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ABSTRACT 

 

The propose of this study are to find out whether the brand, country of origin, trust company 

and the price in effect on hair extension product purchasing decisions in Surabaya This type 

of research is explanatory research, because this study aims to analyze the relationship 

between one variable with another variable or how a variable affects another variable. This 

study uses quantitative methods where the method of this study used a sample and using 

quantitative data or statistical. This population was drawn from all residents aged 15-44 

years Surabaya and the numbers there are 1.537.077 people. This study uses non-probability 

sample design, which means the selection of samples based on the assessment of individual 

elements in the selection process From the test results of partial and simultaneous that the 

brand, country of origin, trust in company and prices significantly influence the purchase 

decisions of products hair extensions in Surabaya.  

Keywords: brand, country of origin, trust in company, price, purchase decision. 

 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah merek, country of origin, trust in company 

dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk hair extension di Surabaya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori, karena penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu 

variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dimana metode penelitian ini menggunakan sampel dan menggunakan data 

kuantitatif atau statistik. Populasi ini diambil dari semua warga Surabaya yang berumur 15-

44 tahun dan jumlahnya ada 1.537.077 jiwa. Penelitian ini menggunakan desain sampel non 

probabilitas yang berarti pemilihan sampel berdasarkan penilaian perorangan dalam proses 

pemilihan unsur. Berdasarkan hasil dari analisis regresi berganda yaitu dari hasil uji  

partial dan simultan bahwa merek, country of origin, trust in company dan harga 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian  produk hair extension di 

Surabaya.  

 

Kata kunci: merek, country of origin, trust in company, harga, keputusan pembelian. 
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PENDAHULUAN 

 

Pemasaran modern saat ini memerlukan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang 

baik. Seiring dengan meningkatnya persaingan, perusahaan harus mampu menawarkan 

dengan harga yang menarik dan membuatnya mudah diingat oleh pelanggan serta dijadikan 

sebagai produk yang tetap diingat. Agar produk dari suatu perusahaan dapat dikenal dengan 

baik oleh konsumen dan tampak berbeda dengan produk yang disajikan perusahaan lain, 

maka perusahaan perlu memberi suatu nama atau merek terhadap produknya. 

Kepercayaan pada merek memainkan peranan penting di dalam menentukan loyalitas 

konsumen.Membangun merek tidaklah mudah, perlu ditekuni dan dijaga terus menerus  dan 

seringkali juga membutuhkan banyak dana untuk menjaganya, misalnya dengan beriklan 

secara rutin, selalu berinovasi dan menciptakan produk baru, menjaga kualitas produk, 

menjaga biaya produksi, sehingga dapat bersaing dengan kompetitor dan memudahkan 

konsumen untuk memperoleh produk (Ambalsar, 2007). Hal serupa dialami oleh produk hair 

extension. Saat ini produk hair extension dengan jenis dan kegunaan yang sama diproduksi 

oleh berbagai macam merek dari berbagai negara dengan harga yang bervariatif.  

PT HEXINDO adalah  salah satu distributor produk hair extension yang saat ini terus 

berupaya mempertahankan konsumen yang sudah ada dan berusaha memperoleh konsumen 

yang baru. Mengingat perusahaan merupakan salah satu perusahaan baru yang terjun 

dibidang fashion khususnya hair extension. PT HEXINDO berdiri pada Tahun 2009 silam. 

Berikut adalah data penjualan PT HEXINDO. 
 

Tabel 1. Data penjualan PT HEXINDO Semester awal 2010 

 

Bulan-Tahun Jenis barang Volume (dalam set) 
Nilai (dalam 

rupiah) 

Febuari-2010 Human hair extension 52 4.940.000 

Maret-2010 Human hair extension 58 5.395.000 

Apr-10 Human hair extension 60 5.580.000 

Mei-2010 Human hair extension 55 5.225.000 

Juni-2010 Human hair extension 45 4.275.000 

Juli-2010 Human hair extension 82 7.380.000 

 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa penjualan PT HEXINDO sangat fluktuatif dan tidak pasti. 

Pada bulan Februari sampai dengan April 2010, penjualan mengalami peningkatan namun 

terkesan statis. Pada Mei dan Juni 2010 penjualan PT HEXINDO mengalami penurunan 

cukup tajam dan pada bulan Juli mengalami peningkatan tajam. 
 

 

 

Tabel 2. Perbandingan Penjualan PT HEXINDO dengan Kompetitor di Surabaya 
 

Bulan-Tahun Hexindo Hairplus 

Produk lokal tanpa merk 

Kita beauty & 

salon 

UD 

Indah 
UD Lana UD Rias 

Februari-2010 52 set 109 set 43 set 38 set 25 set 30 set 

Maret-2010 58 set 117 set 32 set 35 set 21 set 33 set 

Apr-10 60 set 125 set 36 set 28 set 19 set 35 set 

Mei-2010 55 set 112 set 47 set 25 set 23 set 27 set 

Juni-2010 45 set 130 set 35 set 32 set 20 set 29 set 
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Juli-2010 82 set 118 set 41 set 35 set 22 set 31 set 

           *1 set = 10 ikat        
            

Selain itu, melalui Tabel 2, dapat dilihat bahwa penjualan PT HEXINDO belum sebanding 

dengan kompetitornya, yaitu HAIRPLUS, mengingat HAIRPLUS memiliki beberapa cabang 

lain di kota-kota besar di Indonesia.  

Peneliti mencoba melakukan riset sederhana terhadap produk – produk pesaing yang ada di 

Surabaya. 
 

Table 3. Merek Hair Extension, Country of Origin dan Harga 

 

Merek Hair Extension Country of origin Harga* 

Axela Indonesia 250 

Axelle Indonesia 120 

Hairstar Indonesia 100 

Obest Cina 110 

Headbeauty Cina 120 

Hetu Cina 150 

Ezweft Cina 135 

Tapex Korea 200 

Rinex Korea 190 

Hairplus Korea 250 

Dancing with the star US 450 

Easihair US 425 

Hairdo US 500 

Shibuya Jepang 350 

Cawaii Jepang 350 

 

Table 3 menunjukan macam – macam merek beserta country of origin dan harga dari produk 

hair extension yang beredar di Surabaya. Dari Tabel 3 tersebut dapat dilihat beberapa 

tingkatan harga produk hair extension berdasarkan country of origin-nya, dari yang paling 

murah yaitu Cina, kemudian Indonesia, Korea, Jepang dan yang paling mahal di pasaran 

adalah produk dari US. Konsumen pada umumnya mengasumsikan kualitas produk yang 

tinggi dengan harga yang tinggi pula (Barnes, 2009). Padahal tidak selamanya lebih mahal 

berarti kualitasnya lebih bagus dari produk yang lebih murah.  

Menurut hasil penelitian Kusno et. al. (2007) dapat disimpulkan antara lain: strategi merek 

yang digunakan Goota Japanese Charcoal Grill dan Café antara lain: brand positioning, 

brand identity, brand personality dan brand communication. Selain itu Goota juga 

menambah daya tariknya melalui musik, staf, dan penampilan hidangan makanannya melalui 

brand personality. Sedangkan promosi dan hal lainnya untuk memperkenalkan Goota 

dilakukan melalui brand communication. 

Sedangkan menurut Samuel dan Foedjiawati (2005) bahwa kesetiaan merek terbentuk 

melalui proses pembelajaran, yaitu suatu proses dimana konsumen melalui pengalamannya 

berusaha mencari merek yang paling sesuai untuknya, dalam arti produk dari merk tersebut 

dapat memberikan kepuasan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya. Hasil 

penelitiannya menyimpulkan antara lain: atribut keseringan makan di restoran The Prime 

Steak & Ribs mempunyai nilai yang rendah dapat merupakan sutau kelemahan dalam 

mengukur kesetiaan merek, dan juga terdapat hubungan pengaruh positif yang signifikan 
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antara kepuasan konsumen dengan kesetiaan merek, hal ini menunjukkan bahwa penelitian 

ini mendukung teori tentang kesetiaan merek, maka hal tersebut akan menciptakan sikap 

positif terhadap merek tersebut dan pada akhirnya konsumen akan memutuskan melakukan 

pembelian 

Hasil perhitungan dari hasil penelitian Dharmayanti (2006) menunjukkan perubahan 

kekuatan respond brand extention dari minyak goreng ke margarine Filma adalah positif 135. 

Tanda positif menunjukkan bahwa skor jawaban pada margarine Filma lebih tinggi atau besar 

dibandingkan pada minyak goreng Filma, hal ini berarti adanya brand extention direspon 

dengan baik oleh konsumen minyak goreng dan margarine Filma, secara khusus responnya. 

Penelitian Tjahyadi (2007) tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik merek, 

kepercayaan perusahaan, dan karakteristik hubungan pelanggan terhadap keputusan 

pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh karakteristik merek, 

kepercayaan perusahaan, dan karakteristik hubungan pelanggan terhadap keputusan 

pembelian produk televisi. Hal ini berarti karakteristik merek, kepercayaan perusahaan, dan 

karakteristik hubungan pelanggan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan 

apakah pelanggan memutuskan untuk membeli terhadap suatu merek atau tidak. 

Dengan banyaknya merek dan country of origin serta minimnya informasi tentang spesifikasi 

produk maka konsumen menjadi bingung dalam menentukan pembelian produk hair 

extension. Hal ini tercermin dari hasil riset dan wawancara yang telah dilakukan dengan 

pengguna produk hair extension di Surabaya. 

Penelitian Lin dan Chen (2006) digunakan untuk mengeksplorasi pengaruh negara asal, 

pengetahuan citra produk dan keterlibatan produk di keputusan pembelian konsumen.  

Temuan penelitian adalah image negara asal, pengetahuan produk dan keterlibatan produk 

memiliki dampak positif signifikan pada keputusan konsumen membeli; citra negara dari asal 

memiliki efek positif yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen dan 

pengetahuan produk berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Dari segi pemasaran, country of origin membedakan suatu produk dengan produk lain. Hal 

ini dikenal dengan istilah country of origin effect. Bila suatu produk dihasilkan di negara 

yang tidak memiliki citra yang menguntungkan bagi produk tersebut, perusahaan tersebut 

akan menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk tersebut. 

Beberapa penulis mempunyai pemahaman yang kurang lebih sama terhadap country-of-

origin, seperti  Badri, Davis dan Davis (2007) memahami efek country-of-origin sebagai efek 

“made in”. Sedangkan Ahmed, Johnson dan Boon (2008) secara jelas country-of-origin 

sebagai “negara produsen. Zhang (2007) menyebutkan country-of-origin dipahami sebagai 

efek yang muncul dalam persepsi konsumen yang dipengaruhi oleh lokasi dimana suatu 

produk dihasilkan dan selain itu juga mengatakan bahwa ketersediaan informasi yang jelas 

pada suatu produk negara asal dan dapat dipercaya akan mendorong sikap tertentu pada 

pemilihan produk. 

Menurut (Ahmed et.al, 2008; Kaynak dan Kara, 2007) disepakati bahwa konsumen 

mempunyai persepsi tertentu mengenai lokasi/negara tempat suatu produk dihasilkan. Ketika 

konsumen hanya mempunyai informasi lokasi suatu produk dihasilkan, maka dalam 

pengambilan keputusan pembelian akan dipengaruhi oleh persepsi konsumen akan negara 

tersebut.  

Penelitian Sutanto dan Yohandoyo (2011) yaitu menguji ada tidaknya perbedaan antara 

produk, harga, saluran distribusi dan promosi antara responden pemilik merek sepeda motor 

Suzuki dan Honda d Kalabahi. Dari hasil uji signifikansi Multivariate Tests dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan baik pada 

responden Suzuki maupun Honda. Sedangkan untuk perbedaan indikator: produk, harga, 

saluran distribusi, dan promosi didapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang siganifikan 

antara Suzuki dan Honda untuk variabel produk yaitu 0.351, saluran distribusi yaitu 0.989, 
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dan promosi 0.312 hanya untuk variabel harga terdapat perbedaan yang signifikan antara 

Suzuki dan Honda yaitu 0.01 

Penelitian yang dilakukan oleh Pranoto (2008) penelitian ini bertujuan bahwa masyarakat 

mencari informasi yang akurat, baik melalui saran keluarga/ teman, brosur, maupun 

mendatangai pusat perbelanjaan yang terdapat outlet penjualan kendaraan roda dua dengan 

begitu konsumen dapat mengetahui harga dan kualitas produk yang diinginkan sehingga 

dapat memutuskan untuk membeli kendaraan roda dua yang sesuai dengan yang diinginkan. 

Hasil analisis disimpulkan bahwa: harga berpengaruh negatif terhadap keputusan membeli,  

kualitas produk berpengaruh positip dan signifikan terhadap keputusan membeli, dan harga 

dan kualitas produk berpengaruh positif secara simultan terhadap keputusan membeli 

Penelitian yang dilakukan oleh Soendjojo, Susana dan Priyono dalam Ujianto (2004), 

melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sikap maupun 

pertimbangan bagi konsumen untuk membeli salah satunya adalah faktor harga. 

Penelitian yang dilakukan Herwinarni (2008). Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

faktor promosi, harga, dan pelayanan mempengaruhi keputusan pembelian yang dilakukan 

oleh konsumen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nursyamsih dan Melmambessy (2009). Hasil penelitian 

menunjukan bahwa atribut kualitas, harga, desain dan pelayanan berpengaruh secara simultan 

maupun parsial terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di Makassar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Iriani (2010) meneliti faktor manakah yang memiliki 

pengaruh paling signifikan terhadap keputusan pembelian mie instan di Malang. Hasil 

penelitian menunjukan harga, kualitas, distribusi, dan promosi berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Harga merupakan variabel paling signifikan terhadap keputusan 

pembelian.  

Penelitian Krisjanti (2007) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga dan 

merek mempunyai pengaruh yang signifikan pada variabel niat beli produk susu impor pada 

tingkat signifikansi 5%, Sedangkan variabel country of origin ternyata tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan pada terbentuknya niat beli konsumen pada produk susu import. 

Variabel harga memberikan pengaruh yang paling besar terhadap variabel niat beli produk 

susu import karena adanya fenomena sensitivitas pada harga itu sendiri. 

Kepercayaan pada perusahaan adalah faktor penting dalam membangun komitmen antara 

perusahaan dan pelanggan. Kepercayaan menurut Lau dan Lee (2009), sebagai kesediaan 

(willingness) seseorang untuk menggantungkan dirinya pada perusahaan dengan besaran 

risiko tertentu. Kepercayaan terhadap perusahaan pada benak pelanggan terbentuk dari 

pengalaman masa lalu serta interaksi sebelumnya (Garbarino dan Johnson, 2007). Trust akan 

mempengaruhi kepuasan konsumen dan loyalitas. (Morgan dan Hunt, 2007). 

Secara operasional kepercayaan pada perusahaan mengacu kepada pendapat Gwinner et al. 

(2008) yang lebih menekankan pada keuntungan psikologi daripada perlakuan istimewa 

terhadap pelanggan atau manfaat sosial dalam hubungan pelanggan dengan perusahaan jasa. 

Menurut Flavian dan Giunaliu (2007), kepercayaan terbentuk dari tiga hal, yaitu: kejujuran 

(honesty), kebajikan (benevolence), dan kompetensi (competence). Menurut Plank, Reid dan 

Pullins (2009) rasa pecaya pada perusahaan sebagai suatu rasa percaya yang dihasilkan dari 

evaluasi menyeluruh atas perusahaan. Sedangkan Sirdeshmukh, Singh dan Sabol (2007) 

menjelaskan bahwa rasa percaya pelanggan pada perusahanan dapat mempengaruhi loyalitas 

karena rasa percaya tersebut mempengaruhi persepsi yang sejalan dengan nilai yang 

diberikan oleh perusahaan.     

Hal serupa dikemukakan oleh Miles & Covin (2007) yang mengatakan bahwa untuk 

memperoleh suatu kepercayaan dari pelanggan diperlukan persepsi yang baik mengenai 

perusahaan. Kepercayaan dapat terbentuk dari kualitas hubungan yang terjalin antara 

perusahaan dan pelanggan. Berdasarkan beberapa referensi di atas, dapat dikatakan bahwa 
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loyalitas pelanggan dapat terbentuk bila pelanggan tersebut telah percaya pada perusahaan. 

Kepercayaan merupakan konstruk yang merefleksikan kredibilitas (Aydin dan Ozer, 2007) 

dimana mampu mempengaruhi orientasi jangka pelanggan dengan mengurangi persepsi atas 

resiko yang berhubungan dengan tingkah oportunistik bagi perusahaan.  

Menurut Krisjanti (2007) konsep pemasaran merekomendasikan kepada para pemasar untuk 

memberikan kepuasan kepada konsumennya. Untuk dapat memuaskan mereka, perusahaan 

harus mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut. Termasuk di 

dalamnya motif yang mendasari mengapa seseorang membeli suatu produk dimana mereka 

membeli kapan mereka memebli, berapa yang mereka beli, pada tingkat harga berapa mereka 

mau membeli produk tersebut. Keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang 

dimana dia memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada.   

Menurut Wahyuni (2008) proses pengambilan keputusan untuk melakukan pemblian akan 

diwarnai oleh ciri kepribadiannya: pendapatn, usia, dan gaya hidup sedangkan menurut 

Kotler dalam Wahyuni (2008) konsumen dalam melakukan keputusan pembelian ada lima 

tahapan yaitu: pengenalan nasabah, pencari informasi, evaluasi alternative, keputusan 

pembelian, dan prilaku pasca pembelian. 

 

Model Analisis 

 
Merek (X1)

Keputusan Pembelian 

(Y)

Country of origin 

(X2)

Trust in Company 

(X3)

Harga (X4)

 

Gambar 1.  Model Analisis 

                                                    

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Populasi dari penelitian ini adalah 

seluruh warga masyarakat kota Surabaya Tahun 2010 yang berjumlah 1.537.077 jiwa 

(Depkes, 2011) yang dibagi menjadi kelompok umur. Populasi ini diambil karena semua 

warga Surabaya yang berumur 15-44 tahun yang berjumlah 1.537.077 memiliki peluang yang 

sama untuk menggunakan hair extension dengan tujuan utama untuk mengetahui pengaruh 

merek, country of origin, trust in company dan harga  terhadap keputusan pembelian hair 

extension. Berdasarkan hasil sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 

2010, penduduk perempuan mendominasi sebanyak 50,67 persen dari total penduduk         

(http:// berita. manadotoday. com/penduduk-didominasi-kaum-perempuan/),sehingga jumlah 

populasi  populasi adalah 1.537.077 x 50,67 = 778.837. 

Sampel adalah pemilihan subset unsur-unsur dari kelompok objek yang lebih besar (Kuncoro, 

2008). Ada dua jenis cara pengambilan desain sampel yaitu probabilitas dan nonprobabilitas. 

Penelitian ini menggunakan desain sampel nonprobabilitas yang berarti pemilihan sampel 

berdasarkan penilaian perorangan dalam proses pemilihan unsur. Peneliti memutuskan 

menggunakan metode sampel nonprobabilitas dengan alasan kemudahan, keterbatasan waktu 

dan biaya dalam penelitian. Kategori yang digunakan yaitu kategori purposive sampling, 
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yaitu mengambil responden yang memenuhi kriteria dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2008). Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel yaitu: 

1. Pengunjung salon di Surabaya yang berbelanja produk hair extension  

2. Bertempat tinggal di Surabaya dan berusia 15-44 tahun 

3. Satu orang pembeli hanya boleh mengisi kuesioner satu kali 

  

Dalam penelitin ini dibahas mengenai sejauh mana pengaruh variabel merek, country of 

origin, trust in company dan harga terhadap keputusan pembelian hair extension. Formulasi 

regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y =   + 1X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4  

Keterangan: 

Y = keputusan pembelian 

  = konstanta regresi 

1 = koefisien regresi variabel bebas 1: merek 

2 = koefisien regresi variabel bebas 2: country of origin 

3 = koefisien regresi variabel bebas 3: trust in company 

4 = koefisien regresi variabel bebas 4: harga 

X1 = Variabel bebas 1: merek 

X2 = Variabel bebas 2: country of origin 

X3 = Variabel bebas 3: trust in company 

X4 = Variabel bebas 4: harga 

 

Koefisien Determinasi (R2) 

Semakin kecil R2 maka semakin kecil pengaruh variabel merek (X1), country of origin (X2), 

trust in company (X3) dan harga (X4) terhadap keputusan pembelian (Y) dan semakin besar 

R2
 maka semakin besar pengaruh merek (X1), country of origin (X2), trust in company (X3) 

dan harga (X4) terhadap variabel keputusan pembelian (Y). 

 

 

Uji Simultan (Uji F) 

a. Merumuskan hipotesis statistik 

1. Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel 

merek (X1), country of origin (X2), trust in company (X3) dan harga (X4) secara 

simultan terhadap variabel keputusan pembelian (Y) 

2. H1 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ 0, artinya ada pengaruh signifikan antara variabel merek 

(X1), country of origin (X2), trust in company (X3) dan harga (X4) secara simultan 

terhadap variabel keputusan pembelian (Y). 

b. Menentukan besar level of significance, (α) = 5% atau confidence interval = 95%  

 

Uji parsial (Uji t) 

a. Merumuskan hipotesis statistik 

1. H0 : i = 0, i = 1, 2, 3, 4, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel merek 

(X1), country of origin (X2), trust in company (X3) dan harga (X4) secara parsial 

terhadap variabel keputusan pembelian (Y) 

2. H1 : i ≠ 0, i = 1, 2, 3, 4, artinya ada pengaruh signifikan antara variabel merek (X1), 

country of origin (X2), trust in company (X3) dan harga (X4) secara parsial terhadap 

variabel keputusan pembelian (Y). 

b. Menentukan besar level of significance, (α) = 5% atau confidence interval = 95%  
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HASIL DAN PEMBAHSAN 

Hasil Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Tabel 4 berikut 

menunjukkan hasil pengujian validitas dengan perhitungan korelasi pearson. 

 
Tabel 4. Uji Validitas Variabel Merek 

Variabel Pernyataan 
Koefisien 

Korelasi 
Sig. Keterangan 

Merek X11 

X12 

X13 

X14 

X15 

0.780 

0.773 

0.736 

0.812 

0.822 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

                                        

Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas untuk indikator merek semuanya valid 

dengan nilai sig. di bawah 0,05. 

 
Tabel 5. Uji Validitas Variabel Country of origin 

Variabel Pernyataan 
Koefisien 

Korelasi 
Sig. Keterangan 

Country 

of origin 

X21 

X22 

X23 

0.823 

0.873 

0.824 

0.000 

0.000 

0.000 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas untuk indikator country of origin 

semuanya valid dengan nilai sig. di bawah 0,05. 

 
Tabel 6 Uji Validitas Variabel Trust in company 

Variabel Pernyataan 
Koefisien 

Korelasi 
Sig. Keterangan 

Trust in 

Company 

X31 

X32 

X33 

0.848 

0.896 

0.872 

0.000 

0.000 

0.000 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas untuk indikator trust in company 

semuanya valid dengan nilai sig. di bawah 0,05. 

 

 

 

 
 Tabel 7. Uji Validitas Variabel Harga 

 

Variabel Pernyataan 
Koefisien 

Korelasi 
Sig. Keterangan 

Harga X41 

X42 

X43 

X44 

0.746 

0.635 

0.699 

0.691 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas untuk indikator harga semuanya valid 

dengan nilai sig. di bawah 0,05. 
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Tabel 8. Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian 

Variabel Pernyataan 
Koefisien 

Korelasi 
Sig. Keterangan 

Keputusan 

Pembelian 

Y11 

Y12 

Y13 

Y14 

Y15 

0.690 

0.840 

0.843 

0.817 

0.528 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil pengujian validitas untuk indikator keputusan pembelian 

semuanya valid dengan nilai sig. di bawah 0,05. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keandalan/konsistensi instrumen yang digunakan. 

Untuk melihat reliabilitas dapat dilihat dari nilai cronbach’s alpha. Berikut hasil pengujian 

reliabilitas: 
 

Tabel 9. Uji Reliabilitas Variabel Merek 

Pernyataan 

Cronbach’s 

Alpha if item 

deleted 

Cronbach’s 

Alpha. 
Keterangan 

X11 

X12 

X13 

X14 

X15 

0.813 

0.816 

0.829 

0.802 

0.801 

0.844 

0.844 

0.844 

0.844 

0.844 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 

Tabel 9 menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel merek didapatkan hasil bahwa 

semua butir pernyataan dinyatakan reliabel karena cronbach alpha 0,844 (>0,6). Selanjutnya 

setiap butir pernyataan dinyatakan reliabel karena nilai cronbach alpha if item deleted lebih 

kecil dari nilai cronbach alpha (<0,844). 

 
Tabel 10 . Uji Reliabilitas Variabel Country of Origin 

Pernyataan 

Cronbach’s 

Alpha if item 

deleted 

Cronbach’s 

Alpha. 
Keterangan 

X21 

X22 

X23 

0.739 

0.625 

0754 

0.792 

0.792 

0.792 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 

Tabel 10 menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel country of origin didapatkan 

hasil bahwa semua butir pernyataan dinyatakan reliabel karena cronbach alpha 0,792 (>0,6). 

Selanjutnya setiap butir pernyataan dinyatakan reliabel karena nilai cronbach alpha if item 

deleted lebih kecil dari nilai cronbach alpha (<0,792). 

 
Tabel 11 Uji Reliabilitas Variabel Trust in Company 

Pernyataan 

Cronbach’s 

Alpha if item 

deleted 

Cronbach’s 

Alpha. 
Keterangan 

X31 

X32 

X33 

0.829 

0.753 

0.774 

0.842 

0.842 

0.842 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 
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Tabel 11 menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel trust in company didapatkan 

hasil bahwa semua butir pernyataan dinyatakan reliabel karena cronbach alpha 0,842 (>0,6). 

Selanjutnya setiap butir pernyataan dinyatakan reliabel karena nilai cronbach alpha if item 

deleted lebih kecil dari nilai cronbach alpha (<0,842). 

 
Tabel 12. Uji Reliabilitas Variabel Harga 

Pernyataan 

Cronbach’s 

Alpha if item 

deleted 

Cronbach’s 

Alpha. 
Keterangan 

X41 

X42 

X43 

X44 

0.494 

0.608 

0.583 

0.579 

0.636 

0.636 

0.636 

0.636 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 

Tabel 12 menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel harga didapatkan hasil 

bahwa semua butir pernyataan dinyatakan reliabel karena cronbach alpha 0,636 (>0,6). 

Selanjutnya setiap butir pernyataan dinyatakan reliabel karena nilai cronbach alpha if item 

deleted lebih kecil dari nilai cronbach alpha (<0,636). 
 

Tabel 13. Uji Reliabilitas Variabel Keputusan Pembelian 

Pernyataan 

Cronbach’s 

Alpha if item 

deleted 

Cronbach’s 

Alpha. 
Keterangan 

Y11 

Y12 

Y13 

Y14 

Y15 

0.771 

0.706 

0.704 

0.721 

0.749 

0.794 

0.794 

0.794 

0.794 

0.794 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 

 

Tabel 13 menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel keputusan pembelian 

didapatkan hasil bahwa semua butir pernyataan dinyatakan reliabel karena cronbach alpha 

0,794 (>0,6). Selanjutnya setiap butir pernyataan dinyatakan reliabel karena nilai cronbach 

alpha if item deleted lebih kecil dari nilai cronbach alpha (<0,794). 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil perhitungan data dengan bantuan program komputer SPSS, maka diperoleh 

persamaan regresi linier berganda pada Tabel 14. 
 

Tabel 14. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Sig 
B Std. Error 

Constant 

Merek 

Country of 

Origin 

Trust of 

Company 

Harga 

0.035 

0.344 

0.234 

 

0.191 

 

0.197 

0.234 

0.090 

0.084 

 

0.073 

 

0.073 

0.880 

0.000 

0.006 

 

0.010 

 

0.008 

R                        0.868 

F hitung             72.509     Sig. = 0.000 

R square            0.753 
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Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 14 ditunjukkan pada Persamaan 1 

Y = -0,035 + 0,344 X1 + 0,234 X2 + 0,191 X3 + 0,197 X4                (1) 

Interprestasi dari model regresi tersebut adalah sebagai berikut: 

Konstanta  (a) =-0,035 menunjukkan bahwa apabila besarnya variabel merek (X1), country of 

origin (X2), trust in company (X3) dan harga (X4) nilainya sama dengan nol,  maka nilai 

keputusan pembelian sebesar -0,035. Nilai koefisien merek (1) sebesar 0,344 menunjukkan 

bahwa variabel merek (X1) memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian sebesar 

0,344 yang berarti apabila pernyataan responden tentang merek meningkat satu satuan, akan 

meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,344 dengan menganggap variabel country of 

origin, trust in company dan harga konstan. Nilai koefisien country of origin (2) sebesar 

0,234 menunjukkan bahwa variabel country of origin (X2) memiliki pengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian sebesar 0,234 yang berarti apabila pernyataan responden tentang 

country of origin meningkat satu satuan, akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 

0,234 dengan menganggap variabel merek, trust in company dan harga konstan. Nilai 

koefisien trust in company (3) sebesar 0,191 menunjukkan bahwa variabel trust in company 

(X3) memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian sebesar 0,191 yang berarti 

apabila pernyataan responden tentang trust in company meningkat satu satuan, akan 

meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,191 dengan menganggap variabel merek, 

country of origin dan harga konstan.  

Selanjutnya nilai koefisien harga (4) sebesar 0,197 menunjukkan bahwa variabel harga (X4) 

memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian sebesar 0,197 yang berarti apabila 

pernyataan responden tentang harga meningkat satu satuan, akan meningkatkan keputusan 

pembelian sebesar 0,197 dengan menganggap variabel merek, country of origin, dan trust in 

company konstan. 

 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel merek (X1), country of origin (X2), trust in 

company (X3) dan harga (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

keputusan pembelian (Y). Adapun prosedur uji F adalah sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

Tabel 15. Hasil Uji F 

ANOVAb 

 

Model 
 Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig, 

  

 

 

Regression 

      1. Residual 

          Total 

22.621 

7.409 

30.030 

4 

95 

99 

5.655 

0.078 

 

72.509 0.000a 

 

a. Predictors (Constant), Harga, Trust in company, Country of Origin, Merek 

b. Dependent Variable, Keputusan Pembelian 

 

Karena nilai signifikansi adalah 0,000 (<0,05), maka Ho ditolak dan H1 diterima. Sehingga 

dapat disimpulkan   bahwa variabel merek (X1), country of origin (X2), trust in company (X3) 

dan harga (X4) berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian (Y).  
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Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Sebelum menyatakan apakah merek (X1), country of origin (X2), trust in company (X3) dan 

harga (X4) secara parsial mempengaruhi keputusan pembelian haruslah terlebih dahulu 

dilakukan uji signifikansi terhadap koefisien regresi dan pengujiannya menggunakan uji t 

dengan prosedur: 
 

Tabel 16. Hasil Uji t 

 

Model 

 
 

Unstandardized Coefficient 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std Error Beta   

1 

 

 

 

 

 

(Constant) 

Merek 

Country of origin 

Trust in company 

Harga 

-.035 

.344 

.234 

.191 

.197 

.234 

.090 

.084 

.073 

.073 

 

.354 

.250 

.226 

.167 

-.151 

3.836 

2.791 

2.627 

2.699 

.880 

.000 

.006 

.010 

.008 

 

Berdasarkan Tabel 16, hasil uji parsial (t) masing-masing variabel dapat diuraikan sebagai 

berikut: karena nilai signifikansi t hitung variabel merek , country of origin (X2), trust in 

company (X3) dan harga (X4) adalah 0,000 (<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel merek (X1), (X2), (X3), dan (X4)  berpengaruh terhadap variabel keputusan 

pembelian (Y).  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel: merek, country of origin, trust in company dan harga adalah berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk hair hair extension di Surabaya. 

 

Saran 
Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis model, pembuktian hipotesis, pembahasan, dan 

simpulan yang diambil, dapat dilihat bahwa keempat variabel yang digunakan berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan pembelian hair extension, dengan demikian disarankan 

bagi manajemen hair extension untuk lebih memperhatikan keempat variabel tersebut, yaitu : 

Akan lebih baik apabila pihak HEXINDO selalu memperhatikan merek, country of origin, 

trust in company dan harga dari produk hair extension dengan tujuan meningkatkan 

keputusan pembelian konsumen. 

Merek merupakan faktor yang dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian, akan 

lebih baik apabila pihak hair extension mulai memikirkan perkembangan bagi produk yang 

berhubungan dengan merek. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat website dan 

fanpage pada situs jejaring sosial yang berisikan tentang pengenalan produk hair extension 

yang dijual, komunitas pengguna hair extension merek tersebut, serta promosi dan jadwal-

jadwal acara serta tempat yang akan diadakan, selain itu dapat juga bekerja sama dengan 

salon untuk mengadakan event khusus contohnya road show dan promosi serta diskon-diskon 

yang menarik selama even. 

Untuk country of origin sebaiknya memperhatikan image negara asal dalam menjual. Apabila 

image negara asal kurang baik, hal ini dapat disiasati dengan menggunakan nama merek 

menggunakan bahasa asing, atau simbol-simbol dan juga dapat dengan menuliskan seperti: 

Japan technology, German technology, dan sebagainya. Untuk trust in company produk hair 

extension perlu membangun kerjasama dengan salon-salon ternama untuk membangun 



13 

image, kemudian melakukan kegiatan seperti road show, diskon khusus, dan sebagainya, 

seperti yang dilakukan Kerastase 

Harga juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Oleh karena itu, faktor harga juga harus mulai diperhatikan untuk ke depannya. Penulis 

menyarankan agar hair extension  harus bersaing harga dengan kompetitor. Caranya yaitu 

perusahaan harus terus mengikuti perkembangan harga pasar dan kompetitor, melakukan 

strategi penyesuaian harga seperti penentuan harga tersegmentasi, dan penetapan harga 

psikologis, memberi harga diskon untuk pembelian jumlah banyak, memberi keuntungan 

lebih untuk salon-salon yang mau mempromosikan produk HAIRSTAR seperti harga spesial, 

pembayaran tempo, dan pada even-even tertentu memberi diskon kepada salon guna 

menunjang pemberian diskon kepada konsumen, seperti even natal dan tahun baru, salon 

pasti mengadakan diskon untuk even seperti itu, hal ini ditunjang oleh diskon dari perusahaan 

guna membantu salon memberi diskon yang lebih menarik untuk konsumen. 

 

Saran Bagi Penelitian Berikutnya 

Bagi penelitian berikutnya, berdasarkan keterbatasan penelitian ini maka disarankan untuk 

melakukan pengembangan penelitian yaitu sebagai berikut: penelitian ini hanya meneliti 

mengenai produk hair extension di salon-salon yang ada di wilayah Surabaya, sehingga dari 

hasil penelitian ini ada kemungkinan berubah bila dilakukan di daerah yang berbeda, maka 

disarankan untuk penelitian berikutnya dilakukan di wilayah geografis yang berbeda untuk 

mengetahui perbedaan persepsi masyarakat terhadap produk hair extension di wilayah lain. 

Penelitian ini hanya menggunakan variabel merek, country of origin, trust in company dan  

harga. Dapat dilihat bahwa hasil penelitian masih menunjukkan adanya faktor-faktor lain ikut 

mempengaruhi keputusan pembelian sehingga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, 

maka disarankan agar penelitian berikutnya menggunakan atau menambah faktor lain guna 

melihat lebih lanjut pengaruh faktor selain keempat faktor diatas. 

Sedangkan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling yaitu pada salon-salon level menengah ke atas sehingga hasil kurang bisa mewakili 

apabila diterapkan pada salon–salon level menengah ke bawah, maka disarankan bagi 

penelitian berikutnya untuk memasukan salon menengah ke bawah sebagai sampel penelitian 

karena salon tersebut juga merupakan konsumen produk hair extension, meskipun dengan 

faktor pertimbangan yang berbeda pada saat pengambilan proses keputusan pembelian. 

Sedangkan penelitian ini tidak meneliti persepsi pasar terhadap hair extension made in 

Indonesia, sehingga tidak dapat diatur strategi untuk perusahaan dalam memasarkan hair 

extension buatan Indonesia, sehingga bagi penelitian berikutnya disarankan untuk lebih 

meneliti secara rinci beberapa aspek hair extension buatan Indonesia seperti dari segi 

kualitas, teknologi, harga dan promosi dibandingkan dengan hair extension import agar dapat 

menjadi pertimbangan bagi perusahaan hair extension buatan Indonesia untuk menyusun 

strategi perusahaan. 
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