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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa dalam keputusan pembelian banyak faktor yang 

mempengaruhinya, untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen.Para 

pelanggan, banyak mengeluh mengenaikualitas produk yang menurun, desain produk 

yang kurang bagus, dan citra merek yang negatifmembuat konsumen enggan 

mengambil keputusan pembelian pada Hook Outlet. Tujuan dari penelitian ini untuk 

membuktikan secara empiris : (1)Pengaruh kualitas secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian di Hook Otulet 

Kediri.(2)Pengaruh kualitas produk, desain produk dan citra merek secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan di Hook Outlet. (3)Pengaruh 

desain produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan di 

Hook Outlet.(4)Pengaruh citra merk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

pengambilan keputusan di Hook OutletPenelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan teknik penelitian asosiatif yang bersifat kausal. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian adalah 40 pelanggan Hook Outlet. Analisis data 

denganbantuansoftwere SPSS for windows versi 23.0.Kesimpulan hasil dari penelitian 

ini adalah (1)Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di 

Hook Outlet di Kediri, (2) Desain produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian di Hook Outlet di Kediri, (3)Citra merek berpengaruh signifikan Terhadap 

keputusan pembelian Hook Outlet di Kediri, (4) Kualitas produk, desain produk dan 

citra merek secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di 

Hook Outlet di Kediri 

. 

KATA KUNCI  :Kualitas Produk, Desain Produk, Citra Merek, dan Keputusan 

Pembelian 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Dunia pemasaran tidak bisa 

terpisah dengan persaingan yang 

semakin ketat. Salah satu syarat  untuk 

mencapai kesuksesan yakni dengan 

menciptakan dan mempertahankan 

kepercayaan pelanggan. Upaya yang 

dapat dilakukan yakni dengan 

menghasilkan produk sesuai dengan 

keinginan konsumen baik dari aspek 

kualitas, desain yang menarik dan 

membangun citra produk yang baik. 

Dengan demikian, setiap perusahaan 

harus mampu memahami keinginan dan 
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kebutuhan konsumen 

(Tjiptono,2008:45). Apabila hal tersebut 

benar-benar terpenuhi, maka akan 

terciptalah pengambilan keputusan 

pembelian dari para konsumen. 

Menurut Kotler dan Keller 

(2014:162), Ada tujuh faktor 

yangmempengaruhi perilaku konsumen 

dalam mengambil keputusan pembelian 

yaitu:Kebudayaan, sosial, pribadi, 

ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan 

konsep diri. 

Faktor-faktor yang biasanya 

mempengaruhi tingkat penjualan dari 

keputusan pembelian konsumen pada 

perusahaan bisa dilihat dari pandangan 

konsumen terhadap produk tersebut 

yaitu kualitas produk, desain produk dan 

citra merek yang disediakan 

perusahaan.Menurut Kotller (2005), 

upaya meningkatkan persaingan masing-

masing perusahaan harus mampu 

menampilkan produk yang terbaik dan 

dapat memenuhi selera konsumen yang 

selalu berkembang serta berubah-ubah. 

Pelaku usaha dituntut untuk mampu 

menciptakan keunggulan bersaing atas 

produk dan citra merek dalam upaya 

meningkatkan keputusan pembelian oleh 

pelanggan. 

Proses pengambilan keputusan 

pembelian pada setiap orang pada 

dasarnya sama, namun proses 

pengambilan keputusan tersebut akan 

diwarnai oleh ciri kepribadian, usia, 

pendapatan dan gaya hidupnya.  

Menurut Schiffman dan Kanuk  

(2008:110), secara umum keputusan 

pembelian adalah seleksi dari dua atau 

lebih pilihan alternatif. Sedangkan 

menurut Nitisusastro (2012:195), 

keputusan membeli atau tidak membeli 

merupakan bagian dari unsur yang 

melekat pada diri individu konsumen 

yang disebut behaviourdengan merujuk 

pada tindakan fisik yang nyata ,dapat 

dilihat, dan diukur oleh orang lain. 

Perusahaan harus bisa memasarkan 

produk atau jasa yang diproduksi kepada 

konsumen agar dapat bertahan dan 

bersaing dengan perusahaan lain. 

Kualitas produk merupakan senjata 

strategis dan potensial untuk 

mengalahkan pesaing. Jadi hanya 

perusahaan dengan kualitas produk 

paling baik yang akan tumbuh dengan 

pesat, dan dalam jangka waktu yang 

panjang perusahaan tersebut akan lebih 

berhasil dari perusahaan yang lain. Suatu 

perusahaan dalam mengeluarkan produk 

sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan 

dan keinginan konsumen. Keunggulan-

keunggulan dari produk dapat diketahui 

oleh konsumen dan akan menimbulkan 

suatu kesadaran akan merek produk 

tersebut. 
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Menurut Nitisusastro (2012:162), 

kualitas produk adalah karakteristik 

produk atau jasa yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan pelanggan yang dinyatakan 

atau diimplementasikan. Apabila produk 

sudah memenuhi semua fungsinya 

secara penuh, maka dapat dikatakan 

produk tersebut berkualitas baik. Dengan 

adanya kualitas produk yang baik, maka 

para konsumen akan melakukan 

keputusan pembelian terhadap 

penawaran produk dari perusahaan. 

Kualitas yang baik juga akan 

memberikan nilai tambah dibenak 

konsumen dan akan meningkatkan 

pembelian produk perusahaan, (Kotler 

dan Amstrong, 2008:347). 

Kualitas merupakan nilai dari 

suatu yang ditawarkan kepada 

konsumen, penting bagi perusahaan 

untuk membuat suatu produk dengan 

kualitas yang diperlihatkan. Menurut 

Kotler dan Armstrong (2014 : 352), 

kualitas produk yaitu segala  

sesuatu  yang  dapat ditawarkan  ke 

pasar untuk mendapatkan perhatian, 

dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang 

dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. Kualitas merupakan suatu 

kebijakan penting dalam meningkatkan 

daya saing produk yang harus 

memberikan kepuasan kepada konsumen 

yang melebihi atau paling tidak sama 

dengan kualitas produk dari pesaing. 

Menurut  David (2009;251) 

pengertian desain produk yaitu 

Mengupayakan peningkatan penjualan 

melalui perbaikan produk atau 

mengembangkan produk saat ini.. 

Desain yang menarik akan semakin 

membuat konsumen tertarik pada produk 

tersebut, yang mengakibatkan muncul-

nya keputusan pembelian, (Prana, 

2012:112). Untuk menciptakan desain 

produk yang baik dan menarik desainer 

cukup menciptakan konsep berbeda 

tetapi tetap up to date dengan 

mengevaluasi ide-ide yang ada dan 

mengubahnya menjadi penemuan nyata 

bagi produk dengan memanfaatkan seni, 

ilmu, dan teknologi yang canggih. 

Semakin banyak ide yang dapat 

digambarkan kedalam desain produk, 

semakin terlihat pula keunggulan dari 

produk.Menurut Setiadi (2003 : 180) 

citra merek adalah persepsi dan 

keyakinan yang dilakukan oleh 

konsumen, seperti tercermin dalam 

asosiasi yang terjadi dalam memori 

konsumen. Dengan adanya daya tarik 

yang ditimbulkan merek tersebut dapat 

meningkatkan pembelian produk(Kotler, 

2008:109) 

Peter dan Olson (2007:47), 

mengemukakan citra merek yang 
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didefinisikan sebagai persepsi konsumen 

dan preferensi terhadap merek 

sebagaimana yang direfleksikan oleh 

berbagai macam asosiasi merek yang ada 

dalam ingatan konsumen. “Citra 

terhadap merek berhubungan dengan 

sikap yang berupa keyakinan dan 

preferensi terhadap suatu merek. 

Konsumen yang memiliki citra yang 

positif terhadap suatu merek, untuk 

melakukan keputusan pembelian”. 

Salah satu dasar pengambilan 

keputusan pembelian yaitu  dilihat dari 

citra merek yang ada pada hookoutlet. 

Pandangan para konsumen tentang 

brandhook belum diketahui oleh pihak 

pemilik, sedangkan kualitas dan desain 

yang bagus menurut pemilik hook juga 

belum tentu dapat diterima oleh 

konsumen. Dengan realita tersebut 

sangat menarik untuk ditunjukkan 

apakah merek brand Hook dengan 

kualitas dan desain yang ditawarkan 

sudah sesuai dengan target. Selain itu, 

apa yang harus dilakukan oleh pihak 

Hook agar merek, kualitas dan desain 

dapat diterima oleh para konsumennya 

Berdasarkan observasi yang 

dilakukan penelitian padaHook Outlet 

bahwa adanya penurunan omset yang 

ada karena adanya kendala pada kualitas 

bahan yang dipesan ke industri kain 

(konveksi) tidak sesuai dengan harga 

yang tidak terkendali (naik turun), desain 

belum mengena target pasar dan juga 

citra merek. Dilihat dari jumlah 

konsumen yang berkunjung baik hanya 

untuk melihat-lihat produk ataupun 

membeli produk Hook juga menurun, 

serta outlet yang terlihat dari sepinya 

toko dan juga daya beli yang menurun. 

Untuk itu, penulis tertarik untuk mencari 

apa permasalahan di Distro Hook Outlet 

dan mencari faktor yang ada 

mempengaruhi.Dari data omset pada 

Hook Outlet diperoleh Bulan Juni - 

Desember sebagai berikut : 

Tabel 1 Data Omset 2017 

No Bulan Omset 

1 Juli 2.130.000 

2 Agustus 2.300.000 

3 September 2.215.000 

4 Oktober 3.544.500 

5 November 3.410.000 

6 Desember 8.449500 

 

Pada awal tahun ada pembuatan 

artikel baru dengan kualitas baru dan 

desain baru yang sesuai dengan 

pemilihan pemilik outlet. Tetapi terjadi 

penurunan omset yang merosot tajam 

ketika di bulan Mei. Dari data yang 

diperoleh lima bulan terakhir yaitu : 

Tabel 2Data Omset 2018 

No Bulan Omset 

1 Januari 1.210.000 

2 Februari 1.130.000 

3 Maret 1.200.000 

4 April 1.315.000 

5 Mei 1.115.000 
Sumber data : Hook Outlet 
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Berdasarkan pada uraian di atas, 

maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “Kajian Kualitas Produk, 

Desain Produk dan Citra Merek terhadap 

Keputusan Pembelian di Hook Outlet 

Kediri”. 

 

II. METODE 

Didalam penelitian ini terdapat dua 

variabel yaitu: variabel terikat adalah 

keputusan pembelian. Variabel bebas 

adalah kualitas produk, desain produk, 

dan citra merek 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan 

kuantitatif, karena data dalam penelitian 

ini diwujudkan dalam bentuk angka-

angka. Dalam penelitian ini teknik 

kuasalitas. Menurut Sugiyono (2013:37), 

teknik kuasalitas adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengungkapkan 

permasalahan yang bersifat hubungan 

sebab akibat antara dua variabel atau 

lebih. 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah pelanggan yang 

membeli berulang produk distro tersebut 

selama bulan April sampai dengan bulan 

Juni 2018 di Hook Outlet Kediri. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan accidental sampling, 

dengan sampel minimal yang diambil 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 

responden.  

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian yaitu kuesioner. Kategori 

jawaban yang digunakan adalah sangat 

setuju, setuju, netral, tidak setuju dan 

sangat tidak setuju.Untuk menguji 

validitas menggunakan teknik analisis 

korelasi pearson product moment 

dengan bantuan program SPSS 23.0. 

Sedangkan untuk uji reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan teknik alfa 

cronbach, bantuan program SPSS23. 

Teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah regresi linier 

berganda. Dimana sebelum melakukan 

ujiregresi linier berganda terlebih dahulu 

memenuhi asumsi klasik yaitu uji 

normalitas, multikolinieritas, 

autokorelasi dan heteroskedastisitas. 

MenurutPriyatno (2008:71), 

adapun model persamaan regresi linier 

berganda  adalah sebagai berikut : 

Y = a+ b1X1+ b2X2 + b3X3 + e 

keterangan: 

Y  = keputusan pembelian 

a  = konstanta 

b1,b2,b3 = koefisien regresi 

X1 = Kualitas Produk 

X2 = Desain Produk 

X3 = Citra Merek 

e  = Erorr disturbance 
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Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji t untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi variabel 

kualitas produk, desain produk dan 

citra mereksecara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel keputusan 

pembelian. Selain itu juga 

menggunakan uji F untuk mengetahui 

apakah variabel kualitas produk, desain 

produk dan citra merek secara 

barsama-sama berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabelkeputusan 

pembelian. 

Untuk mengetahui presentase 

sumbangan pengaruh yang diberikan 

variabel kualitas produk, desain produk 

dan citra merek terhadap variabel 

keputusan pembelian dalam penelitian 

ini menggunakan Adjust   sebagai 

koefisien determinasi. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Uji Normalitas  

 

Berdasarkan gambar 4.1 

menunjukkan bahwa bentuk 

kurva memiliki kemiringan 

yang cenderung imbang, baik 

pada sisi kiri maupun sisi 

kanan, dan kurva bebentuk 

menyerupai lonceng yang 

hampir sempurna. Dengan 

demikian data dapat dikatakan 

normal. 

Adapun hasil perhitungan 

uji normalitas dengan melihat 

dari segi grafik yang 

ditunjukkan pada gambar grafik 

p-p plot berikut ini: 

 

Berdasarkan hasil analisis 

menggunakan SPSS, maka 

dapat diketahui bahwa data 

menyebar mengikuti arah garis 

diagonal, maka produk regresi 

memenuhi asumsi normalitas, 

karena data hasil jawaban 

responden tentang kualitas 

produk, desain produk, citra 

merek dan keputusan pembelian 

adalah menyebar diantara garis 

diagonal. 
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2. Uji Multikolinearitas 

 

Dari tabel diatas diketahui 

bahwa nilai VIF dari variabel kualitas 

produk, desain produk dan citra 

merek lebih kecil dari 10 atau nilai 

tolerance lebih besar dari 0,1 

sehingga tidak terjadi hubungan antar 

variabel bebas dengan asumsi 

multikolinieritas telah terpenuhi. 

3. Uji Heterokedastisitas 

 

Dari grafik scatterplot 

yang ada pada gambar di atas 

dapat dilihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak, serta 

tersebar baik di atas maupun 

dibawah angka nol pada sumbu 

Y. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model 

regresi.  

 

4. Uji Autokorelasi 

 

Berdasarkan tabel di atas 

dapat dianalisis bahwa DW 

sebesar 1,915. Sedangkan DW 

tabelnya untuk tingkat α=5% 

dengan n = 40 dan k = 4 adalah 

batas bawah (dl = 1,3384 dan 

du = 1,6589) dan batas atas (4 - 

du = 2,342). Dari data di atas 

dapat dibuat persamaan sebagai 

berikut : 

1,6589 < 1,915 < 2,342 

Berdasarkan persamaan 

di atas dapat disimpulkan nilai 

durbin watson (DW) terletak 

antara DU s/d 4-DU sehingga 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

KualitasProduk .223 4.479 

Desainproduk .183 5.450 

Citra Produk .641 1.560 

Model Summary
b
 

Mo

del R 

R 

Squa

re 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

Durbin-

Watson 

1 .977
a
 .954 .950 1.012 1.915 

a. Predictors: (Constant), Citra Produk, Kualitas 

Produk, Desain Produk 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
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asumsi autokorelasi telah 

terpenuhi. 

5. Analisis Regresi Linier 

Berganda 

 

Dari persamaan tersebut 

dapat terlihat bahwa keseluruhan 

variabel bebas yaitu kualitas 

produk, desain produk dan citra 

merek berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Berdasarkan 

pengamatan dapat diketahui bahwa 

variabel bebas yang paling 

berpengaruh adalah variabel 

kualitas produk dengan koefisien 

0,906 sedangkan koefisien yang 

berpengaruh rendah yaitu variabel 

citra merek dengan nilai koefisien 

0,066. 

 

 

 

6. Analisis Koefisien Determinasi 

 

 

 

B

B

e

r

d

a

s

arkan tabel di atas, dapat 

dijelaskan bahwa besarnya 

koefisien determinasi (R square = 

0,954 yang berarti 95,4%) dengan 

demikian kualitas produk, desain 

produk, dan citra merek mampu 

mempengaruhi keputusan 

pembelian sebesar 95,4% dan 

4,6% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak termasuk dalam 

variabel penelitian ini. 

Model 

Unstandardi

zed 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t 

Si

g. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 2.9

05 
1.749  

1.6

61 

.10

5 

KualitasPro

duk 

.90

6 
.107 .641 

8.4

53 

.00

0 

Desain 

Produk 

.60

1 
.149 .337 

4.0

31 

.00

0 

Citra 

Produk 

.06

6 
.059 .050 

1.1

16 

.27

2 

Model Summary
b
 

Mo

del R 

R 

Squa

re 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

Durbin-

Watson 

1 .977

a
 

.954 .950 1.012 1.915 

a. Predictors: (Constant), Citra Produk, 

KualitasProduk, Desainproduk 

b. Dependent Variable: KeputusanPembelian 
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7. Uji t 

 

a. Pengaruh Kualitas Produk (X1) 

terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil Uji t untuk variabel 

kualitas produk diperoleh nilai t 

hitung 8,453 dengan tingkat 

signifikasi 0,000. Dengan 

menggunakan batas signifikasi 

0,05 didapat t tabel 1,688. Ini 

berarti        >       yang berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan demikian hipotesis 

pertama diterima sehingga variabel 

kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

b. Pengaruh Desain produk (X2) 

terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil Uji t untuk variabel 

desain produk diperoleh nilai t 

hitung 4,031 dengan tingkat 

signifikasi 0,000. Dengan 

menggunakan batas signifikasi 

0,000 didapat t tabel 1,688. Ini 

berarti        >       yang berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan demikian hipotesis 

pertama diterima sehingga variabel 

desain produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

c. Pengaruh Citra Merek (X3) 

terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil Uji t untuk variabel 

promosi diperoleh nilai t hitung 

1,116 dengan tingkat signifikasi 

0,272. Dengan menggunakan batas 

signifikasi 0,05 didapat t tabel 

1,688. Ini berarti        >       

yang berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima. Dengan demikian 

hipotesis pertama diterima 

sehingga variabel citra merek 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

 

 

  

 

 

Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant

) 

2.90

5 
1.749  

1.66

1 
.105 

Kualitas 

Produk 
.906 .107 .641 

8.45

3 
.000 

Desain 

Produk 
.601 .149 .337 

4.03

1 
.000 

Citra 

Produk 
.066 .059 .050 

1.11

6 
.272 
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8. Uji f 

 

Berdasarkan hasil uji ANOVA 

atau F tes pada tabel 4.9 

didapatkan         sebesar 247,775 

dengan tingkat signifikasi 0,000. 

Dengan menggunakan batas 

signifikasi 0,05 didapat f tabel 

2,87.  Ini berarti        >       yang 

berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hal ini berarti secara bersama-

sama variabel dependen yaitu 

kualitas produk, desain produk dan 

citra merek berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

9. Pembahasan 

a. Pengaruh Kualitas Produk 

terhadap Keputusan Pembelian 

Hipotesis pertama yang 

diajukan menyatakan bahwa 

kualitas produk berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian, secara 

parsial hal ini telah terbukti. 

Berarti hipotesis 1 H0 ditolak Ha 

diterima. Hal ini rasional karena 

sesuai dengan tanggapan 

responden mengenai kualitas 

produk. Kualitas produk 

merupakan ciri dan karakteristik 

suatu barang atau jasa yang 

berpengaruh pada kemampuannya 

untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan maupun tersirat. 

Menurut Tjiptono (2014:62), 

mengemukakan bahwa produk 

adalah: “segala sesuatu (barang, 

jasa, orang, tempat, ide, informasi, 

organisasi) yang dapat ditawarkan 

untuk memuaskan kebutuhan atau 

keinginan konsumen. Produk yang 

berkualitas adalah produk yang 

bebas cacat atau produk sesuai 

dengan standar yang dapat 

didefinisikan dan diukur”. 

Penelitian  ini  memperkuat  

dengan  hasil  penelitian  yang  

dilakukan Kholiq pada Distro East 

Project Kediri . 

b. Pengaruh Desain produk 

terhadap Keputusan 

pembelian 

Hipotesis kedua yang 

diajukan menyatakan bahwa 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Square

s df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regre

ssion 

760.92

3 
3 

253.64

1 

247.

775 

.000

b
 

Resid

ual 
36.852 36 1.024   

Total 797.77

5 
39    

a. Dependent Variable: KeputusanPembelian 

b. Predictors: (Constant), Citra Produk, 

KualitasProduk, Desainproduk 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Hafizah Rifhana Putri Luhmey| 14.1.02.02.056 
Fakultas Ekonomi – Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 12|| 

 
 

desain produk berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian, secara parsial hal ini 

telah terbukti. Berarti hipotesis 2 

H0 ditolak Ha diterima. 

Hal ini rasional karena sesuai 

dengan tanggapan responden 

mengenai desain produk. Desain 

merupakan salah satu ciri khas dan 

identitas pemasaran yang 

memberikan nilai tambah pada 

suatu produk. 

Menurut kotler dan 

Amstrong (2008;272), “Desain 

produk merupakan totalitas 

keistimewaan yang mempengaruhi 

penampilan dan fungsi suatu 

produk dari segi kebutuhan 

konsumen” 

c. Pengaruh Citra merek terhadap 

Keputusan pembelian 

Hipotesis ketiga yang 

diajukan menyatakan bahwa citra 

merek berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian, secara parsial hal ini 

telah terbukti. Berarti hipotesis 3 

H0 ditolak Ha diterima. Hal ini 

rasional karena sesuai dengan 

tanggapan responden mengenai 

lokasi. Citra merek adalah persepsi 

konsumen terhadap suatu produk 

Menurut Kotler dan Kaller 

(2007:346), citra merek adalah 

persepsi dan keyakinan yang 

dilakukan oleh konsumen, seperti 

tercermin dalam asosiasi yang 

terjadi dalam memori konsumen. 

d. Pengaruh Kualitas Produk, 

desain produk dan citra merek 

terhadap Keputusan pembelian 

Hipotesis keempat yang 

diajukan menyatakan bahwa 

kualitas produk, desai produk dan 

citra merek berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian, secara simultan hal ini 

telah terbukti. Berarti hipotesis 4 

H0 ditolak Ha diterima. 

Hal ini rasional karena sesuai 

dengan tanggapan responden 

mengenai keputusan pembelian. 

Keputusan pembelian adalah 

keputusan membeli produk dengan 

tujuan memenuhi kepuasan  

Nitisusastro (2012:195), 

keputusan membeli atau tidak 

membeli merupakan bagian dari 

unsur yang melekat pada diri 

individu konsumen yang disebut 

behaviour yang merujuk pada 

tindakan fisik yang nyata dapat 

dilihat dan diukur oleh orang lain. 

Berdasarkan hasil uji F 

didapatkan Fhitung sebesar 29,913 
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dengan tingkat signifikansi 

0,000<0,05. Hal ini dapat 

dinyatakan bahwa variabel 

independen yaitu kualitas produk, 

desain produk dan citra merek 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel dependen 

keputusan pembelian, maka Ha 

diterima. 

 

10. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti tentang “Kajian 

Kualitas Produk, Desain Produk, Dan 

Citra merek Terhadap Kepuasan 

Pelanggan(Studi di Hook Outlet di 

Kediri)”. Dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian di Hook Outlet di Kediri 

2. Desain produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian di Hook Outlet di Kediri 

3. Citra merek berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian Hook 

Outlet di Kediri. 

4. Kualitas produk, desain produk dan 

citra merek secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian di Hook Outlet 

di Kediri 
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