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ANALISIS PENGARUH CITRA MEREK DAN HARGA TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN STARBUCKS (Studi Kasus pada  

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta) 

 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh citra merek 

Starbucks terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, (2) pengaruh harga Starbucks terhadap keputusan 

pembelian pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jenis 

penelitian yang dilakukan adalah dengan metode eksplanatory. Populasi dalam 

penelitian ini adalah konsumen Starbucks di kalangan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-

probability sampling dengan teknik accidental sampling dengan jumlah sampel 

sebanyak 99 responden. Teknik pengumpula data menggunakan kuesioner dan 

teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah regresi 

linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) variabel citra merek 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian Starbucks, dibuktikan dengan 

nilai t hitung berada di daerah terima (2) variabel harga berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian Starbucks, dibuktikan dengan nilai t hitung berada 

di daerah tolak (3) variabel citra merek dan harga bersama sama berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian Starbucks, dibuktikan dengan F hitung yang lebih 

besar dibandingkan F tabel. 

Kata kunci : citra merek, harga, keputusan pembelian 

 

Abstract 

The purpose of this research is to know: (1) brand image influence to purchasing 

decision of Starbucks by student of Muhammadiyah Universiy of Surakarta, (2) 

influence of price to purchasing decision of Starbucks by student of 

Muhammadiyah University of Surakarta. The type of research using explanatory 

method. Population used in this research is the consumer of Starbucks among 

student of Muhammadiyah University of Surakarta. Sampling technique is using 

non-probability sampling with technique accidental sampling, total sample is 99 

respondent. Data collection technique using questionnaries and data analysis 

techniques used to answer the hypothesis is multiple regression. The result of this 

study indicate that: (1) brand image variables has no influence on purchasing 

decision of Starbucks, evidenced from the value of t arithmetic on an accepting 

zone (2) variable price has inflluence on purchasing decision , evidenced from the 

value of t arithmetic be on a rejecting zone, (3) variable brand image and price 

together has influenced the purchasing desicion of Starbucks, evidenced from F 

arithmetic bigger than F table. 

Keyword:  brand image, price, purchasing decision. 

 

1. PENDAHULUAN 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh citra merek dan harga 

terhadap keputusan pembelian, hal tersebut menarik untuk diteliti karena mengacu 
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pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memberikan hasil yang 

beragam. Fristiana (2012) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsumen 

lebih sensitif terhadap harga daripada citra merek ketika meutuskan melakukan 

pembelian.  Pada penelitian yang dilakukan oleh (Fakhrudin dan Edwar, 2016; 

Bayu dan Rodhiyah, 2016; Widiatmoko dan Sudharto, 2016; Fatmawti dan 

Soliha, 2017; Nugroho dan Ikhwan, 2018) menunjukkan hasil bahwa citra merek 

dan harga berpengaruh secara positif atau signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Sementara Virgiana dan Suryoko (2017) berpendapat bahwa kualitas 

pelayanan lebih mempengaruhi keputusan pembelian. 

Fristiana, 2012 melakukan pengujian citra merek dan harga secara bersama-

sama terhadap keputusan pembelian, dengan didapat hasil bahwa konsumen lebih 

sensitif terhadap harga daripada citra merek ketika memutuskan melakukan 

pembelian. 

Penelitian yang dilakukan Fakhrudin dan Edwar (2016) menunjukkan hasil 

bahwa variabel independen citra merek lebih berpegaruh secara dominan terhadap 

keputusan pembelian dibanding dengan variabel independen harga. Kedua 

variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan 

pembelian. 

Menurut penelitian yang dilakukan Bayu dan Rodhiyah (2016) bahwa ada 

pengaruh yang positif antara variabel independen citra merek dan harga terhadap 

variabel dependen keputusan pembelian, sehingga semakin baik citra merek dan 

semakin terjangkau harga maka semakin tinggi pula keputusan pembelian. 

Widiatmoko dan Sudharto (2016) melalui penelitiannya memiliki kesimpulan 

bahwa variabel harga dan citra merek bersamaan memiliki pengaruh yang positif 

terhadap variabel keputusan pembelian. Hal tersebut terlihat dari koefisien 

determinasi dimana 37,4% keputusan pembelian produk iphone yang dilakukan 

mahasiswa Fisip Undip dipengaruhi oleh harga dan citra merek. 

Penelitian yang dilakukan Fatmawati dan Soliha (2017) memiliki hasil bahwa 

variabel independen kualitas produk, citra merek, dan persepsi harga kesemuanya 

berpengaruh positif terhadap proses keputusan pembelian. 
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Virgiana dan Suryoko (2017) melakukan pengujian variabel secara parsial, 

dengan hasil bahwa yang lebih mempengaruhi keputusan pembelian antara harga 

dan kualitas pelayanan adalah variabel kualitas pelayanan. Namun jika diuji 

secara bersama-sama yang lebih berpengaruh adalah variabel harga. 

Berdasarkan pembahasan Nugroho dan Ikhwan (2018) menyimpulkan bahwa 

citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, 

kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, 

dan harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Dilihat dari beberapa hasil penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa citra merek dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian, maka 

dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Pengaruh Citra Merek 

dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Starbucks”. 

2. METODE 

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif, dimana data 

yang dihasilkan berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan uji statistika. 

Metode yang dipakai peneliti untuk mendapatkan data dengan metode kuesioner, 

dimana dalam metode tersebut digunakan untuk mendapatkan data langsung dari 

responden. 

 Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah eksplanatory yaitu penelitian 

yang digunakan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh antara vaiabel 

dependen dan variabel independen melalui pengujian hipotesis yang telah 

dirumuskan, mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Bayu dan 

Rhodiyah, 2016. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi data dalam penelitian ini tentang karakteristik responden yang 

berdasarkan jenis kelamin dan program studi sebagai responden pada starbucks. 

Adapun hasilnya dibuktikan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil karakteristik responden tentang jenis kelamin rata-rata 

yang mendominasi adalah perempuan yaitu sebanyak 63 responden atau sebesar 

63,6% dan jenis kelamin laki-laki sebanyak 36 responden atau sebesar 36,4%. 
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Berdasarkan hasil karakteristik responden tentang program studi didominasi 

oleh program studi lainya yaitu sebanyak 71 orang atau sebesar 71,7% kemudian 

diikuti ekonomi pembangunan sebanyak 13 orang atau sebesar 13,1, program 

studi manajemen sebanyak 11 orang atau sebesar 11,1 dan program studi 

akuntansi sebanyak 4 orang atau sebesar 4,0%. 

Uji validitas dalam penelitian ini di gunakan untuk mengetahui ketepatan 

alat ukur dalam pengukuran ini yang berasal dari pertanyaan quesioner untuk 

meguji ketepatan fungsi ukur. Uji validitas digunakan untuk menguji item 

pertanyaan kuesioner dengan skor total dari setiap pertanyaan tersebeut dan 

selanjutnya item pertanyaan yang valid atau relevan akan digunakan untuk 

pengujian berikutnya. Metode yang digunakan dalam uji validitas yaitu dengan 

menggunakan metode CFA (Confirmatory Factor Analysis) untuk menghasilkan 

keakuratan yang tinggi dari setiap instrumen penelitian. Penelitian ini 

menggunakan variabel citra, harga dan keputusan pembelian. Hasil yang didapat 

sebagai berikut: 

Pengujian di atas menggunakan factor loading 0,3 dan 0,6. Dari variabel citra, 

harga dan keputusan pembelian pada pengujian di atas didapatkan bahwa item 

pertanyaan citra, harga dan keputusan pembelian, berdasarkan hasil tahap ketiga 

semua dapat mengelompok hal ini berarti bisa di generalisasi terhadap uji amatan 

dalam sampel. Sedangkan hasil perhitungan menggunakan KMO (Kaiser-Mayer-

Olkin-Measure of Sampling Adequacy) di dapatkan hasil yang mengelompok 

pada setiap item pertanyaan. hasil penelitian KMO (Kaiser-Mayer-Olkin-Measure 

of Sampling Adequacy) pada tabel 4.6 menunjukkan angka 0,852 yang dimana 

bernilai diatas 0,5 dan nilai Bartlett’s Test bernilai 78 yang dimana hasil tersebut 

signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen tersebut telah memenuhi 

syarat valid. 

Uji reliabilitas adalah tingkat keandalan suatu alat pengukuran dalam 

mengukur suatu peristiwa atau kejadian, dengan syarat nilai Cronbach Alpha > 

0,6. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut              : 
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Pengaruh Citra Merek terhadap pembentukan Keputusan Pembelian Hasil 

pengujian pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian starbucks 

diperoleh nilai thitung sebesar 0,600 dengan nilai p = 0,550 > 0,05, maka 

menunjukkan bahwa H0 diterima, artinya citra merek tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama 

yang menyatakan citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian starbucks tidak terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini membantah 

penelitian yang dilakukan Fakhrudin dan Edwar (2016) yang menyatakan bahwa 

variabel citra merek lebih berpengaruh secara dominan terhadap keputusan 

pembelian. 

Pengaruh Harga terhadap pembentukan Keputusan Pemelian Hasil pengujian 

pengaruh harga terhadap keputusan pembelian Starbucks diperoleh nilai thitung 

sebesar 9,499 dengan nilai p = 0,000 < 0,05, maka menunjukkan bahwa H0 

ditolak, artinya harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal 

ini membuktikan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan harga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian starbucks terbukti kebenarannya.  

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Fristiana (2012) yang 

menyatakan bahwa konsumen lebih sensitif terhadap harga ketika melakukan 

keputusan pembelian. 

Pengaruh Citra Merek dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Berdasarkan 

hasil uji F dapat diartikan bahwa citra merek dan harga secara bersama sama 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian, hal ini dapat dilihat dari Fhitung 72,794 

yang lebih besar dari Ftabel 4,00 dibuktikan dengan nilai p < 0,05. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Widiatmoko dan Sudharto (2016), Bayu 

dan Rhodiyah (2016) yang menyatakan bahwa variabel citra merek dan harga 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

  

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pengujian analisis dan pembahasan peneliti dapat 

menyimpulkan: Citra merek Starbucks tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
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Surakarta, Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian starbucks 

pada mahasiswa Universitas Muhammadiya Surakarta, Variabel citra merek dan 

harga berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap keputusan pembelian 

starbucks, Nilai koefisien determinasi (R
2
) pada penelitian ini diperoleh nilai 

0,603. Artinya 60,3% keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel citra 

merek dan harga. Sedangkan sisanya sebesar 30,7% dijelaskan oleh faktor-faktor 

yang lain diluar variabel penelitian. 

Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : Bagi 

peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan beberapa variabel independen tidak 

hanya pada variabel citra merek dan harga saja dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian, Bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan jumlah sampel yang 

diteliti agar hasil penelitiannya lebih baik lagi, Bagi peneliti yang lain sebaiknya 

menambahkan variabel yang diteliti tidak hanya variabel citra dan harga saja. 
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