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ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN  

CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN  

PEMBELIAN SEPATU MEREK NIKE 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan citra 

merek terhadap keputusan pembelian sepatu merek Nike. Penelitian ini Penelitian 

ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis data deskriptif, metode 

pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner. Populasi dan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang tercatat masih aktif sebagai mahasiswa sebanyak 100 responden 

dengan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah random 

sampling. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode 

analisis meliputi; ujivaliditas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linier 

berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa uji secara parsial, kualitas produk berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian sepatu merek Nike dan citra merek berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian sepatu merek Nike. Adapun hasil uji secara bersama 

sama(simultan), kualitas produk dancitra merek berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap keputusan pembelian sepatu merek Nike. Hasil uji koefisien determinasi 

(R2) kualitas produk dan citra mampu menjelaskan variabilitas keputusan 

pembelian sepatu merek Nike sebesar 35,7%. 

 

Kata kunci : kualitas produk, citra merek dan keputusan pembelian. 

 

 

Abstract 
 

This research aim to know influence of product quality andbrand image to 

purchasing decision of shoe brand Nike.This research is a quantitative research 

with descriptive data analysis, as for data collecting method by propagating 

questione. The population and sample which used in this research is student 

ofMuhammadiyah university of Surakarta which is noted still active as student 

counted 100 respondents with Sampling technique used in this study is random 

sampling. Hypothesis in this research is tested by using analysis method covering; 

validity test, reliability test, classical assumption test, doubled linear regression, t 

test, F test, and coefficient of determinacy (R2). Result of research indicate that 

test by partial,product quality have aneffect on to purchasing decision of shoe of 

brand Nike andbrand image have an effect on to purchasing decision of shoe of 

brand Nike. As for result of test by together(simultan), product quality and brand 

image have an effecton by together to purchasing decision of shoe of brand Nike. 

Result of coefficient ofdeterminacy (R2) test indicate that product quality and 

brand image can explain variability purchasing decision of shoe of brand Nike 

equal to 35,7%. 

 

Keyword : product quality, brand image and purchasing decision. 
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1. PENDAHULUAN 

Persaingan bisnis di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat 

signifikan dengan adanya dampak pengaruh globalisasi. Oleh sebab itu, agar 

mampu bersaing di pasar global pelaku bisnis harus lebih kreatif dan inovatif 

dalam menciptakan produk. Selain itu, dalam dunia persaingan bisnis pelaku 

bisnis harus fokus untuk mendapatkan loyalitas pelanggan dengan 

meningkatkan kualitas produk dengan semaksimal mungkin agar dapat 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Konsumen adalah target utama bagi semua perusahaan yang 

menawarkan suatu barang dan jasa. Pelaku bisnis harus menggunakan strategi 

yang tepat dalam rangka mempertahankan produk agar tetap diminati oleh 

pelanggan lama dan menciptakan pelanggan baru. Untuk melaksanakan 

strategi tersebut, perusahaan harus dapat menciptakan produk yang diminati 

dan sesuai dengan keinginan konsumen. Tanpa strategi yang jitu, suatu 

perusahaan tidak akan bertahan, sebab para pesaing akan datang untuk 

menawarkan produk yang lebih baik untuk menyaingi produk pesaing 

tersebut dan akan merebut pangsa pasar dari perusahaan itu. 

Nike merupakan salah satu produsen sepatu olahraga yang terkemuka 

di dunia. Nike didirikan pada tahun 1964 oleh Phil Knight. 

Produk Nike dengan mudah diidentifikasi oleh khas logo "swoosh" 

dan slogan "Just Do It". Kekuatan merek dan logo Nike menyampaikan 

dengan jelas akan hebatnya keahlian pemasaran Nike. Strategi perusahaan 

yang menempatkan produk superior di sekeliling atlet populer, sekarang 

terbukti telah sama sekali mengubah wajah pemasaran alat olahraga. 

Walaupun demikian, Nike tahu bahwa pemasaran yang baik tidak 

sekedar hanya rangsangan dan janji promosi tetapi pemasaran yang baik 

berarti memberi nilai yang sesungguhnya kepada pelanggan secara konsisten. 

Sukses awal Nike bermula dari keunggulan teknis sepatu lari dan sepatu 

basketnya, yang dijual kepada atlet-atlet aktif yang frustasi karena tidak adana 

inovasi dalam peralatan atletik. Sampai saat ini Nike memimpin industri 

tersebut dalam hal pengembangan dan inovasi produk. 
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Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan 

fungsi-fungsinya yang meliputi daya tahan, keandalan, ketetapan, 

kemudahan, operasi dan perbaikan serta atribut lainnya (Kotler & Amstrong, 

2008). Banyak cara yang bisa dicapai oleh perusahaan untuk meningkatkan 

kepuasan konsumen, misalnya dengan memperhatikan kualitas produk. 

Kualitas produk sangat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha bisnis. 

Perusahaan yang memproduksi produk yang berkualitas tinggi lebih akan 

memberi keuntungan dibandingkan dengan memproduksi produk yang 

berkualitas rendah. Kualitas produk didefinisikan sebagai tingkat seberapa 

baik spesifikasi produk sesuai dengan harapan pelanggan. Artinya, jika 

spesifikasi produk sesuai dengan kebutuhan mereka maka konsumen akan 

bersedia membeli suatu barang dengan harga yang masuk akal/relatif 

terjangkau, dengan kualitas barang yang baik (Alex, Dhanya dan Thomas, 

Sam, 2012) 

Menurut Kotler (2007) Citra merek merupakan persepsi dan 

keyakinan yang dilakukan oleh konsumen seperti tercermin dalam asosiasi 

yang terjadi dalam memori konsumen. Tujuan utama pelaku usaha adalah 

memiliki merek yang kuat dalam persaingan pasar agar terciptanya berbagai 

manfaat bagi perusahaan termasuk keuntungan yang besar, pengurangan 

resiko, kerjasama dengan pihak lain serta kesempatan untuk memperluas 

merek. Citra merek merupakan peran penting untuk meningkatkan kinerja 

bisnis apa pun karena citra merek adalah alat tersirat yang dapat secara positif 

mengubah perilaku pembelian orang. Orang lebih suka produk dengan harga 

lebih tinggi karena mereka menganggap barang bermerek memiliki kualitas 

yang lebih baik daripada produk yang tidak bermerek. Preferensi merek juga 

merupakan simbol status (Malik, Muhammad Ehsan, dkk, 2013) 

Menurut Peter dan Olson (2000) keputusan pembelian adalah proses 

pengintegrasian yang dikombinasikan untuk mengevaluasi dua atau lebih 

perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Faktor-faktor seperti 

kualitas produk yang akan dibeli dan merek sebagai kepercayaan konsumen 

merupakan pertimbangan yang harus diamati sebelum konsumen 

memutuskan untuk membeli produk atau jasa. Persepsi yang ditimbulkan 
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konsumen terhadap kualitas produk dan citra merek yang berorientasi ke arah 

positif atau negatif akan menimbulkan keputusan pembelian. Jika konsumen 

memiliki persepsi yang positif pada produk yang ditawarkan maka konsumen 

akan melakukan pembelian pada produk yang akan dibeli dan sebaliknya jika 

konsumen memiliki persepsi negatif, maka konsumen tidak akan melakukan 

keputusan pembelian tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi 

keputusan pembelian sepatu Nike, variabel yang akan di uji adalah kualitas 

produk dan citra merek. Maka penulis tertarik untuk melakukan pengujian 

teori dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek 

Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Merek Nike (Studi pada 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)”. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang 

akan menguji pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan 

pembelian. Penelitian ini dikategorikan sebagai riset pengujian hipotesis, 

karena pernyataan yang dibuat hanya bersifat sementara dan harus diuji lagi 

kebenarannya. Riset penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha 

memaparkan hubungan faktor-faktor atau berbagai variabel yang 

mempengaruhi keadaan tanpa memanipulasi variabel tersebut, yaitu faktor-

faktor dimensi kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian 

sepatu merek Nike. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal 

dari angket atau biasa disebut dengan kuesioner yang disebarkan kepada 

responden dan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden. Sumber 

data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden yaitu dari 

populasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Deskripsi Responden  

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesios yang dibuat 

terbukti atau tidak dengan penelitian ini. Bukti ini melihat pengaruh antara 

variabel independen terhadap dependen. Penelitian ini bersifat kuantitatif 

dimana hasil analisis akan berbentuk angka. Dalam pengambilan data 

menggunakan kuesioner sebagai pedoman atau dasar analisis yang berisi 

pertanyaan yang sudah ditentukan jawabannya. Setelah data terkumpul 

dianalisis dengan menggunakan software SPSS dengan melihat analisis 

regresi. Hasil analisis ini sudah melalui uji kelayakan data yang akhirnya 

dihasilkan final dan menggunakan sampel 100 responden. Analisis ini 

menggunakan variabel independen yaitu kualitas dan citra merek dan variabel 

dependennya adalah keputusan pembelian. Adapun deskripsi responden 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase  

1 Laki-laki 39 39% 

2 Perempuan 61 61% 

 Total 100 100% 

Sumber : data Primer 2018 

 

Dari hasil tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata 

jenis kelamin responden laki-laki sebanyak 39 orang dengan 

prosentase 39% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 61 orang 

dengan prosentase 61%. 
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2. Karakteristik Berdasarkan Angkatan 

Tabel 2. Karakteristik Berdasarkan Angkatan 

No 
Tahun 

Angkatan 
Jumlah Prosentase  

1 2011 3 3% 

2 2012 1 1% 

3 2013 1 1% 

4 2014 27 27% 

5 2015 19 19% 

6 2016 16 16% 

7 2017 19 19% 

8 2018 14 14% 

  Total 100 100% 

Sumber : Data primer 2018 

Berdasarkan hasil tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

tahun angkatan 2011 sebanyak 3 orang dengan prosentase 3%, tahun 

angkatan 2012 sebanyak 1 orang dengan prosentase 1%, tahun angkatan 

2013 sebanyak 1 orang dengan prosentase 1%, tahun angkatan 2014 

sebanyak 27 orang dengan prosentase 27%, tahun angkatan 2015 sebanyak 

19 orang dengan prosentase 19%, tahun angkatan 2016 sebanyak 16 orang 

dengan prosentase 16%, tahun angkatan 2017 sebanyak 19 orang dengan 

prosentase 19%, tahun angkatan 2018 sebanyak 14 orang dengan 

prosentase 14%. 

3.2. Analisis Data 

3.2.1. Pengujian Instrumen Penelitian  

1. Uji Validitas 

Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika suatu pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil 

uji validitas angket dengan menggunakan program SPSS 21 for 

Windows adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3. Hasil Validitas pada Variabel Kualitas Produk 

Pertanyaan R hitung R table Keterangan 

K1 0,744 0,195 Valid 

K2 0,716 0,195 Valid 

K3 0,795 0,195 Valid 

K4 0,759 0,195 Valid 

K5 0,715 0,195 Valid 

Sumber : Data primer 2018 

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai r tabel 

untuk sampel taraf signifikan 0,05 adalah 0,195. Hasil tersebut 

menunjukkan semua pertanyaan tentang kualitas produk adalah valid, 

karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Dengan demikian 

semua pertanyaan kuesioner kualitas produk valid. 

Tabel 4. Hasil Validitas pada Variabel Citra Merek 

Pertanyaan R hitung R table Keterangan 

CM1 0,848 0,195 Valid 

CM2 0,808 0,195 Valid 

CM3 0,788 0,195 Valid 

CM4 0,725 0,195 Valid 

CM5 0,778 0,195 Valid 

Sumber : Data primer 2018 

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai r tabel 

untuk sampel taraf signifikan 0,05 adalah 0,195. Hasil tersebut 

menunjukkan semua pertanyaan tentang citra merek adalah valid, 

karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Dengan demikian 

semua pertanyaan kuesioner citra merek valid. 

Tabel 5. Hasil Validitas pada Variabel Keputusan Pembelian 

Pertanyaan R hitung R table Keterangan 

KP1 0,81 0,195 Valid 

KP2 0,859 0,195 Valid 

KP3 0,84 0,195 Valid 

KP4 0,891 0,195 Valid 

KP5 0,813 0,195 Valid 

Sumber : Data primer 2018 

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai r tabel 

untuk sampel taraf signifikan 0,05 adalah 0,195. Hasil tersebut 
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menunjukkan semua pertanyaan tentang keputusan pembelian adalah 

valid, karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Dengan 

demikian semua pertanyaan kuesioner keputusan pembelian valid. 

2. Hasil Uji Reabilitas 

Uji reabilitas dengan cara menghitung Cronbach’s Alpha dari masing-

masing instrumen dalam suatu variabel. Hasil uji reabilitas masing-

masing variabel adalah: 

Tabel 6. Hasil Reliability 

Variabel Cronbach’s Alpha  R kritis Keterangan 

Kualitas Produk 0,798 0,6 Reliebel 

Citra Merek 0,848 0,6 Reliebel 

Keputusan Pembelian 0,896 0,6 Reliebel 

Sumber : Data primer 2018 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada 

nilai Cronbach’s alpha dengan variabel kualitas produk, citra merek 

dan keputusan pembelian adalah lebih dari 0,6. Oleh karena itu dapat 

ditentukan bahwa semua instrumen penelitian ini adalah reliabel. 

3.2.2. Uji Hipotesis 

Tabel 7. Hasil Analisis 

Variabel B t hitung t sig 

Konstan 2,915     

Kualitas Produk 0,449 3,070 0,003 

Citra Merek 0,330 2,588 0,011 

R 0,598 R square 0,357 

F hitung 26,958 F sig. 0,000 

Sumber : Data primer 2018 

a. Hasil analisis regresi linier berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas 

produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian. Hasil 

pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS versi 21 

didapatkan persamaan regresi :  

 

Y = 2,915 + 0,449 X1 + 0,330 X2 + e 
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Berdasarkan hasil tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Konstanta (a) = 2,915. Ini menunjukkan harga konstan, yaitu 

variabel kualitas produk (X1), Merek (X2) = 0 maka besarnya 

proses keputusan pembelian (Y) adalah 2,915. 

2. Koefisien regresi untuk variabel bebas kualitas produk (X1) 

bernilai positif, ini menunjukkan bahwa variabel kualitas produk 

berpengaruh secara positif terhadap proses keputusan 

pembelian, atau dengan kata lain, jika variabel kualitas produk 

ditingkatkan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan 

proses keputusan pembelian sebesar 0,449.  

3. Koefisien regresi untuk variabel bebas citra merek (X2) bernilai 

positif, ini menunjukkan bahwa variabel merek berpengaruh 

secara positif terhadap proses keputusan pembelian, atau dengan 

kata lain, jika variabel merek ditingkatkan sebesar satu satuan, 

maka akan meningkatakan proses keputusan pembelian sebesar 

0, 330. 

b. Uji t 

Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk pengaruh signifikan 

variabel independen yaitu kualitas produk dan citra merek terhadap 

variabel dependen yaitu keputusan pembelian secara parsial. Hasil 

mampu diperlihatkan dalam analisis ini adalah : 

1) Variabel kualitas produk 

Hasil yang mampu ditunjukkan tabel 4.7 pada variabel kualitas 

produk dengan nilai t hitung 3,070 dengan nilai sig. 0,003 berarti 

signifikan 0,003 lebih kecil daripada 0,05 maka Ho ditolak. Dapat 

diartikan bahwa variabel kualitas produk memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian secara parsial. 

2) Variabel citra merek 

Hasil yang mampu ditunjukkan tabel 4.7 variabel citra merek 

dengan nilai t hitung 2,588 dengan nilai sig. 0,011 berarti 

signifikan 0,011 lebih kecil daripada 0,05 maka Ho ditolak. Dapat 



10 

 

diartikan bahwa variabel kualitas produk memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian secara parsial. 

c. Uji F 

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen yaitu kualitas produk dan citra merek secara simultan 

berpengauh terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian. 

Hasil yang mampu diperlihatkan dalam analisis ini adalah : 

 Hasil yang mampu ditunjukkan tabel 4.7 pada nilai F hitung 26,958 

dengan nilai sig. 0,000 berarti signifikan 0,000 lebih kecil daripada 

0,05 maka Ho ditolak. Dapat diartikan bahwa kualitas produk dan citra 

merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian secara simultan. 

d.    Koefisien Determinan (R2) 

Analisis koefeisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar sumbangan variabel independen terhadap variabel 

depende ang terwujud dalam bentuk presentase. Nilai R2 besarnya 

antara 0 sampai dengan 1. Hasil yang mampu diperlihatkan dalam 

penelitian ini yang ditunjukkan tabel 4.7 adalah nilai adjusted R square 

0,357 (35,7%) artinya bahwa variabel kualitas produk dan citra merek 

mampu memberikan sumbangan faktor yang dihasilkan terhadap 

variabel keputusan pembelian sebesar 35,7% dan sisanya 64,3%.  

3.2.3. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji 

Kolmogrov – Smirnov. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 
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Tabel 8. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 100 

Kolmogorov-Smirnov 

Z 
1,058 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,213 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber : Data primer 2018 

Dari hasil pengujian Kolmogrov Smirnov menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk model dalam penelitian 

ini memiliki sebaran data yang normal. 

2. Uji Multikolenaritas 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. Adapun hasil uji multikolinearitas dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance  VIF Keterangan 

Kualitas Produk 0,506 1,976 
Bebas 

Multikolinieritas 

Citra Merek 0,506 1,976 
Bebas 

Multikolinieritas 

Sumber : Data primer 2018 

Berdasarkan pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa masing-masing 

variabel mempunyai nilai VIF dibawah angka 10 dengan demikian 

dapat dinyatakan juga model regresi ini bebas multikolinearitas. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas dengan model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas ditunjukan dalam tabel 4.10 sebagai berikut : 
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Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel 
taraf 

signifikansi 
Sig. Keterangan 

Kualitas Produk 0,05 0,470 Bebas Heteroskedastisitas 

Citra Merek 0,05 0,714 Bebas Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel 4.10 tersebut 

nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai probabilitas 

lebih besar dari 0,05 sehingga dapat di simpulkan bahwa semua 

variabel bebas tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 

4. PENUTUP 

4.1  Kesimpulan  

1. Variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Sepatu merek Nike 

2. Variabel citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Sepatu merek Nike. 

3. Pada variabel kualitas produk dan citra merek terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu merek Nike. 

4. Koefesien determinan dengan kualitas produk dan citra merek 

mampu memberikan sumbangan yang dihasilkan terhadap keputusan 

pembelian sebesar 35,7% dan sisanya 65,3% masih memberikan 

pengaruh dari variabel lainnya. 

4.2 Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa dari kedua 

variabel yang diajukan dalam penelitian seperti kualitas produk dan 

citra merek memiliki dampak yang besar dalam menciptakan 

keputusan pembelian. Sehingga perusahaan yang mempunyai produk 

sepatu Nike harus mempertimbangkan variabel yang diajukan. Dari 

sisi kualitas harus ditingkatkan dengan peningkatan tersebut akan 

memberikan peningkatan pada keputusan pembelian. Dan citra 

merek juga disarankan perusahaan harus membangun citra merek 

yang kuat agar konsumen tidak mampu beralih pada produk lain. 
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2. Bagi Penelitian Mendatang 

Penelitian ini diharapkan menambah dengan variabel lain apabila 

dikembangkan lebih lanjut karena dalam kedua veriabel yang 

diajukan hanya mampu menjelaskan pada keputusan pembelian 

sebesar 35,7% berarti masih banak variabel lain yang belum mampu 

menjelaskan variabel keputusan pembelian. Pada sampel diharapkan 

ditambah lebih 
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