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ANALISIS PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, CITRA MEREK DAN 

PROMOSI TEHADAP MINAT BELI LOCAL BRAND PADA PRODUK FASHION  
Studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, kualitas produk, citra merek dan 

promosi terhadap minat beli local brand pada produk fashion. Populasi yang menjadi objek 

dalam peneliian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang mengkonsumsi produk fashion merek lokal. Sampel yang digunakan sebanyak 

119 orang mahasiswa dengan menggunakan convenience sampling. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian 

berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel harga, kualitas 

produk, citra merek dan promosi berpengaruh signifikan terhadap variabel minat beli. Hasil uji 

koefisien determinasi (R
2
) diperoleh R square sebesar 0,456. Hal ini menunjukkan bahwa minat 

beli dapat dijelaskan oleh variabel harga, kualitas produk, citra merek dan promosi sebesar 

45,6%, sedangkan 54,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti. 

Kata Kunci :harga, kualitas produk, citra merek, promosi, minat beli 

Abstract

This study aims to analyze the influence of price, product quality, brand image and promotion of 

local brand buying interest in fashion products. The population that became the object in this 

study is a student of the Faculty of Economics and Business of Muhammadiyah University of 

Surakarta who consume local brand fashion products. The samples used were 119 students using 

convenience sampling. The method of analysis used in this study is the method of multiple 

regression analysis. The result of research based on partial hypothesis test (t test) shows that the 

variable of price, product quality, brand image and promotion have significant effect to buying 

interest variable. The result of determination coefficient test (R2) obtained R square equal to 

0,456. This shows that buying interest can be explained by price variables, product quality, brand 

image and promotion of 45.6%, while 54.4% is explained by other factors outside the variables 

studied. 

Keywords: price, product quality, brand image, promotion, buying interest 
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1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi seperti saat ini, penampilan menjadi hal yang terpenting untuk kalangan 

anak muda. Penampilan merupakan salah satu cara untuk menunjukkan citra diri seseorang.  

Penampilan menjadi kebutuhan yang sangat mendasar untuk saat ini, setiap orang mempunyai 

penampilan yang berbeda-beda. Kepribadian seseorang dapat mempengaruhi  penampilannya. 

Ada beberapa aktor yang dapat mempengaruhi seseorang menentukan penampilannya, salah satu 

nya yaitu dengan brand personality. Brand personality dapat menyebabkan pelanggan memiliki 

hubungan dengan merek yang mirip dengan seseorang seperti yang diungkapkan Aaker,2004 

dalam (Anggraeni and Rachmanita, 2015). Melihat fenomena tersebut, banyak sekali peluang 

yang dapat dimanfaatkan di dunia pemasaran. Pemuda di Indonesia memanfaatkan peluang 

seperti ini dengan menciptakan merek-merek baru dengan menyesuaikan kepribadian anak muda. 

Kemudian para pemuda di Indonesia menciptakan merek lokal yang dikemas seakan-akan seperti 

merek global. Hal ini merupakan salah satu strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan 

minat beli konsumen terhadap merek lokal tersebut, karena mampu membuat konsumen untuk 

membayar harga tinggi dengan kualitas yang dianggap lebih tinggi dan menimbulkan rasa 

bangga saat pemakaian merek lokal tersebut  (Suryadi dan Hendrawan,2010 dalam Ratri, 2014).  

Berdasarkan hal tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Analisis 

Pengaruh Harga, Kualitas Produk, Citra Merek Dan Promosi Tehadap Minat Beli Local Brand 

Pada Produk Fashion ”, dikalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Menurut teori Keller dalam (Nst dan Yasin, 2014) minat beli adalah seberapa besar 

kemungkinan konsumen yang melekat pada minat beli tersebut, Sedangkan menurut kotler 

(2005) minat adalah suatu respon efektif atau proses merasa atau menyukai suatu produk tetapi 

belum melakukan keputusan untuk membeli. Minat beli biasanya timbul pada diri calon 

konsumen apabila konsumen merasa suka maupun membutuhkan produk tersebut, dalam  (Jaya 

et al., 2016) Rossiter dan percy mengemukakan bahwa minat beli merupakan instruksi diri 

konsumen untuk melakukan pembelian atas suatu produk, melakukan perncanaan, mengambil 

tindakan-tindakan yang relevan seperti mengusulkan, merekomendasikan (influencer), memilih 

dan akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. 

Selain itu, menurut Ferdinand (2002) dalam (Bachriansyah, 2011), minat beli dapat 

diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut : 

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk

b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk

kepada orang lain.

c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang

memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat

diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya.
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Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut 

Harga merupakan bagian dari marketing mix yang penting untuk diperhatikan, suatu 

perusahaan  harus berhati-hati dalam menentukan suatu harga dikarenakan banyaknya produsen 

yang terlibat dalam hal pemenuhan kebutuan bagi konsumen. Menurut Amstrong (2008:345) 

dalam (Habibah, Ummu, 2016) Harga merupakan sejumlah uang yang ditagih atas suatu produk 

dan jasa atau jumlah nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari 

memiliki atau menggunakan suatu produk dan jasa. 

Faktor utama yang diperhatikan konsumen dalam menentukan produk yang akan di 

konsumsi ialah faktor harga, hendaknya perusahaan memilih strategi penetapan harga yang tepat 

agar bisa menang di pasaran. Adapun proses penetapan harga yang harus dilakukan ole suatu 

perusahaan berdasarkan (Lamb, Hair, McDaniel, 2001) dalam (Bachriansyah, 2011) yaitu: 

1. Menentukan tujuan penetapan harga

2. Memperkirakan permintaan, biaya dan laba

3. Memilih strategi harga untuk membantu menentukan harga dasar

4. Menyesuaikan harga dasar dengan teknik penetapan harga

Kualitas adalah karakteristik dari produk dalam kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan dan bersifat laten (Kottler dan Amstrong, 2001) 

dalam (Sulistyari, 2012). perusahaan sangatlah perlu memperhatikan kualitas produk, jika 

perusahaan menjunjung tinggi kualitas produknya demi kepuasan konsumennya, maka 

perusahaan akan mendapatkan jumlah konsumen yang diharapkan. Kualitas juga menjadi 

penentu perkembangan penjualan produk suatu perusahaan, menurut (keller, 1998, p. 177) dalam 

(Sulistyari, 2012) bahwa kepercayaan konsumen akan dimensi-dimensi ini seringkali mendasari 

persepsi kualitas suatu produk, yang mana pada gilirannya dapat mempengaruhi sikap dan 

perilaku terhadap suatu merek.standarisasi kualitas juga bisa menjadi solusi untuk mencapai 

kualitas produk yang diinginkan, adanya standarisasi ini akan membuat konsumen tidak 

kehilangan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan dan agar memenuhi standar kualitas 

perusahaan tersebut. 

Kualitas produk harus dikendalikan perusahaan agar mencapai spesifikasi yang 

dikehendaki konsumen, desain dari produk tersebut hendaknya diciptakan oleh perusahaan untuk 

kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen inilah yang nantinya akan meningkatkan penjualan 

produk tersebut. 

Citra merek adalah citra tentang suatu merek yang dianggap sebagai kelompok asosiasi 

yang menghubungkan pemikiran konsumen terhadap suatu merek (Biel: 1992) dalam (Pradipta, 

2015). Definisi lain menurut Kotler (2009) dalam (Pradipta, 2015) ialah persepsi dan keyakinan 

yang dilakukan oleh konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori 

konsumen. Selain itu menurut Tjiptono (2005:49) dalam (Sulistyari, 2012) menyatakan bahwa 

brand image ialah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. 
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    Faktor pembentuk citra merek menurut Glenn Walter dalam (Pradipta, 2015) adalah 

faktor sosial budaya,lingkungan dan personal sebegai awal terbentuknya suatu citra merek, 

karena faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi persepsi seseorang. selain faktor yang 

membentuk citra merek, produsen hendaknya juga memperhatikan dimensi-dimensi citra merek, 

adapun dimensi citra merek menurut Kotler dan Amstrong (2008:62) dalam(Jaya et al., 2016) 

ialah: 

a. Memoreble (mudah diingat), suatu merek hendaknya mudah diingat baik kata-

kata maupun gambarnya.

b. Meaningful (bermakna), merek mewakili kredibilitas perusahaan.

c. Likeable (disukai), estetika dan tingkat atraktif merek.

d. Transferable (mudah ditransfer), yaitu merek dapat dialihkan ke pihak lain bila

sesuatu perusahaan mengalami perubahan menejemen.

e. Adoptable (adaptasi), kemampuan merek dalam beradaptasi sesuai

perkembangan zaman.

f. Protectable (terproteksi), merek dilindungi payung hokum

Kegiatan promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mencapai 

target penjualan produk, menurut Swastha (2001) dalam (Nst and Yasin, 2014) menyatakan 

bahwa promosi dipandang sebagai kegiatan komunikasi pembeli dan penjual dan merupakan 

kegiatan yang membantudalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran serta mengarahkan 

dan menyadarkan semua pihak untuk berbuat lebih baik. Tujuan dari promosi  ialah untuk 

memberitahu informasi di mana produsen menggunakan promosi untuk memberitahukan pasar, 

membujuk konsumen dimana perusahaan memberikan kesan positif terhadap konsumen agar 

dapat memberi pengaruh dalam waktu yang lama terhadap perilaku pembeli dan mengingatkan 

untuk mempertahankan pembeli, dengan terus mengingatkan adanya jenis produk yang 

ditawarkan suatu perusahaan. 

A. 

 

KUALITAS PRODUK (X2) 

PROMOSI (X4)

MINAT BELI (Y) 

CITRA MEREK (X3) 

HARGA (X1) 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran
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H1: Harga berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli local brand produk fashion. 

H2: Kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli local brand 

produk fashion. 

H3: Citra merek berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli local brand produk 

fashion 

H4: Promosi berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli local brand produk 

fashion. 

2. METODE 

Data yang digunakan di penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya, yaitu data dari penyebaran kuisioner 

kepada responden yang mudah ditemui (convenince sampling). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-

probability sampling dengan teknik convinience-purposive sampling. Teknik ini dipilih lantaran 

sampel yang diambil mudah ditemui dan memenuhi kriteria tertentu. Wiyanto (2008) dalam 

(Agusli dan Kunto, 2013) memberikan rumus pada teknik sempel ini sebagai berikut: 

 
  

       

Dengan tingkatan keyakinan 90% atau Z= 1,96 dan tingkatan kesalahan yang masih 

bisa ditoleri sebesar 10%, maka jumlah sampel yang dapat ditentukan sebagai berikut : 

 
     

       

 
      

    

       

Berdasarkan hasil tersebut sampel yang baik dari populasi minimal 96 orang, namun 

untuk mempermudah, peneliti membulatkan hasil tersebut menjadi 100 orang responden. jadi, 

peneliti akan melakukan penelitian kepada minimal 100 orang responden. Variabel dependen (Y) 

dalam penelitian ini adalah minat beli sementara variabel independen (X) dalam penelitian ini 

adalah harga, kualitas produk, citra merek dan promosi 

Pengujian instrumen pada penelitian ini adalah uji validitas dan realibilitas, analisis penelitian 

menggunakan regresi linear berganda, uji F, uji t dan koefisien determinasi (R
2
).

(1)
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3. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Validitas 

Berdasarkan hasil dari uji validitas, Semua item instrumen dalam penelitian ini dinyatakan 

valid, dikarenakan rhitung > rtabel, dimana rtabel = 0,235. Berikut tabel penjelasannya : 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas 
Variabel Item rhitung rtabel Keterangan 

Harga 

(X1) 

H1 0,782 0,235 Valid 

H2 0,827 0,235 Valid 

H3 0,749 0,235 Valid 

Kualitas Produk 

(X2) 

Kp1 0,824 0,235 Valid 

Kp2 0,860 0,235 Valid 

Kp3 0,847 0,235 Valid 

Citra Merek 

(X3) 

Cm1 0,759 0,235 Valid 

Cm2 0,819 0,235 Valid 

Cm3 0,739 0,235 Valid 

Promosi 

(X4) 

P1 0,838 0,235 Valid 

P2 0,900 0,235 Valid 

P3 0,849 0,235 Valid 

Minat Beli 

(Y) 

Mb1 0,872 0,235 Valid 

Mb2 0,820 0,235 Valid 

Mb3 0,828 0,235 Valid 

3.2 Uji Reliabilitas 

hasil pengujian reliabilitas variabel harga, kualitas produk, citra merek, promosi dan minat 

beli memiliki nilai cronbach alpha lebih besar dari kriteria yang ditentukan, yaitu 0,600. Berikut 

tabel penjelasannya: 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Harga (X1) 0,681 Reliabel 

Kualitas Produk (X2) 0,798 Reliabel 

Citra Merek (X3) 0,653 Reliabel 

Promosi (X4) 0,830 Reliabel 

Minat Beli (Y) 0,790 Reliabel 
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3.3 Uji Regresi Linear Berganda 

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan Hasil Penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Y = 1,711 + 0,192 X1 + 0,240 X2 +0,203 X3 + 0,205 X4 + e 

1) Konstanta adalah 1,711 yang artinya jika tidak ada variabel harga, kualitas produk, citra

merek, dan promosi maka minat beli konsumen sebesar 1,711.

2) Koefisien regresi X1 bernilai positif 0,192, artinya setiap penambahan sebesar 1 pada

variabel harga, maka minat beli akan meningkat sebesar 0,192.

3) Koefisien regresi X2 bernilai positif 0,240, artinya setiap penambahan sebesar 1 pada

variabel kualitas produk, maka minat beli akan meningkat sebesar 0,240.

4) Koefisien regresi X3 bernilai positif 0,203, artinya setiap penambahan sebesar 1 pada

variabel citra merek, maka minat beli akan meningkat sebesar 0,203.

5) Koefisien regresi X4 bernilai positif 0,205, artinya setiap penambahan sebesar 1 pada

variabel promosi, maka minat beli akan meningkat sebesar 0,205.

3.4 Uji F 

Model Sum of 

Squares 

Tabel 4. Hasil Uji F 
ANOVA

b 
Df 

Mean 

Square 

F Sig. 

Regresi 196,486 4 49,121 23,886 ,000
a 

Residual 234,439 114 2,056 

Total 430,924 118 

dapat dilihat bahwa Fhitung sebesar 23,886 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat 

signifikansi nya lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dalam penelitian ini dapat dipakai 

untuk memprediksi minat beli konsumen, yang artinya variabel harga, kualitas produk, citra 

merek dan promosi secara simultan dapat menjelaskan variabel dependen yaitu minat beli. 

Coefficientsa

1.711 .986 1.735 .085

.192 .092 .179 2.088 .039

.240 .096 .229 2.487 .014

.203 .086 .218 2.363 .020

.205 .088 .213 2.326 .022

(Constant)

harga

kualitas produk

citra merek

promosi

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: minat belia. 
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3.5 Uji t 

Tabel 5. Hasil Uji t 

Dari tabel di atas, maka hasil uji t dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a) Harga: Nilai thitung variabel harga sebesar 2,088 dengan tingkat signifikansi sebesar

0,039 yang lebih kecil dari 0,05, maka variabel harga berpengaruh secara signifikan

terhadap minat beli.

b) Kualitas Produk: Nilai thitung variabel harga sebesar 2,487 dengan tingkat signifikansi

sebesar 0,014 yang lebih kecil dari 0,05, maka variabel harga berpengaruh secara

signifikan terhadap minat beli.

c) Citra Merek: Nilai thitung variabel harga sebesar 2,363 dengan tingkat signifikansi

sebesar 0,020 yang lebih kecil dari 0,05, maka variabel harga berpengaruh secara

signifikan terhadap minat beli.

d) Promosi: Nilai thitung variabel harga sebesar 2,326 dengan tingkat signifikansi sebesar

0,022 yang lebih kecil dari 0,05, maka variabel harga berpengaruh secara signifikan

terhadap minat beli.

3.6 Koefisien Determinasi (R
2
)

Tabel 6. Hasil Uji R
2

Dari hasil olahan data di atas menunjukan nilai R square = 0,456. Nilai R square yaitu hasil 

dari pengkuadratan koefisien korelasi (R). Artinya, variabel minat beli dapat dijelaskan oleh 

variabel harga, kualitas produk, citra merek dan promosi. Sedangkan sisanya yaitu 54,4% 

dipengaruhi oleh faktor lainnya. Adapun pembahasan terkait sebagai berikut: 

1. Pengaruh Harga terhadap Minat Beli

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, bahwa Harga berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat beli, yang dibuktikan dengan uji t seperti yang sudah dijelaskan yaitu thitung 

sebesar 2,088 dengan tingkat signifikansi 0,309 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mendukung 

Coefficientsa

1.711 .986 1.735 .085

.192 .092 .179 2.088 .039

.240 .096 .229 2.487 .014

.203 .086 .218 2.363 .020

.205 .088 .213 2.326 .022

(Constant)

harga

kualitas produk

citra merek

promosi

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: minat belia. 

Model Summary

.675a .456 .437 1.434

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), promosi,  harga, citra merek,

kualitas produk

a. 
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penelitian yang dilakukan oleh (Jaya, Universitas, Buana, & Mendrofa, 2016) bahwa harga 

berpengaruh terhadap minat beli, dikarenakan dimensi kesadaran harga yang wajar sesuai dengan 

benefit yang didapatkan oleh konsumen. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Fanani, n.d.) 

juga menyatakan bahwa harga berpengaruh terhadap minat beli, semakin baik persepsi 

konsumen terhadap harga, maka minat beli konsumen akan meningkat. Hasil dari penelitian ini 

juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bachriansyah, 2011) bahwa harga 

berpengaruh positif terhadap minat beli. 

Implikasi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, bahwa untuk meningkatkan minat 

beli konsumen diperlukan harga yang sesuai kualitas produk, harga yang kompetitif dan harga 

yang terjangkau. 

2. Pengaruh Kualitas Produk terhadap Minat Beli

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, bahwa Harga berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat beli, yang dibuktikan dengan uji t seperti yang sudah dijelaskan yaitu thitung 

sebesar 2,487 dengan tingkat signifikansi 0,014 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh (Jaya et al., 2016) yang menyatakan bahwa kualitas produk 

memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen, dikarenakan konsumen akan mempunyai 

penilaian yang positif terhadap produk tersebut. Selain itu (Fanani, n.d.) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh terhadap minat beli, dikarenakan semakin 

bagus kualitas produk maka minat beli konsumen akan meningkat. Hasil penelitian ini juga 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bachriansyah, 2011) bahwa kualitas produk 

berpengaruh positif terhadap minat beli. 

Implikasi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, bahwa untuk meningkatkan minat 

beli konsumen diperlukan kualitas produk yang mempunyai daya tahan tinggi, kualitas dengan 

tampilan yang bagus dan kualitas yang mempunya persepsi yang bagus pada produk tersebut. 

3. Pengaruh Citra Merek terhadap Minat Beli

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, bahwa Harga berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat beli, yang dibuktikan dengan uji t seperti yang sudah dijelaskan yaitu thitung 

sebesar 2,363 dengan tingkat signifikansi 0,020 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mendukung 

penelitian terdahulu yang di teliti oleh (Pradipta, 2015) bahwa citra merek berpengaruh terhadap 

minat beli dikarenakan suatu produk yang memiliki citra merek yang bagus maka juga memiliki 

kualitas yang bagus pula. Selain itu (Jaya et al., 2016) dalam penelitiannya, bahwa citra merek 

berpengaruh terhadap minat beli dikarenakan citra merek suatu produk membawa dan mewakili 

produk tersebut.  

Implikasi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, bahwa untuk meningkatkan minat 

beli konsumen diperlukan citra merek yang bagus dan dikenal, mempunyai citra yang bagus 

apabila dipakai dan memberikan kesan modern bagi pemakai produk tersebut. 

4. Pengaruh Promosi terhadap Minat Beli

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, bahwa Harga berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat beli, yang dibuktikan dengan uji t seperti yang sudah dijelaskan yaitu thitung 

sebesar 2,326 dengan tingkat signifikansi 0,022 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mendukun 
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penelitian terdahulu yaitu (Pradipta, 2015) yang mengemukakan bahwa variabel promosi 

berpengaruh terhadap minat beli, dikarenakan promosi akan membantu konsumen agar lebih 

mengenal produk tersebut dan konsumen berniat untuk membelinya kembali. Penelitian ini juga 

sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nst & Yasin, 2014) yang menyatakan 

bahwa promosi berpengaruh terhadap minat beli konsumen. 

Implikasi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, bahwa untuk meningkatkan minat 

beli konsumen diperlukan endorser yang menarik untuk dipakai pada iklan produk, memiliki 

tampilan iklan yang bagus sekaligus menarik dan menampilkan tema iklan yang cocok 

digunakan pada produk tersebut. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, maka kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut: 

a. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel harga terhadap minat beli local

brand pada produk fashion.

b. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Kualitas Produk terhadap minat beli

local brand pada produk fashion.

c. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Citra Merek terhadap minat beli

local brand pada produk fashion.

d. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel promosi terhadap minat beli local

brand pada produk fashion.

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini perlu diperhatikan bagi peneliti berikutnya, 

keterbatasan tersebut antara lain meliputi: 

a. Penelitian ini hanya mengunakan 4 variabel independen, yaitu harga, kualitas

produk, citra merek dan promosi

b. Penelitian ini hanya dilakukan pada ruang lingkup yang sempit, yaitu seluruh

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dan

sempel yang terkumpul sebanyak 119 orang responden.

4.3 Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan penelitian ini dengan

meneliti faktor lainnya yang dapat mempengaruhi minat beli

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa memperluas ruang lingkup penelitian dan

menjangkau populasi yang lebih besar, sehingga dapat hasil penelitian yang lebih

luas.
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