim fasion assisten )
Nadia ,Denti , Nanang, ratna, yuliana, rahma, sella, oki, jihan, 

sinta, angga,putri ,nisa,ayu, dika,sendi.
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3. Profile Produk Zoya

1. Zoya Fashion

Zoya Fashion menghadirkan kerudung sebagai produk 

unggulannya. Namun, tidak hanya itu, Zoya Fashion juga 

menyediakan busana, aksesoris, hingga perlengkapan ibadah 

bagi para customer. Tersedia dalam beragam warna dan model 

yang anggun dan menarik, produk-produk Zoya Fashion 

merupakan pilihan yang tepat untuk menemani customer dalam 

berbagai situasi.

2. Zoya Home

Zoya Home merupakan rujukan fashion yang dapat 

digunakan oleh customer dalam berkegiatan sehari-hari, baik di 

dalam maupun di sekitar rumah, agar tetap nyaman dan stylish. 

Produk-produk Zoya Home terbuat dari bahan yang lembut dan 

adem, disertai desain yang menarik dengan model yang simple

dan casual, sehingga membuat aktivitas sehari-hari customer di 

rumah menjadi menyenangkan.

3. Zoya Jeans

Produk-produk Zoya Jeans diciptakan untuk customer 

yang menyukai busana-busana bernuansa jeans, yang bergaya 

santai dan casual namun tetap cantik. Ragam koleksi Zoya 

Jeans tersedia mulai dari koleksi tops yang terdiri dari shirt, 
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tunik, dress, dan outerwear, hingga koleksi bottom seperti 

beragam style celana dan rok panjang.

4. Zoya Cosmetics

Zoya Cosmetics hadir untuk melengkapi kebutuhan 

customer terhadap produk-produk kecantikan, mulai dari 

perlengkapan make-up seperti lipstick, lip balm, bedak, BB 

cream, eye brow, eye shadow, blush on, mascara, dan make up

removal; hingga perawatan wajah dan tubuh seperti masker, 

facial wash, dan body mist. Kehadiran Zoya Cosmetics ini 

dapat menjadi referensi para muslimah untuk menunjang 

kecantikan wajah sehari-hari.

5. Customers Profile Zoya

1. Demographic

Jenis kelamin : Pria dan wanita

Usia : 18 tahun ke atas 

Kelas social : menengah

Tingkat pendidikan : menengah

2. Psychographic

a) Bergaya hidup modern

b) Mengikuti tren fashion terkini

c) Senang bersosialisasi

3. Geographic
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Customer yang berdomisili di berbagai kota besar di 

Indonesia.

6. Brand Ambassadors Zoya

Eriska Rein, Soraya Larasati, Lula Kamal, dan Indah 

Nevertari (Juara Raising Star Indonesia 2014) merupakan 

nama-nama yang terpilih sebagai brand ambassador bagi 

produk Zoya. Para brand ambassador tersebut dianggap 

merepresentasikan kecantikan wanita muslimah Indonesia.

7. Sponsored Programs

Zoya telah dipercaya sebagai penunjang busana dan 

make-up oleh sejumlah program televisi dan film seperti Mak 

Ijah Ingin Ke Mekah, Eat Bulaga Indonesia, The Comment, 

Assalamualaikum Beijing, Hijrah Cinta, dan Kukejar Cinta ke 

Negeri Cina. Melalui tata kelola manajemen yang profesional 

dan desain fashion muslim yang simple and stylish serta bercita 

rasa global, Zoya sebagai brand fashion muslim besar di 

Indonesia kini semakin memamtapkan langkah untuk 

menjadikan Indonesia sebagai kiblat fashion muslim dunia. 

Perkembangan bisnis yang kian kompetitif membuat Zoya 

terus melakukan inovasi dalam produk dan pelayanan dengan 

mengutamakan kualitas brand image dan kepuasan pelanggan, 

menghadirkan pelayanan paripurna bagi pelanggan melalui  
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kenyamanan showroom, pelayanan personal, hingga layanan 

pengiriman produk melalui website.5

3. Profil UKM Bapinda

Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Pembinaan Dakwah (UKM 

BAPINDA) merupakan salah satu ukm diantara 16 ukm yang ada di 

IAIN Raden intan Lampung. Berawal dari diskusi-diskusi siswa yang 

berada di 4 fakultas yang berada di iain pada waktu itu berinisiatif 

untuk membentuk sebuah wadah kajian dan organisasi yang lebih 

terstruktur dan terorganisir tentang syiar dakwah di kampus iain, maka 

di cetuskanlah awal mula organisasi tersebut dengan nama ROHIS 

BAPINDA. Seiring dengan perjalanan waktu dan pertemuan-

pertemuan dalam forum resmi. Maka, menghasilkan sebuah 

kesepakatan untuk kata rohis dihilangkan sehingga menjadi Ukm 

Bapinda sampai saat ini.

UKM BAPINDA didirikan di Bandar lampung pada hari rabu 

tanggal 10 shaffar 1417 H, bertepatan dengan tanggal 26 juni 1996 M.

UKM BAPINDA memfokuskan pada pembinaan kader pada 3 elemen 

penting, yakni pengembangan potensi fikriah (wawasan pengetahuan), 

pengembangan potensi jasadiyah (FISIK YANG KUAT), dan 

pengembangan ruhiyah (spiritual yang matang), maka diharapkan 

UKM BAPINDA akan lebih berkembang dalam syiar dan gerak 

                                                            
5 Admin Zoya Pusat. “Zoya” http://Zoya.co.id/profil/. Diakses pada Senin, 17 Januari 

2017, 17.00 wib
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juangnya serta mampu menghasilkan kader-kader militant yang 

protektik.

Hal ini terlihat dari kiprahnya dalam dunia kampus yang 

senantiasa ‘’menggandeng’’ elemen organisasi lain dalam upaya 

memajukan dan mengembangkan kampus iain raden intan . 

Visi dan Misi
1. Menjadi unsure perekat dan pengarah kesatuan umat

2. Menjadi wadah perjuangan kepetingan bersama dan pembinaan 

serta pengembangan dilingkungan kampus

3. Menjadi fasilitator dan pelopor terbentuknya sikap islami 

dikampus.

Misi

1. Berjuang untuk mewujudkan akhlak islami 

2. Membangun paradigma dakwah yang kaffah dan symulliyah

3. Membentuk sarjana-sarjana muslim yang memiliki komitmen 

terhadap islam.

4. Membentuk dan membina aktifis dakwah yang professional, 

berakhlak mulia, berwawasan luas, dan memiliki kreadibilitas 

akademik.

Beberapa program ukm bapinda yang selalu diadakan adalah 

pelatihan kader dai yang merupakan proram rekrutmen kader baru, lingkar 

studi islam yang merupakan program wajib bagi kader, tarbiyah 

tsaqofiyah, kajian muslimah, jalasah ruhiyah, mabit, dauroh motivasi 
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belajar, pelatihan menejemn dakwah tingkat dasar dan lanjut, mukhayyam, 

latihan kepemimpinan, tadabur alam dan lain-lain.

B. Karakteristik Responden

Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan 

mengenai data-data responden yang digunakan sebagai sampel yang 

diambil dari Mahasiswi Ukm Bapinda Iain Raden Intan Lampung adalah 

sebagai berikut :

1. Umur Konsumen

Sumber : Data Primer yang diolah (2017)

Berdasarkan tabel  dapat diketahui bahwa untuk umur responden 

yang terbanyak adalah umur > 17 - 20 tahun yaitu sebanyak 40 orang 

atau 70.0 %, diikuti dengan usia 21 -25 tahun yaitu sebanyak 20 orang 

atau 30.0 %. 

Tabel 4.1
Umur Konsumen

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent

Valid 17 -20 Tahun 40 66.7 66.7 66.7

21 - 25 Tahun 20 33.3 33.3 100.0

Total 60 100.0 100.0
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2. Jenis Kelamin Konsumen

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017)

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa responden terbanyak 

adalah perempuan yaitu sebanyak 60 orang atau 100.0 %, dibanding 

laki-laki yaitu 0. 

3. Fakultas 

Tabel 4.3
Fakultas

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent

Valid Tarbiyah 29 48.3 48.3 48.3

Febi 13 21.7 21.7 70.0

Syariah 14 23.3 23.3 93.3

Ushuludin 3 5.0 5.0 98.3

Dakwah 1 1.7 1.7 100.0

Total 60 100.0 100.0

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017).

Berdasarkan tabel  menunjukkan bahwa jumlah responden yang 

terbanyak adalah dari kelompok responden yang memakai produk 

Zoya dari fakultas tarbiyah, yaitu 29 orang atau 48.3 %, kemudian 

diikuti fakultas syariah, yaitu 14 orang atau 23.3 %, febi dengan 13 

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Konsumen

Frequency Percent
Valid 

Percent
Cumulative 

Percent

Valid Perempuan 60 100.0 100.0 100.0
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orang atau 21.7 %, ushuludin 3 orang atau 5.0 % dan dakwah 1 orang 

atau 1.7 %. 

C. Deskripsi Jawaban Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 60 

responden melalui penyebaran kuesioner. Untuk mendapatkan 

kcenderungan jawaban responden terhadap jawaban masing-masing 

variabel akan didasarkan pada rentang skor jawaban sebagaimana pada 

lampiran.

1. Deskripsi Variabel Citra Merek (brand image) (X)

Variabel citra merek (brand image) pada penelitian ini diukur 

melalui 3 buah pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator 

dari variabel tersebut. Hasil tanggapan responden terhadap citra merek 

(brand image) dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.4
Tanggapan Responden Terhadap Citra Merek

No Pernyataan
Skor Jumlah

SS (%) S (%) RR (%) TS (%) STS (%)

1 X.1
26 31 2 0 1 60

43,3 % 51,7 % 3,3 % 0 1,7 100 %

2 X.2
15 39 5 1 0 60

3,5 % 65,0 % 8,3 % 1,7 % 0 100 %

3 X.3
19 30 6 5 0 60

31,7 % 50,0 % 10,0 % 8,3 % 0 100 %

Jumlah
60 100 13 6 1 180

33,3 % 55,6 % 7,2 % 3,3 % 0,6 % 100 %

Sumber : Data yang Diolah (2017)
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Tanggapan responden pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden memberikan tanggapan setuju terhadap variabel citra 

merek yaitu 100 pernyataan atau 55,6 %. Hal ini menunjukkan adanya 

penilaian terhadap citra merek yang tinggi yang dimiliki konsumen 

zoya Bandar lampung.

a. Berdasarkan pernyataan butir pertama yaitu “Zoya membuat 

produk yang berkualitas dan terjamin keawetannya.”, hasil 

menunjukkan 51,7 % menjawab setuju dan 43,3 % menjawab 

sangat setuju.

b. Berdasarkan pernyataan butir kedua yaitu “Desain yang dibuat 

produk fashion zoya sesuai dengan gaya masa kini.”, hasil 

menunjukkan 65,0 % menjawab setuju dan 3,5 % menjawab 

sangat setuju. 

c. Berdasarkan pernyataan butir ketiga yaitu “Hijabers yang 

memakai produk zoya cenderung lebih mengikuti trend modenamun 

tetap syar’i.”, hasil menunjukkan 50 % menjawab setuju dan 31,7 

% menjawab sangat setuju. 

2. Deskripsi Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Variabel keputusan pembelian pada penelitian ini diukur melalui 5 

buah pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari 

variabel tersebut. Hasil tanggapan responden terhadap keputusan 

pembelian dapat dijelaskan pada tabel 4.5 berikut ini :
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Tabel. 4.5
Tanggapan Responden Terhadap Keputusan Pembelian

No Pernyataan
Skor Jumlah
SS (%) S (%) RR (%) TS (%) STS (%)

1 Y.1
18 25 12 4 1 60

30,0 % 41,7 % 20,0 % 6,7 1,7 100 %

2 Y.2
17 34 7 1 1 60

28,3 % 56,7 % 11,7 % 1,7 % 1,7 % 100 %

3 Y.3
18 32 8 1 1 60

30,0 % 53,3 % 13,3 % 1,7 % 1,7 % 100 %

4 Y.4
16 33 9 2 0 60

26,7 % 55,0 % 15,0 % 3,3 % 0 100 %

5 Y.5
10 33 16 1 0 60

16,7 % 55,0 % 26,7 % 1,7 % 0 100 %

Jumlah 79 157 52 9 3 300

26,3 % 52,4 % 17,3 % 3 % 0,1 % 100 %

Sumber : Data yang Diolah (2017)

Tanggapan responden pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden memberikan tanggapan setuju terhadap variabel 

keputusan pembelian yaitu 157 pernyataan atau 52,4 %. Hal ini 

menunjukkan adanya penilaian terhadap keputusan pembelian yang 

tinggi yang dimiliki konsumen zoya Bandar lampung.

a. Berdasarkan pernyataan butir pertama yaitu “Saya membeli 

produk fashion zoya karena kebutuhan akan hijab syar’i yang 

modis.”, hasil menunjukkan 41,7 % menjawab setuju dan 

30,0 % menjawab sangat setuju.
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b. Berdasarkan pernyataan butir kedua yaitu “Sebelum membeli 

produk fashion zoya saya mencari tau informasi dari teman dan 

kerabat tentang baju-baju yang saya butuhkan.”, hasil 

menunjukkan 56,7 % menjawab setuju dan 28,3 % 

menjawab sangat setuju. 

c. Berdasarkan pernyataan butir ketiga yaitu “Sebelum membeli 

saya membandingkan produk Zoya dengan produk-produk lain.”,

hasil menunjukkan 53,3 % menjawab setuju dan 30,0 % 

menjawab sangat setuju. 

d. Berdasarkan pernyataan butir keempat yaitu “Dari sekian 

banyak merek produk fashion, saya tetap memilih untuk 

membeli produk fashion zoya.”, hasil menunjukkan 55,0 % 

menjawab setuju dan 26,7 % sangat setuju.

e. Berdasarkan pernyataan butir kelima yaitu Saya memiliki 

kepuasan tersendiri setelah membeli produk fashion zoya.” hasil 

menunjukkan 55,7 % menjawab setuju dan 16,7 % sangat 

setuju.

D. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item 

dalam kuesioner atau skala yang ingin diukur. Validitas item 

ditunjukkan dengan adanya dukungan terhadap skor total. Dalam 

penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan, kegiatan yang 
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harus dilakukan adalah membandingkan r hitung dengan r tabel (r 

hitung > r tabel (n-2)), dimana taraf signifikansi yang digunakan 

adalah 0.05 dengan n = 60.

Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan 

dilakukan terlebih dahulu perhitungan statistik dengan menggunakan 

program SPSS 19.0 for windows. 

Adapun hasil output perhitungan uji validitas dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Validitas

Item 
Pernyataan

r hitung r tabel Kondisi Sign. Kesimpulan

X.1 0,741 0,2542 r hitung> r tabel 0,000<0,05 Valid

X.2 0,781 0,2542 r hitung> r tabel 0,000<0,05 Valid

X.3 0,716 0,2542 r hitung> r tabel 0,000<0,05 Valid

Y.1 0,434 0,2542 r hitung> r tabel 0,000<0,05 Valid

Y.2 0,784 0,2542 r hitung> r tabel 0,000<0,05 Valid

Y.3 0,830 0,2542 r hitung> r tabel 0,000<0,05 Valid

Y.4 0,706 0,2542 r hitung> r tabel 0,000<0,05 Valid

Y.5 0,565 0,2542 r hitung> r tabel 0,000<0,05 Valid

  Sumber : Data yang Diolah (2017)

Berdasarkan tabel uji reliabilitas menggunakan 60 responden 

dan taraf signifikan 0,05, terlihat bahwa korelasi antara masing-masing 

indikator terhadap total skor konstruk dari setiap variabel 

menunjukkan hasil yang signifikan, dan menunjukkan bahwa r 
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hitung> r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item 

pernyataan dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan 

suatu alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang 

sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode Cronbach’s Alpha. Hasil pengujian reliabilitas 

untuk masing-masing variabel yang diringkas pada tabel berikut ini 

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel Alpha Keterangan

Citra Merek (brand image) 0,735 Reliabel

Keputusan Pembelian 0,720 Reliabel

  Sumber : Data yang Diolah (2017)

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa 

semua variabel mempunyai koefisien alpha yang cukup baik, yaitu 

diantara 0,735 sampai 0,720 (0,735 > a > 0,720). Sehingga dapat 

dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari 

kuesioner adalah reliabel, sehingga untuk selanjutnya item-item pada 

masing-masing variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

E. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
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Distribusi normal akan  membentuk satu garis lurus diagonal, dan 

ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik statistik 

kolmogrov-smirnov dan grafik Normal Q-Q Plot. Data dinyatakan 

berdistribusi normal pada grafik Normal Q-Q Plot. Grafik tersebut 

dapat terlihat pada gambar hasil uji normalitas dibawah berikut ini 

Gambar 4.1
Hasil uji normalitas

Berdasarkan gambar  sebaran titik-titik relatif mendekati 

garis lurus, sehingga dapat dikatakan bahwa (data) residual 

berdistribusi normal. 



89

Tabel 4.8
  One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 60
Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation 1,77416154
Most Extreme 

Differences
Absolute ,106
Positive ,062
Negative -,106

Kolmogorov-Smirnov Z ,818
Asymp. Sig. (2-tailed) ,515

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Berdasarkan tabel 4.9, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 
0,515 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita uji 
berdistribusi normal.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah keadaan terjadinya korelasi (hubungan 

sebab akibat) dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan 

yang lain yang disusun menurut runtut waktu. Model regresi yang baik 

mensyaratkan untuk tidak terjadi masalah autokorelasi.

Salah satu cara yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi dalam regresi linier sederhana adalah dengan uji Durbin 

Watson (DW). Suatu model  regresi dinyatakan tidak terdapat 

permasalahan autokorelasi apabila :

du< d < 4 – du

Dimana :

d = Nilai Durbin Watson hitung

du = Nilai batas atas / upper Durbin Watson tabel
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Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

                                   Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

Durbin-Watson

1 .597a .356 .345 1.78939 1.661

a. Predictors: (Constant), Citra Merek (brand image)

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Berdasarkan tabel 4.9, nilai DW yang dihasilkan dari model 

regresi adalah 1,661. Sedangkan dengan melihat tabel d (Durbin-

Watson) dengan nilai signifikansi 0.05 dan jumlah data (n) = 60 serta 

jumlah variabel independen (k) = 1 menghasilkan nilai dl sebesar 

1,5485 dan du sebesar 1,6162 sedangkan pada nilai 4-du adalah 

2,3838. Nilai-nilai tersebut memberikan penjelasan bahwa nilai DW 

(1,661) terletak antara nilai du dan 4-du (1,6162 < 1,661 < 2,3838 ), 

sehingga kesimpulan yang terdapat pada uji autokorelasi tersebut 

adalah tidak terdapat masalah autokerelasi.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual, dari satu 

pengamatan kepengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari 

satu pengamatan ke pengamatan lain yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas, dan jika varians berbeda, disebut heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas 

dapat digunakan metode grafik scatterplot yang dihasilkan dari output 
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program SPSS 19.0 for windows. Apabila pada gambar menunjukkan 

bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu y, maka hal ini dapat 

disimpulkan tidak terjadi adanya heterokedastisitas pada model 

regresi.

Gambar 4.2
Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar 4.2, terlihat titik-titik yang menyebar 

secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu y. Hal 

ini menunjukkan tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik 

heterokedastisistas pada model regresi yang dibuat, dengan kata lain 

menerima hipotesis homoskedastisitas.
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F. Uji Hipotesis

1. Uji T

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi pada citra merek secara parsial atau secara keseluruhan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Hasil dalam pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut 

ini.

Tabel 4.10
Hasi Uji T

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta

(Constant) 6,400 1,724 3,712 ,000

Pendayagunaan Zakat 
Produktif

,589 ,104 ,597 5,668 ,000

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima, terlebih dahulu 

menentukan ttabel dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 (uji 2 sisi) dan 

derajat kebebasan (df =  n – k atau 60-2= 58). Dengan pengujian dua sisi 

tersebut hasil yang diperoleh untuk ttabel sebesar 2,00172. 

Berdasarkan tabel 4.10, terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis 

Citra Merek (brand Image) menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,668 atau 

positif dengan taraf signifikan 0,000. Maka t hitung > t tabel (5,668 > 

2,00172) dan taraf  signifikan kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05), yang berarti 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini menoloak H0 dan menerima Ha. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “Citra Merek (brand Image) 
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memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk fashion zoya”.

2. Uji Regresi Linier Sederhana

Model persamaan regresi yang baik adalah memenuhi 

persyaratan asumsi klasik, antara lain semua data berdistribusi normal, 

model harus bebas dari gejala heterokedastisitas dan autokorelasi. Dari 

analisis sebelumnya telah terbukti bahwa model persamaan yang 

diajukan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan asumsi 

klasik, sehingga model persamaan dalam penelitian ini sudah dianggap 

baik. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang 

pengaruh secara pasrial variabel bebas terhadap variabe terikat. 

Berdasarkan estimasi regresi sederhana dengan program SPSS 19.0 for 

windows diperoleh hasil berikut ini :

Tabel 4.11
Hasil Estimasi Regresi

                                   Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta

1 (Constant) 6.400 1.724

Citra Merek (brand image) .589 .104 .597

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Berdasarkan tabel 4.13, dapat diketahui persamaan regresi 

yang terbentuk adalah :

Y = 6,400 + 0,589X
Keterangan :
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Y = Citra Merek (brand image)
X = Keputusan Pembelian

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa :

a. Konstanta sebesar 6,400, artinya adalah jika Citra Merek (brand 

image) nilainya adalah nol, maka Keputusan Pembelian memiliki 

nilai sebesar 6,400. 

b. Koefisien regresi variabel Citra Merek (X) sebesar 0,589, artinya 

adalah jika Citra Merek semakin baik atau naik maka Keputusan 

Pembelian (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 58,9%.

3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) merupakan besaran yang 

menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien 

determinasi (R²)  ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. 

Nilai koefisien korelasi (R²) ditentukan nilai adjusted R square 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

                                                   Tabel 4.13
                                                  Hasil Uji (R²)

                            Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of the 

Estimate

1 .597a .356 .345 1.78939

a. Predictors: (Constant), Citra Merek (brand image)

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
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Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output Model 

Summary dari hasil analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan 

output tersebut diperoleh nilai R2 (R Square) sebesar 0,356 (0,597 x 

0,597) atau 35,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa persentase peran citra 

merek (variabel Independen) terhadap keputusan pembelian produk 

fashion zoya (variabel dependen) sebesar 35,6 % atau variabel 

independen (citra merek) yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 

35,6 % terhadap variabel dependennya (keputusan pembelian). 

Sedangkan 64,4 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lainnya 

yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Artinya uji koefisien 

determinasi tersebut memberikan makna, bahwa masih terdapat 

variabel independen lain yang mempengaruhi keputusan pembelian. 

Untuk itu perlu pengembangan penelitian lebih lanjut, terkait dengan 

topic ini.

G. Pembahasan Hipotesis

1. Peran Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk

Fashion Zoya

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa t hitung 

sebesar 5,668 dan t tabel 2,00172  dengan membandingkan antara t 

hitung dan t tabel maka di temukan Maka t hitung > t tabel (5,668 > 

2,00172) maka dapat disimpulkan bahwa citra merek (brand image) 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk fashion 

zoya.
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Brand image dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang 

muncul di benak konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. 

Asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam bentuk 

pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek, sama 

halnya ketika kita berfikir mengenai orang lain. Asosiasi sendiri 

merupakan atribut yang ada didalam merek dan akan lebih besar 

apabila pelanggan mempuyai banyak pengalaman berhubungan dengan 

merek tersebut. Berbagai asosiasi yang diingat oleh konsumen dapat 

dirangkai sehingga membentuk citra merek (brand image). Asosiasi 

merek dibentuk dengan nilai yang dirasakan, sebagai persepsi kualitas, 

produk, harga.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang menyatakan 

tedapat pengaruh anatara brand image terhadap keputusan pembelian, 

hal ini sejalan dengan mayoritas jawaban responden yang menyatakan 

setuju bahwa brand image mampu mempengaruhi konsumen dalam 

keputusan pembelian, dengan memposisikan bahwa produk Zoya 

memiliki kulitas dan keawetan bahan, mempuyai berbagai model yang 

bervariasi dan harga yang terjangkau, sehingga tidak memberatkan 

konsumen dalam membeli produk dan konsumen dapat mengenali 

dengan jelas produk Zoya dengan merek-merek lain.
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Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Shimp et 

al (dalam Anis Rahmawati, 2016:82)6 berpendapat citra merek (brand 

image ) dapat dianggap sebagai jenis asosisi yang muncul dibanak 

konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. Menurut Aaker

(dalam Lutuary Eka Ratri, 2007:32) 7 Asosiasi sendiri merupakan 

atribut yang ada di dalam merek dan akan lebih besar apabila 

pelanggan mempuyai banyak pengalaman berhubungan dengan merek 

tersebut. Berbagai asosiasi yang diingat oleh konsumen dapat 

dirangkai sehingga membentuk citra merek (brand image). Asosiasi 

merek dibentuk dengan nilai yang dirasakan, sebagai persepsi kualitas, 

produk, harga. 

Selain itu hasil penelitian ini juga sesuai dengan Penelitian 

yang dilakukan oleh Mohammad H.P Wijaya dengan judul promosi 

citra merek dan saluran distribusi pengaruhnya terhadap keputusan jasa 

terminix di kota manado, dengan hasil bahwa citra merek memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, semakin 

besar citra merek terminix, maka akan sangat mempengaruhi 

keputusan pembelian jasa pada terminix. Tetapi jika citra merek 

                                                            
6 Anis Rahmawati, Pengaruh Brand Image Dan Life Style Terhadap Keputusan 

Pembelian Busana Muslim Produk Zoya (Studi Kasus Konsumen Zoya), stain kudus :2016. 
Hlm.82

7 Lutiary Eka Ratri, Hubungan Antara Citra Merek (Brand Image) Operator Seluler 
Dengan Loyalitas Merek (Brand Loyalty) Pada Mahasiswa Pengguna Telephone Seluler Di 
Fakultas Ekonomi Regular Universitas Diponegoro Semarang, Semarang: Fakultas Psikologi 
Universitas Diponegoro, 2007, Hlm.32
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mengalami penurunan maka mengalami penurunan keputusan 

pembelian konsumen jasa terminix.8

2. Pandangan Islam Citra Merek (Brand Image)  Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Fashion Zoya Oleh Mahasiswi

UKM Bapinda

Hasil pembahasan penelitian ini memberikan penjelasan bahwa 

brand image  secara simultan memiliki keterkaitan terhadap pengaruh 

keputusan pembelian produk fashion zoya. Hal ini menunjukan bahwa 

sanya merek akan menjadi referensi konsumen ketika merek itu 

mempunyai kekuatan dan dipercaya sehingga bisa menggerakan 

konsumen untuk melaksanakan pembelian.

Sedangkan dalam pandangan Ekonomi Islam (merek ) adalah 

nama baik yang menjadi identitas seseorang atau perusahaan dan 

membangun brand itu adalah penting tetapi dengan jalan yang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam. 

Ada 3 indikator citra merek, yaitu Corporate Image (citra 

pembuat), User Image (citra pemakai),  Product Image (citra produk). 

Corporate Image (citra pembuat). Dari 3 indicator tersebut Corporate 

Image (citra pembuat), yaitu sekumpulan asosiasi yang di persepsikan 

konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu barang atau jasa. 

Citra pembuat meliputi: popularitas, jaringan perusahaan, serta

                                                            
8 Mohammad H.P Wijaya, dengan judul Promosi Citra Merek Dan Saluran Distribusi 

Pengaruhnya Terhadap Keputusan Jasa Terminix Di Kota Manado, Vol 1 No 4 Desember 2013, 
hlm. 105-114
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pemakai itu sendiri/ penggunanya. dalam  pandangan  islam  

pembuatan sebuah  produk harus sesuai dan takaran yang  pas dan 

tidak ada unsur kecurangan didalamnya, dalam berprilaku, Perusahaan 

butik Zoya sebagai salah satu perusahaan pakaian busana muslim yang 

telah menjalankan bisnis yang tidak hanya sekedar menjalankan bisnis 

saja akan tetapi telah menjalankan bisnis atau menerapkan nilai-nilai 

etika dan moral bisnis yang baik. Serta memperhatikan kualitas dan 

kuantitas produknya yan terjamin awet dan tidak mudah robek, Secara 

umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik 

sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai 

manusia. pada umumnya. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan 

bisnis yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat 

jahat (non-malefiencence) dan prinsip bebuat baik (beneficenece), 

prinsip keadilan, dan prinsip hormat kepada diri sendiri.

Selain menerapkan bisnis islam didalam menjalankan bisnisnya 

Zoya juga menerapkan prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip 

tidak berbuat jahat (non-malefiencence) dan prinsip bebuat baik 

(beneficenece), prinsip keadilan, dan prinsip hormat kepada diri 

sendiri.

Yang kedua tentang citra pemakai yaitu sekumpulan asosiasi 

yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan 

suatu barang atau jasa. Meliputi: pemakai itu sendiri serta status 

sosialnya. produk zoya ini selain kualitas dan kuantitasnya bagus 



100

desain yang dibuat sesuai dengan gaya masa kini bahan zoya ini tebal 

dan tidak transparan seperti produk-produk lainya,jadi citra pemakai 

ini sangat penting, Jika tidak ada manusia yang menjadi consumen, 

dan jika daya beli masyarakat berkurang karena sifat kikir yang 

melampaui batas, maka cepat atau lambat, roda produksi niscaya akan 

terhenti, selanjutnya perkembangan bangsapun akan terhambat. Islam 

mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang 

diperolehnya dengan cara yang halal, artinya didalam membelanjakan 

harta harus sesai dengan prinsip keadilan dan kesederhanaan. Tetapi 

Islam tidak membenarkan penggunaan harta yang diperolehnya 

dengan cara yang sewenang-wenang. 

Sedangkan yang ketiga citra produk yaitu sekumpulan asosiasi

yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu barang dan jasa meliputi: 

atribut dari produk, manfaat bagi konsumen, serta jaminan.

Brand atau merek adalah suatu identitas terhadap produk atau 

jasa perusahaan. Brand mencerminkan value yang diberikan 

perusahaan terhadap konsumen.

Sebenarnya pada masa rosulullah SAW telah ada kajian 

mengenal brand image, yaitu di contohkan pada saat beliau sedang 

berdagang. Beliau selalu memperhatikan penampilan, dengan cara 

tidak membohongi pelanggan baik yang menyangkut kualitas maupun 

kuantitas.

Dalam QS Asy Syu’ara (26):181-182
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Artinya:  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. (QS Asy Syu’ara (26):181-182)

Kesimpulan ayat di atas adalah dalam pemasaran tidak saja dari 

kesesuaian harga (pengorbanan biaya yang dikeluarkan oleh 

konsumen) dengan fisik produk, tetapi jauh lebih dari itu adalah value 

produk (kualitas) sebagai bahan bagi konsumen dalam 

memperbandingkan antara nilai produk dan harganya (biaya), 

sekiranya konsumen merasakan nilai produk lebih tinggi 

dibandingkan harganya mereka akan puas, sebaliknya jika nilai 

produk yang mereka rasakan lebih rendah, mereka akan kecewa. 

Artinya, marketer telah berbuat merugikan konsumen. Jadi, pemasar 

harus memberikan yang terbaik untuk konsumen dengan jujur menjual 

sehingga kepercayaan diri konsumen semakin meningkat apabila 

menggunakan produk pashion zoya tersebut.

Seorang konsumen muslim yang baik, dalam transaksi 

muamalahnya harus harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, 

kejujuran, transparasi, etika, dan moralitas yang menjadi nafas dalam 

setiap bentuk transaksi bisnisnya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. 

An Nahl(16): 90
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artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil 
dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
(QS. An Nahl(16): 90).

Islam sebagai agama yang sempurna, sejak 15 abad yang lalu 

sudah mengatur masalah busana ini, terutama untuk kaum perempuan. 

Salah satu ajaran islam, yang mengatur masalah busana itu yang 

banyak diklaim sebagaian dari budaya islam adalah jilbab. Di zaman 

modern saat ini yang menjadi busana kerja para wanita karier atau 

professional muda adalah busana muslim simple, praktis, elegan tanpa 

meninggalkan etika Islam. Selama ini sebagian muslim berpandangan 

bahwa berbusana muslim (khususnya muslimah) terkesan ribet karena 

terlalu banyak aksesoris dan tidak efisien kelebihan bahan. Tetapi 

dengan kemajuan mode dan kreativitas para perancang busana, kini 

muslimah (khususnya mahasiswi) bisa tampil lebih energik dalam 

berbagai aktifitas, termasuk kuliah. Artinya busana muslim tidak 

menjadi halangan untuk beraktifitas, namun malah sebaliknya, ia bisa 

tampil chic, modern, sophisticated,dan bisa tetap memperlihatkan 

dirinya sebagai wanita professional, meskipun tetap mempertahankan 

kaidah-kaidah, yakni tidak memperlihatkan lekuk tubuh, sehingga 

sesuai dengan nilai syar’i. 
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Dalam menjaga cara berpakaian di UIN Raden Intan Lampung 

sebenarnya adalah merupakan suatu upaya yang baik dalam berprilaku 

islami. Tetapi memang masih banyak kita jumpai hal-hal demikian 

yang menyimpang. Masalah tersebut adalah merupakan salah satu 

pengaruh dari trend gaya kehidupan masa kini dimana aurat hanya 

dipandang sebelah mata, dengan melihat pengaruh globalisasi yang 

semakin ketat kita harus menanamkan pengertian akidah dan cara 

berpakaian yang baik serta kerugian dan manfaatnya seperti yang 

diterapkan oleh mahasiswi UKM Bapinda. 

Etika berbusana dalam mahasiswi UKM Bapinda adalah lebih 

mengutamakan berbusana syar’i, atau busana sesuai syariat islam 

seperti menggunakan pakaian longgar tidak ketat, jilbab yang 

menutupi dada. Namun di era modern ini tidak semua pakaian syar’i 

terlihat monoton dan ketingglan zaman. Misalnya saja busana muslim 

Zoya dengan sentuhan kemewahan, dengan warna-warna yang tidak 

mencolok lebih simple, modern dan memiliki karakter individual yang 

dapat disesuaikan dengan bentuk wajah atau badan pemakainya dan 

tentunya dengan kualitas yang bagus, bahan adem nyaman di pakai. 

Zoya memproduksi kerudung instan yang up to date, kerudung besar 

dengan konsep instan yang didesain secara modis dan modern, 

kerudung segi empat, serta selendang. Selain menerapkan konsep 

ringan baik secara desain maupun pilihan bahan, pilihan warnanya 

pun lebih beragam. Zoya juga memposisikan diri sebagai brand yang 
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menjadi solusi bagi pemakai hijab. Saat awal berjilbab, perempuan 

biasanya khawatir wajahnya akan terlihat tua, gemuk, tidak modis, 

dan tidak cantik lagi. Untuk menjawab tantangan itu, Zoya 

mengeluarkan kerudung instan yang mampu mengakomodasi semua 

bentuk wajah. Jadi masing-masing bentuk wajah ada bergonya sendiri.

Hal ini menunjukan bahwa citra merek produk fashion zoya 

mempengaruhi keputusan pembelian oleh mahasiswi UKM Bapinda 

UIN Lampung karena mereka percayai keunikan yang akan 

berdampak positif pada pembelian produk Zoya, Zoya identik dengan 

lebel yang menarik hal ini menunjukan dengan identik lebel yang 

menarik mereka sangat percaya diri bahwa jilbab yang digunakan 

akan menjadi pusat perhatian saat memakai bahwa jilbab yang 

digunakan adalah jilbab merek Zoya selain label yang menarik Zoya 

paling dinikmati baik dalam segi desain, bahan serta motifnya, karena 

jilbab Zoya di percaya konsumen memiliki bahan yang high quality 

yang memiliki bahan kain jeans dan spandek katun agar konsumen 

merasa nyaman dan membuat cantik dalam gaya hijabnya terutama 

pada wanita hijabers saat ini.

Hal tersebut menunjukan bahwa persepsi mahasiswi UKM 

Bainda terhadap nilai gaya berhijab mereka dipandang sudah benar 

karena busana yang mereka gunakan berupa busana syar’i yaitu 

pakaian yang longgar, tidak memakai calana jeans melainkan rok dan 

jilbab syar’i atau jilbab yang mereka sesuaikan sendiri. Dengan kata 
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lain busana tidak hanya terbatas pada pakaian seperti baju atau celana 

saja melainkan kesatuan yang dipakai mulai dari kepala hingga kaki 

dimana pakaian menjadi bagian yang sangat penting untuk 

mempercantik diri dan menutup aurat.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan 

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap variabel brand image 

terhadap keputusan pembelian busana muslim produk Zoya, 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 Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukan bahwa t hitung sebesar 5,668 dan t tabel 

2,0172  dengan membandingkan antara t hitung dan t tabel maka di 

temukan Maka t hitung > t tabel (5,668 > 2,0172) maka dapat disimpulkan 

bahwa citra merek (brand image) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian busana muslim produk Zoya.

2. Perusahaan zoya secara umum sudah cukup baik kita lihat dari produksi 

yang kita buat sesuai dengan syariat islam dan dalam pandangan 

perspektif ekonomi islam. Perusahaan zoya telah menciptakan berbusana 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam 

kegiatan bisnis Prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai 

mencari rizki yang halal dan tidak dilarang hukum.

Prinsip kebersihan. Maksudnya adalah bahwa makanan harus baik dan cocok 

untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Begitu 
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juga dengan berbusana kita harus bersih,sopan dan enak dipandang karena islam 

selalu mengajarkan kita untuk berbusana rapi dan indah.

Prinsip kesederhanaan. Perusahaan zoya ini memiliki prinsip kesederhanaan 

dilihat dari busana yang mereka produksi, tidak berlebihan, elegan tapi tetap 

indah dan syar’i. Prinsip moralitas Dalam hal itu zoya terus menjaga 

kepercayaan konsumen dengan betul-betul memberikan kualitas 

produknya sesuai dengan yang dijanjikan walaupun masih ada kekurangan 

yang terus diperbaiki dan terus meningkatkan nilai-nilai islam dalam 

memasarkan produk-produknya.

3. Saran 

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 variabel-variabel di luar penelitian ini. Mengingat 

kemampuan yang dimiliki dalam menerangkan masih terbatas. 

2. Perusahaan terus melakukan pengelolaan terhadap berbagai dimensi

brand image, baik itu melalu media inovasi produk, kualitas produk, 

harga, promosi dan kualitas layanan.
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NO JK UK FK

1.1 1.2 1.3
JUMLAH 

(X) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 JUMLAH (Y)
1 Perempuan 18 Tahun Tarbiah 4 4 4 17,00 5 4 5 5 4 18,00
2 Perempuan 20 Tahun Febi 5 4 5 19,00 5 5 5 5 5 20,00
3 Perempuan 20 Tahun Tarbiah 5 5 5 20,00 5 4 5 5 4 18,00
4 Perempuan 19 Tahun Tarbiah 5 4 5 19,00 5 4 4 5 5 18,00
5 Perempuan 20 Tahun Febi 4 4 4 16,00 4 4 4 5 5 18,00
6 Perempuan 21 Tahun Febi 1 2 2 8,00 3 3 2 2 4 11,00
7 Perempuan 20 Tahun Febi 4 4 3 15,00 4 4 4 5 4 17,00
8 Perempuan 20 Tahun Syariah 4 4 4 16,00 4 4 4 4 4 16,00
9 Perempuan 21 Tahun Febi 5 4 4 17,00 4 5 5 5 4 19,00

10 Perempuan 19 Tahun Tarbiyah 4 4 5 18,00 5 5 5 5 5 20,00
11 Perempuan 20 Tahun Tarbiah 5 5 5 19,00 4 5 4 4 4 17,00
12 Perempuan 22 Tahun Tarbiah 5 5 4 19,00 5 4 5 5 5 19,00
13 Perempuan 21 Tahun Syariah 4 4 4 17,00 5 5 5 4 4 18,00
14 Perempuan 18 Tahun Syariah 5 5 5 20,00 5 5 5 5 4 19,00
15 Perempuan 19 Tahun Ushuludin 5 5 4 19,00 5 5 5 5 4 19,00
16 Perempuan 22 Tahun Tarbiah 4 4 4 16,00 4 4 5 4 4 17,00
17 Perempuan 21 Tahun Febi 5 4 4 17,00 4 4 4 4 5 17,00
18 Perempuan 18 Tahun Febi 5 5 5 20,00 5 5 4 5 5 19,00
19 Perempuan 18 Tahun Syariah 4 5 5 19,00 5 4 4 5 4 17,00
20 Perempuan 19 Tahun Syariah 4 4 4 15,00 3 4 3 4 3 14,00
21 Perempuan 18 Tahun Syariah 5 5 4 18,00 4 4 4 4 4 16,00
22 Perempuan 23 Tahun Febi 4 4 2 13,00 3 4 4 3 3 14,00
23 Perempuan 20 Tahun Febi 5 5 5 19,00 4 4 4 5 4 17,00
24 Perempuan 22 Tahun Tarbiah 4 4 2 12,00 2 4 4 2 4 14,00
25 Perempuan 21 Tahun Febi 4 4 4 15,00 3 4 3 4 3 14,00
26 Perempuan 20 Tahun Tarbiah 4 4 4 15,00 3 4 4 4 3 15,00



27 Perempuan 19 Tahun Syariah 4 4 4 15,00 3 4 4 4 3 15,00
28 Perempuan 20 Tahun Ushuludin 4 4 4 17,00 5 4 4 4 2 14,00
29 Perempuan 21 Tahun Tarbiah 5 4 4 16,00 3 3 4 4 4 15,00
30 Perempuan 20 Tahun Tarbiah 5 5 4 17,00 3 4 4 4 4 16,00
31 Perempuan 19 Tahun Tarbiah 5 4 2 15,00 4 3 3 4 3 13,00
32 Perempuan 18 Tahun Tarbiah 3 3 3 13,00 4 2 3 3 3 11,00
33 Perempuan 21 Tahun Syariah 4 4 4 16,00 4 4 4 4 3 15,00
34 Perempuan 20 Tahun Dakwah 5 4 4 16,00 3 4 4 4 3 15,00
35 Perempuan 22 Tahun Tarbiah 5 4 3 17,00 5 5 5 4 4 18,00
36 Perempuan 21 Tahun Tarbiah 5 5 5 20,00 5 4 4 5 4 17,00
37 Perempuan 21 Tahun Syariah 5 5 5 19,00 4 1 1 4 4 10,00
38 Perempuan 21 Tahun Tarbiah 3 3 3 13,00 4 5 4 3 4 16,00
39 Perempuan 20 Tahun Tarbiah 4 4 4 16,00 4 4 4 4 5 17,00
40 Perempuan 22 Tahun Syariah 4 3 5 14,00 2 5 4 3 3 15,00
41 Perempuan 19 Tahun Tarbiah 4 4 4 17,00 5 5 5 5 5 20,00
42 Perempuan 19 Tahun Tarbiah 5 3 4 17,00 5 4 5 4 3 16,00
43 Perempuan 20 Tahun Febi 4 4 4 16,00 4 4 3 4 4 15,00
44 Perempuan 19 Tahun Febi 5 5 5 19,00 4 5 5 4 3 17,00
45 Perempuan 19 Tahun Tarbiah 4 4 5 16,00 3 4 4 4 3 15,00
46 Perempuan 21 Tahun Tarbiah 4 4 4 15,00 3 4 4 4 3 15,00
47 Perempuan 20 Tahun Syariah 4 4 4 16,00 4 4 4 3 3 14,00
48 Perempuan 19 Tahun Tarbiah 5 4 2 15,00 4 3 3 3 4 13,00
49 Perempuan 20 Tahun Tarbiah 5 5 4 15,00 1 5 5 3 4 17,00
50 Perempuan 19 Tahun Tarbiah 4 4 4 16,00 4 4 4 4 4 16,00
51 Perempuan 21 Tahun Syariah 4 4 5 15,00 2 5 5 4 4 18,00
52 Perempuan 17 Tahun Syariah 5 4 4 17,00 4 5 5 4 4 18,00
53 Perempuan 18 Tahun Tarbiah 4 4 5 17,00 4 4 3 4 3 14,00
54 Perempuan 19 Tahun Tarbiah 4 4 5 18,00 5 5 5 4 4 18,00
55 Perempuan 18 Tahun Tarbiah 4 4 5 15,00 2 3 3 4 5 15,00
56 Perempuan 19 Tahun Ushuludin 5 5 5 19,00 4 4 4 4 4 16,00



57 Perempuan 20 Tahun Syariah 4 4 3 16,00 5 3 4 3 4 14,00
58 Perempuan 21 Tahun Tarbiah 5 4 4 17,00 4 4 4 4 4 16,00
59 Perempuan 20 Tahun Febi 4 4 4 16,00 4 4 4 4 4 16,00
60 Perempuan 20 Tahun Tarbiah 4 3 3 13,00 3 3 4 3 4 14,00



Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Kepada Yth :

Konsumen Zoya Civitas Akademik Febi Bandar Lampung

Di tempat_

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Dalam rangka memenuhi Tugas Akhir Skripsi (TAS) Program Studi Ekonomi Islam 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung, bersama ini saya mohon 

kesediaan Bapak/Ibu/Saudara-i untuk menjadi responden saya yang berjudul “’ANALISIS 

PERAN CITRA MEREK (BRAND IMAGE) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

PRODUK FASHION ZOYA DALAM ETIKA BISNIS ISLAM”

(Studi Pada Mahasiswi Ukm Bapinda Iain Raden Intan Lampung).

Daftar pernyataan dalam kuesioner ini berjumlah 8 pernyataan yang hendaknya diisi 

dengan lengkap dan mohon jangan dibiarkan tidak terjawab, kelengkapan jawaban akan sangat 

mempengaruhi hasil analisis dalam penelitian ini.

Data pribadi Bapak/Ibu/Saudara-i tidak akan dipublikasikan, sehingga 

Bapak/Ibu/Saudara-i dapat memberikan opini secara bebas. Kerahasiaan informasi yang 

diperoleh akan dijaga dengan baik dan informasi tersebut hanya akan digunakan untuk 

kepentingan akademik. Atas dukungan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Hormat Saya,

Elida wati

NPM. 1251010175



Petunjuk Pengisian

1. Pernyataan dibawah ini hanya semata-mata untuk data penelitian dalam rangka menyusun 

TAS (Tugas Akhir Skripsi)

2. Pilihlah salah satu jawaban yang memenuhi persepsi Bapak/Ibu/Saudara-i dengan cara 

memberi tanda centang (√ ).

3. Isilah data responden berikut berdasarkan kriteria yang Bapak/Ibu/Saudara-i miliki

Data Responden :

Nama :______________________________________

Jenis Kelamin* :      1. Perempuan

Umur Konsumen :   ........ tahun 

Mahasiswi :     1. Fakultas 2. Semester 

Kuesioner

1. SS : Sangat Setuju

2. S : Setuju

3. N : Netral

4. TS : Tidak Setuju

5. STS : Sangat Tidak Setuju

*) Cukup diberi tanda (√ ) pada salah satu kriteria

Keterangan :



Butir Pernyataan Citra Merek SS S N TS STS

1.1 Zoya membuat produk yang berkualitas dan terjamin 

keawetannya.

1.2 Desain yang dibuat produk fashion zoya sesuai 

dengan gaya masa kini.

1.3 Hijabers yang memakai produk zoya cenderung lebih 

mengikuti trend mode namun tetap syar’i.

Butir Pernyataan Keputusan Pembelian SS S N TS STS

2.1 Saya membeli produk fashion zoya karena kebutuhan 

akan hijab syar’i yang modis.

2.2 Sebelum membeli produk fashion zoya saya mencari tau 

informasi dari teman dan kerabat tentang baju-baju yang 

saya butuhkan.

2.3 Sebelum membeli saya membandingkan produk Zoya 

dengan produk-produk lain.

2.4 Dari sekian banyak merek produk fashion, saya tetap 

memilih untuk membeli produk fashion zoya.

2.5 Saya memiliki kepuasan tersendiri setelah membeli 

produk fashion zoya.



Lampiran 3. Statistik Data

Jenis Kelamin Konsumen

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid Perempuan 60 100.0 100.0 100.0

Umur Konsumen

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid <17-20 Tahun 40 66.7 66.7 66.7

>21 -25 Tahun 20 33.3 33.3 100.0

Total 60 100.0 100.0

Fakultas

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid Tarbiyah 29 48.3 48.3 48.3

Febi 13 21.7 21.7 70.0

Syariah 14 23.3 23.3 93.3

Ushuludin 3 5.0 5.0 98.3

Dakwah 1 1.7 1.7 100.0

Total 60 100.0 100.0



Lampiran 4. Deskripsi Jawaban Responden

A. Citra Merek (Brand Image)

Zoya membuat produk yang berkualitas dan terjamin keawetannya.

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid STS 1 1.7 1.7 1.7

RR 2 3.3 3.3 5.0

S 31 51.7 51.7 56.7

SS 26 43.3 43.3 100.0

Total 60 100.0 100.0

Desain yang dibuat produk fashion zoya sesuai dengan gaya masa kini.

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid TS 1 1.7 1.7 1.7

RR 5 8.3 8.3 10.0

S 39 65.0 65.0 75.0

SS 15 25.0 25.0 100.0

Total 60 100.0 100.0

Hijabers yang memakai produk Zoya cenderung lebih mengikuti trend 

mode namun tetap syar'i

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid TS 5 8.3 8.3 8.3

RR 6 10.0 10.0 18.3

S 30 50.0 50.0 68.3

SS 19 31.7 31.7 100.0

Total 60 100.0 100.0



B. Keputusan Pembelian Produk Fashion Zoya

Saya membeli produk fashion Zoya karena kebutuhan akan hijab syar'i 

yang modis

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid STS 1 1.7 1.7 1.7

TS 4 6.7 6.7 8.3

RR 12 20.0 20.0 28.3

S 25 41.7 41.7 70.0

SS 18 30.0 30.0 100.0

Total 60 100.0 100.0

Sebelum membeli produk fashion zoya saya mencari tau informasi dari 

teman dan kerabat tentang baju-baju yang saya butuhkan.

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid STS 1 1.7 1.7 1.7

TS 1 1.7 1.7 3.3

RR 7 11.7 11.7 15.0

S 34 56.7 56.7 71.7

SS 17 28.3 28.3 100.0

Total 60 100.0 100.0

Sebelum membeli saya membandingkan produk Zoya dengan produk-

produk lain.

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid STS 1 1.7 1.7 1.7

TS 1 1.7 1.7 3.3

RR 8 13.3 13.3 16.7

S 32 53.3 53.3 70.0

SS 18 30.0 30.0 100.0

Total 60 100.0 100.0



Dari sekian banyak merek produk fashion, saya tetap memilih untuk 

membeli produk fashion zoya.

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid TS 2 3.3 3.3 3.3

RR 9 15.0 15.0 18.3

S 33 55.0 55.0 73.3

SS 16 26.7 26.7 100.0

Total 60 100.0 100.0

Saya memiliki kepuasan tersendiri setelah membeli produk fashion zoya.

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid TS 1 1.7 1.7 1.7

RR 16 26.7 26.7 28.3

S 33 55.0 55.0 83.3

SS 10 16.7 16.7 100.0

Total 60 100.0 100.0



Lampiran 5. Uji Validitas

A. Uji Validitas Citra Merek (Brand Image)

Correlations

1.1 1.2 1.3 X

1.1 Pearson Correlation 1 .698** .355** .741**

Sig. (2-tailed) .000 .005 .000

N 60 60 60 60

1.2 Pearson Correlation .698** 1 .486** .781**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000

N 60 60 60 60

1.3 Pearson Correlation .355** .486** 1 .716**

Sig. (2-tailed) .005 .000 .000

N 60 60 60 60

X Pearson Correlation .741** .781** .716** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000

N 60 60 60 60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



B. Uji Validitas Keputusan Pembelian Produk Fashion Zoya

Correlations

2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 Y

2.1 Pearson Correlation 1 .144 .292* .573** .260* .434**

Sig. (2-tailed) .274 .023 .000 .045 .001

N 60 60 60 60 60 60

2.2 Pearson Correlation .144 1 .761** .310* .143 .784**

Sig. (2-tailed) .274 .000 .016 .274 .000

N 60 60 60 60 60 60

2.3 Pearson Correlation .292* .761** 1 .386** .200 .830**

Sig. (2-tailed) .023 .000 .002 .126 .000

N 60 60 60 60 60 60

2.4 Pearson Correlation .573** .310* .386** 1 .370** .706**

Sig. (2-tailed) .000 .016 .002 .004 .000

N 60 60 60 60 60 60

2.5 Pearson Correlation .260* .143 .200 .370** 1 .565**

Sig. (2-tailed) .045 .274 .126 .004 .000

N 60 60 60 60 60 60

Y Pearson Correlation .434** .784** .830** .706** .565** 1

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000

N 60 60 60 60 60 60

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Lampiran 6. Uji Reliabilitas

A. Uji Reliabilitas Citra Merek (Brand Image)

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 60 100.0

Excludeda 0 .0

Total 60 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha N of Items

.735 3

B. Uji Reliabilitas Keputusan Pembelian Produk Fashion Zoya

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 60 100.0

Excludeda 0 .0

Total 60 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha N of Items

.720 5



Lampiran 7. Pengujian Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 60
Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation 1,77416154
Most Extreme 
Differences

Absolute ,106
Positive ,062
Negative -,106

Kolmogorov-Smirnov Z ,818
Asymp. Sig. (2-tailed) ,515

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

B. Uji Autokorelasi

                                   Model Summaryb

R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

Durbin-Watson

.356 .345 1.78939 1.661

a. Predictors: (Constant), Citra Merek (brand image)

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian



C. Uji Heterokedastisitas
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