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BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Pikir 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka 

yang dijadikan sebagai landasan penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel 

bebas yaitu X1 (Brand image), X2 (Kualitas Layanan) dan X3 (Lokasi Usaha) 

dengan variabel terikat yaitu Y (Keputusan Pembelian). Variabel Bebas dan 

Variabel Terikat dianalisis sehingga memunculkan beberapa hipotesis. 
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Gambar 3. 1 Kerangka Pikir 

Sumber: Data diolah. 2017

Landasan Teori 

1. Menurut Grewal dan Levy (2011: 151) 
keputusan pembelian adalah kegiatan 
yang bertujuan untuk mengevaluasi 
dan melanjutkan proses pembelian 
untuk memenuhi kebutuhan yang ada. 

2. Ali Hasan (2013:210), Brand image 
atau citra merek merupakan 
serangkaian sifat tangible dan 
intangible, seperti ide, keyakinan, nilai-
nilai, kepentingan, dan fitur yang 
membuatnya menjadi unik. 

3. Kualitas pelayanan dapat diartikan 
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
dan keinginan konsumen serta 
ketepatan penyampaiannya dalam 
mengimbangi harapan konsumen 
(Tjiptono, 2012) 

4. Lokasi juga diartikan tempat dimana 
konsumen bisa menjangkau untuk jasa 
dan juga produk yang diletakkan pada 
tempat tersebut. 

Penelitian Terdahulu 
1. Laura (2016) yang berjudul “The 

Influence of Brand image, Service Quality 
and Perceived Price on Consumer 
Purchase Intention (Case Study: PT. Tiki 
Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Manado)” 

2. Mohan (2014) yang berjudul “Influence of 
Product and Place Factors on Consumer 
Buying Behavior in Formal Footwear 
Sector” 

3. Farli et.al. (2015) yang berjudul 
“Pengaruh Citra Merek, Kualitas Layanan 
Dan Lokasi Terhadap Keputusan 
Konsumen Menggunakan Jasa Salon 
Headquarters Manado Town Square” 

4. Wijaya (2013) dengan judul “Promosi, 
Citra Merek, dan Saluran Distribusi 
Pengaruhnya terhadap Keputusan 
Pembelian Jasa Terminix Di Kota 
Manado” 

5. Mongdong (2015) “Analyzing The Effect 
of Marketing Mix, Service Quality and 
Brand Equity on Consumer Buying 
Decision in Indomaret Manado” 

Latar Belakang 
Jasa Perawatan Sepatu Mayster ingin mengetahui pengaruh brand image, kulitas layanan dan 

lokasi terhadap keputusan pembelian pelanggan. 

Rumusan Masalah 
1) Apakah brand image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

pelanggan jasa perawatan sepatu Mayster? 
2) Apakah kualitas layanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian pelanggan jasa perawatan sepatu Mayster? 
3) Apakah lokasi usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

pelanggan jasa perawatan sepatu Mayster? 

Analisis Data 

Hipotesis 

Pembahasan 

Tesis 
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3.2 Model Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 2 Model Analisis 

Sumber: Data diolah. 2017. 

Model analisis yang digunakan pada penelitian dilandasi dengan adanya 

pengaruh dari brand image, kualitas layanan, dan lokasi terhadap keputusan 

pembelian pelanggan. Keputusan pembelian akan diukur dan diadaptasi dari 

Kotler (2012:176-178) yang terdiri dari 5 dimensi utama yaitu: 1) Pengenalan 

kebutuhan, 2) Pencarian informasi, 3) Evaluasi alternatif, 4) Keputusan 

pembelian, dan 5) Perilaku pasca pembelian. Model analisis brand image pada 

penelitian ini diadaptasi dari Shiffan (2012) yang terdiri dari 7 dimensi utama 

yaitu: mutu, dapat dipercaya, manfaat, pelayanan, risiko, harga dan image. 

Model analisis kualitas layanan pada penelitian ini diadaptasi dari Tjiptono 

(2012:140) yang terdiri dari 5 dimensi utama yaitu: reliability, responsiveness, 

assurance, emphaty dan tangible. Model analisis lokasi diadaptasi dari Zhafira 

et.al (2013) dengan 3 indikator utama yaitu: mudah ditemukan, strategis, dan 

dekat kediaman. 
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3.3 Hipotesis 

H1 : Brand image (X1) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

pelanggan Jasa Perawatan Sepatu Mayster.  

H2 : Kualitas Layanan (X2) berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian pelanggan Jasa Perawatan Sepatu Mayster. 

H3 : Lokasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

pelanggan Jasa Perawatan Sepatu Mayster. 


