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ABSTRAK 

Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat penting dalam perekonomian di negara 

berkembang, seperti Indonesia. Namun, pengelolaan dan perhatian pemerintah kurang optimal 

terhadap UMKM, sehingga mereka belum dapat berkembang secara optimal. Padahal sebagai fondasi 

perekonomian negara, UMKM memegang peranan penting ketika dimulainya era Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA). Entrepreneurial Marketing adalah kegiatan pemasaran oleh usaha dengan 

skala kecil menengah (UMKM) menggunakan pendekatan kewirausahaan. Pada era Marketing 3.0, 

pemasaran diterjemahkan sebagai segitiga merek melalui Model 3i (identity, integrity, image). 

Penelitian ini menganalisis pengaruh model 3i terhadap keputusan pembelian konsumen UMKM di 

pusat oleh-oleh Pasar Genteng, Surabaya. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling terhadap 50 orang konsumen untuk menganalisis pengaruh Model 3i terhadap keputusan 

pembelian konsumen UMKM di Pasar Genteng. Data penelitian dianalisis menggunakan IBM SPSS 

Statistics 22. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan nilai R 2 sebesar 0,123. Berdasarkan 

interpretasi terhadap hasil analisis dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Model 3i hanya integritas 

merek yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen di Pasar Genteng, Surabaya. Strategi 

entrepreneurial marketing dapat dikembangkan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. 

Kata Kunci: entrepreneurial marketing, UMKM, Model 3i, Marketing 3.0, keputusan pembelian 

 

ABSTRACT 

The role of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) are very important in the developing 

countries, such as Indonesia. However, management and the government still less than optimal 

attention to SMEs, so that they have not been able to develop optimally. In fact, as the foundation 

of the country's economy, SMEs play an important role when the beginnings of the ASEAN Economic 

Community (AEC). Entrepreneurial Marketing is a marketing activity by small and medium scale 

enterprises (SMEs) using an entrepreneurial approach. In the Marketing 3.0 era, marketing is 

translated as the triangle brand through 3i Model. This research analyzed the influence of the 3i 

model on consumer purchasing decisions in souvenirs center “Pasar Genteng”, Surabaya. Sampling 

technique used in this research is purposive sampling of 50 consumers to analyze the impact of 3i 

model on consumer purchasing decisions of SMEs in “Pasar Genteng”. Data were analyzed using 

IBM SPSS Statistics 22. The results of multiple linear regression analysis showed R 2 value of 0.123. 

Based on the interpretation of the analysis results can be explained that based on the 3i Model 

only brand integrity that affect consumer purchasing decisions in “Pasar Genteng”, Surabaya. 

Entrepreneurial Marketing Strategy can be developed based on the result from this research. 

Keywords: entrepreneurial marketing, SMEs, 3i Model, Marketing 3.0, purchase Decision 
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PENDAHULUAN 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuka peluang besar untuk membangun perekonomian dalam 

negeri apabila Indonesia memiliki strategi yang baik (Kartajaya et al., 2015). Salah satu cara membangun 

perekonomian adalah dengan mengembangkan sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang 

secara langsung bersinggungan dengan MEA karena berperan besar dalam perekonomian Indonesia. 

UMKM berperan vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi karena karakteristik yang 

dimilikinya: padat karya, terdapat di semua kota, tergantung pada bahan baku lokal, serta sebagai 

penyedia utama kebutuhan pokok masyarakat dengan pendapatan rendah (Tambunan, 2012). BPS Online 

(2015) menunjukkan bahwa unit UMKM di Indonesia tumbuh secara signifikan dengan jumlah 53,8 juta 

unit usaha pada tahun 2010, hingga mencapai 57,8 juta unit usaha pada tahun 2013; atau dapat dikatakan 

tumbuh sekitar 4 juta unit dalam kurun waktu 3 tahun. UMKM menjadi penopang perekonomian negara 

dalam menghadapi MEA karena jumlah unit usaha yang sedemikian besar dan tingkat pertumbuhannya 

yang tinggi (Ganie, 2012). 

 

Salah satu jenis produk UMKM yang terlihat berkembang pesat dan selalu dikunjungi oleh konsumen 

adalah makanan khas di suatu kota atau daerah tertentu. Produk UMKM ini biasanya dipasarkan ke pusat 

oleh-oleh di suatu kota. Tempat penjualan oleh-oleh khas kota berusaha untuk mengenalkan atau 

menawarkan menu-menu baru agar dapat diterima dengan baik oleh para konsumen. Pusat oleh-oleh di 

Kota Surabaya yang banyak dikunjungi terletak di Pasar Genteng (Gambar 1). Selain menjual oleh-oleh 

khas Surabaya, Pasar Genteng juga merupakan pasar tradisional yang menjual aneka kebutuhan sehari-

hari dan pusat penjualan barang elektronik. Deretan ruko di daerah Pasar Genteng yang menjual aneka 

makanan untuk oleh-oleh; mulai dari kerupuk, sambal petis, dan lain-lain. Beberapa toko yang menjual 

aneka camilan ini adalah Toko Bhek, Bogajaya, Sudi Mampir, Panen Raya, dan Wisata Rasa. Produk-

produk yang dijual berasal dari Surabaya, Malang, Sidoarjo, bahkan Gresik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Beberapa foto pertokoan pusat oleh-oleh di Pasar Genteng (Dok. Pribadi, 2016) 

 

UMKM secara nyata menjadi salah satu tulang punggung perekonomian negara berkembang, misalnya 

Indonesia (Hadiyati, 2015). Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan UMKM melalui pelatihan-

pelatihan serta kemudahan peminjaman modal usaha (Majalah Swa Online, 2014). Setiap kegiatan 

pembinaan bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM untuk menghadapi MEA (Tyas dan Safitri, 

2014). Adapun di Kota Surabaya, UMKM yang terdaftar hingga tahun 2016 sebanyak 260.762 unit usaha 

(diskopumkm.jatimprov.go.id, 2016). Pemasaran UMKM harus dikembangkan secara berbeda dengan 

http://diskopumkm.jatimprov.go.id/
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pemasaran perusahaan yang lebih besar (Hills et al., 2008). Menurut Pandeya (2010), istilah yang banyak 

digunakan untuk menyebut pemasaran bagi usaha skala kecil dan menengah adalah entrepreneurial 

marketing, berbeda fokus dengan pemasaran tradisional yang umum digunakan. Pemasaran tradisional 

secara umum berfokus pada perencanaan secara formal melalui uji statistik, sedangkan entrepreneurial 

marketing berfokus pada penggunaan intuisi bersifat informal dalam pengambilan keputusan (Pandeya, 

2010). 

 

Menurut Kartajaya et al. (2015), pemasaran telah beberapa kali mengalami pergeseran konsep, dari 

berfokus pada produk/ product-centric marketing (Marketing 1.0), menjadi berorientasi ke pelanggan/ 

consumer-oriented marketing (Marketing 2.0), dan akhirnya saat ini pemasaran lebih didorong oleh nilai-

nilai tertentu/ values-driven (Marketing 3.0). Marketing 3.0 merupakan era praktek pemasaran yang 

dipengaruhi oleh perubahan perilaku dan sikap konsumen. Konsumen yang saling terhubung dapat 

memengaruhi strategi pemasaran perusahaan. Hal tersebut terjadi karena terdapat tiga kekuatan besar: 

media sosial (twitter, facebook, path, instagram, dan sejenisnya), globalisasi, dan munculnya masyarakat 

kreatif (Kotler et al., 2010). Kotler et al. (2010) menekankan bahwa perusahaan harus melihat pelanggan 

sebagai manusia yang multidimensi, terdiri atas pikiran, hati, dan spirit. Oleh karena itu, diperkenalkanlah 

Model 3i yang menjelaskan bahwa pemasaran harus dapat mendefiniskan identitas (identity) unik dan 

memperkuatnya dengan integritas (integrity) yang otentik sehingga terbangunlah citra (image) yang kuat. 

Merek yang kuat diharapkan akan memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk 

perusahaan. Kotler et al. (2010) berpendapat bahwa identitas merek yang dikuatkan oleh integritas merek 

akan menciptakan citra merek yang baik. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa 

berdasarkan Model 3i maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah identitas merek, yang kemudian 

dikuatkan oleh integritas merek untuk menghasilkan citra merek yang kuat. 

 

Era Marketing 3.0 yang berkembang saat ini dilandasi oleh spiritual intelligence. Berdasarkan konsep 

Marketing 3.0, pemasaran telah bergeser ke arah spiritual yang diyakini tidak hanya mendongkrak profit, 

tetapi juga menjamin kelanggengan dan penguatan karakter merek, serta membentuk perbedaan yang 

benar-benar otentik sehingga sulit ditandingi. Hal penting dalam Marketing  3.0 adalah pemasar harus 

membidik pikiran dan spirit secara simultan untuk meraih hati konsumen. Marketing 3.0 melihat 

pelanggan sebagai manusia multidimensi, terdiri dari pikiran, hati, dan spirit. Kotler et al. (2010) 

memperkenalkan Model 3i (identity, integrity, dan image) dalam Marketing 3.0, di mana perusahaan 

mendefiniskan identitas unik dan memperkuatnya dengan integritas yang otentik untuk membangun citra 

yang kuat (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model 3i dari Marketing 3.0 (Sumber: Kotler et al., 2010). 
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Gambar 2 memberi gambaran bahwa pemasaran harus didefinisikan kembali sebagai segitiga dari merek, 

positioning, dan diferensiasi (Kotler et al., 2010). Bagian pertama dari Model 3i adalah identitas merek 

yang oleh Aaker (2015) didefinisikan sebagai keunikan pada suatu merek. Identitas merek antara lain 

terdiri atas nama, logo, tagline yang unik, dan berisi tentang janji-janji perusahaan terhadap 

konsumennya. Merek tidak akan berarti apa-apa jika hanya mengartikulasikan positioning-nya melalui 

identitas merek. Segitiga model 3i menjelaskan bahwa positioning tidak lengkap tanpa diferensiasi. 

Diferensiasi dipandang sebagai inti merek yang mencerminkan integritas yang sebenarnya, sehingga 

diferensiasi merupakan bukti kuat bahwa merek berhasil menyampaikan janjinya. 

 

Integritas merek menurut Kotler et al. (2010) adalah upaya merek untuk menepati janji dan menciptakan 

kepercayaan konsumen terhadap merek (menjadi kredibel). Integritas merek merupakan dimensi dari 

kepercayaan merek (Gurviez dan Korchia, 2002). Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau 

kebiasaan penjual dalam menjalankan bisnisnya. Hal tersebut dapat dilihat dari informasi yang diberikan 

kepada konsumen sesuai dengan fakta atau tidak serta kualitas produk yang dijual dapat dipercaya atau 

tidak. Identitas merek yang diperkuat dengan integritas merek akan menghasilkan citra merek (brand 

image) yang kuat di benak pelanggan. Citra merek adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan 

konsumen terhadap merek tertentu (Tjiptono, 2005). Lebih lanjut lagi, menurut Tjiptono (2005), citra 

merek merupakan segala sesuatu tentang merek produk yang dipikirkan, dirasakan, dan divisualisasikan 

oleh konsumen. Citra merek yang baik akan mendorong untuk meningkatkan volume penjualan (Kotler 

dan Keller, 2007). 

 

Penelitian terdahulu oleh Padmalia dan Immanuel (2015) mengambil responden para pemilik UMKM 

binaan Diskoperindag Kota Magelang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada UMKM di Kota 

Magelang rata-rata menerapkan Model 3i dari Marketing 3.0 sebatas pada identitas dan integritas merek, 

sedangkan citra merek masih belum terbentuk secara kuat. Namun, dari penelitian tersebut masih belum 

diketahui pengaruh identitas merek, integritas merek, dan citra merek terhadap keputusan pembelian 

konsumen produk UMKM. Selain itu, penelitian belum secara spesifik menyebutkan jenis produk UMKM 

yang dijual. 

 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan, maka peneliti memandang perlu dilakukan 

penelitian tentang entrepreneurial strategy Marketing 3.0 berupa Model 3i pada UMKM di pusat oleh-

oleh Pasar Genteng, Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui 

pengaruh dari Model 3i (identitas merek, integritas merek, dan citra merek) terhadap keputusan 

pembelian konsumen produk UMKM. Penelitian akan dilakukan terhadap para konsumen yang telah 

membeli produk UMKM di pusat oleh-oleh Pasar Genteng, Surabaya. Alasan pemilihan Pasar Genteng 

adalah tempat tersebut merupakan pusat pertokoan yang menjual oleh-oleh khas Surabaya berupa 

produk UMKM yang sesuai dengan fenomena yang ingin diamati dalam penelitian ini. 

 

Berdasarkan situasi problematik dan hipotesis yang telah dijabarkan di latar belakang, maka penelitian ini 

memasalahkan: (1) Apakah identitas merek (bagian model 3i) berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk UMKM di pusat oleh-oleh Pasar Genteng Surabaya? (2) Apakah integritas merek 

(bagian model 3i) berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk UMKM di pusat oleh-oleh Pasar 
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Genteng Surabaya? (3) Apakah citra merek (bagian model 3i) berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk UMKM di pusat oleh-oleh Pasar Genteng Surabaya? 
 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui pengaruh 

identitas merek (bagian model 3i) terhadap keputusan pembelian produk UMKM di pusat oleh-oleh Pasar 

Genteng Surabaya; (2) Mengetahui pengaruh integritas merek (bagian model 3i) terhadap keputusan 

pembelian produk UMKM di pusat oleh-oleh Pasar Genteng Surabaya; dan (3) Mengetahui pengaruh citra 

merek (bagian model 3i) terhadap keputusan pembelian produk UMKM di pusat oleh-oleh Pasar Genteng 

Surabaya. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuannya menggunakan metode kuantitatif, dengan 

menyebarkan kuesioner kepada para konsumen yang telah membeli produk UMKM di pusat oleh-oleh 

Pasar Genteng, Surabaya. Pengambilan data dilakukan pada bulan Juni – Juli 2016. Menurut Sugiyono 

(2014), bila dalam penelitian akan dilakukan analisis regresi atau korelasi, maka jumlah sampel minimal 

adalah 10 kali jumlah variabel penelitiannya, sehingga dalam penelitian ini minimal diambil sampel 

sebanyak 10 x 4 = 40 orang. Penelitian ini melibatkan 50 orang responden yang menjadi konsumen 

UMKM pusat oleh-oleh Pasar Genteng, yang telah melampaui nilai minimum dari yang disyaratkan. Teknik 

pengambilan sampelnya secara purposive sampling yang menurut Bungin (2014) digunakan pada 

penelitian yang lebih mengutamakan tujuan peneltian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel 

penelitian. Persyaratan responden penelitian ini adalah konsumen pusat oleh-oleh Pasar Genteng dengan 

pembelian terakhir maksimal dua bulan terakhir ketika berpartisipasi sebagai responden penelitian supaya 

pengalaman belanja di Pasar Genteng masih melekat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian berupa 

data primer. 

 

Hipotesis Penelitian 

Keputusan konsumen dalam memilih produk pada era Marketing 3.0 dapat dipengaruhi oleh model 3i 

yang menyusun nilai dari suatu merek (Kotler et al., 2010). Bagian pertama dalam model 3i adalah 

identitas merek. Aaker (2015) merumuskan bahwa identitas merek yang baik dapat memengaruhi rasa 

percaya diri pelanggan atas keputusan pembelian. Astuti dan Cahyadi (2007) membuktikan bahwa 

identitas merek yang baik dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, 

diajukan hipotesis sebagai berikut. 

H1: Identitas Merek (bagian dari model 3i) berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk UMKM. 

 

Bagian selanjutnya dari model 3i adalah integritas merek, yang merupakan upaya untuk menjadi kredibel 

dan dapat memenuhi janji-janji dari identitas merek (Kotler et al, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh 

Pratama et al. (2013), menunjukkan bahwa salah satu hal yang memengaruhi keputusan pembelian 

adalah kepercayaan merek. Lebih lanjut, integritas merek merupakan dimensi dari kepercayaan merek 

(Gurviez dan Korchia, 2002), sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

H2: Integritas Merek (bagian dari model 3i) berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 
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produk UMKM. 

Bagian terakhir model 3i adalah citra merek, yang berkisar tentang kesan yang ditimbulkan di benak 

konsumen terhadap suatu merek. Saat pengambilan keputusan pembelian konsumen dilakukan, menurut 

Aaker (2015) kesadaran akan citra merek memegang peran penting. Citra merek memungkinkan 

preferensi pelanggan dalam memilih suatu merek tertentu. Penelitian terdahulu yang membuktikan 

bahwa citra merek memberikan pengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk misalnya 

dilakukan oleh Sulistyari dan Yoestini (2012). Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, 

hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut. 

H3: Citra merek (bagian dari model 3i) berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk 

UMKM. 

 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, berikut ringkasan dari penelitian terdahulu dan hasilnya yang 

digunakan dalam menyusun hipotesis-hipotesis penelitian ini (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Pengaruh Variabel Peneliti (tahun) Hasil Penelitian berkaitan dengan perumusan hipotesis 

Identitas merek  

Keputusan 

pembelian 

Astuti dan 

Cahyadi (2007) 

Elemen ekuitas merek (identitas merek) memengaruhi rasa 

percaya diri pelanggan di Surabaya atas keputusan pembelian 

sepeda motor Honda. 

Integritas merek  

Keputusan 

pembelian 

Pratama et al. 

(2013) 

 

Threat emotion, kepercayaan merek (integritas merek 

merupakan dimensinya), dan harga memengaruhi keputusan 

pembelian produk susu Anlene Actifit secara parsial maupun 

simultan. 

Citra merek  

Keputusan 

pembelian 

Sulistyari dan 

Yoestini (2012) 

Citra merek, kualitas produk, dan harga memengaruhi 

keputusan pembelian produk Oriflame. 

 

 

Operasionalisasi Variabel 

Instrumen penelitian disusun berdasarkan 3 variabel independen (identitas merek, integritas merek, dan 

citra merek) dengan masing-masing 3 pertanyaan; serta 1 variabel dependen (keputusan pembelian) 

dengan 5 pertanyaan. Semua pengukuran variabel dilakukan oleh para responden dengan menggunakan 

lima poin skala Likert, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju) (Sugiyono, 

2014). Selain itu, responden dipilah berdasarkan gender (laki-laki atau perempuan) dan frekuensi 

pembeliannya (sekali atau lebih dari sekali). Definisi operasional variabel merupakan pengertian dari 

variabel (yang diungkap dalam definisi konsep), yang secara operasional, praktik dan nyata dalam lingkup 

obyek penelitian/ obyek yang diteliti. Tabel 2 berikut menjelaskan tentang operasionalisasi keempat 

variabel yang digunakan dalam penelitian. 
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Tabel 2. Operasionalisasi Variabel 

Jenis Variabel Definisi Operasional 

Identitas Merek (X1) Identitas merek adalah keunikan pada suatu merek, yang antara lain terdiri atas 

nama, logo, tagline yang unik, dan berisi tentang janji-janji perusahaan 

terhadap konsumen (Aaker, 2015) 

Integritas Merek 

(X2) 

Integritas merek adalah upaya merek untuk menepati janji dan menciptakan 

kepercayaan konsumen terhadap merek/ menjadi kredibel (Kotler et al., 2010)  

Citra Merek (X3) Citra merek adalah deskripsi asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek 

tertentu (Tjiptono, 2005). 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Keputusan pembelian adalah proses mengkombinasikan pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di 

antaranya (Peter dan Olson, 2006)  

 

Persamaan Regresi Linear 

Data penelitian diuji keabsahannya melalui uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik (normalitas, 

multikolinearitas, dan heteroskedastisitas). Data yang telah valid, reliabel, dan terdistribusi normal diuji 

menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen 

(identitas, integritas, dan citra merek) terhadap variabel dependen (keputusan pembelian). Seluruh 

pengujian data kuantitatif menggunakan program IBM SPSS Statistics 22. Berikut adalah persamaan 

regresi yang dibangun: 

 

Keputusan Pembelian = α + 1 Identitas Merek + 2 Integritas Merek + 3 Citra Merek + e 

 

 

HASIL & PEMBAHASAN 

Profil Responden 

Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, berikut adalah profil dari 50 orang 

responden sebagai konsumen yang telah membeli produk UMKM di pusat oleh-oleh Pasar Genteng, 

Surabaya (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Profil Responden 

Kategori Alternatif Jawaban Jumlah (orang) Persentase 

Gender Laki-laki 14 28% 

  Perempuan 36 72% 

Asal Surabaya 29 58% 

 

Sidoarjo 15 30% 

 

Malang 3 6% 

 

Kediri 1 2% 

  Gresik 2 4% 

Jumlah 

Pembelian 

Sekali 24 48% 

Lebih dari Sekali 25 50% 

 Tidak menjawab 1 2% 
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Berdasarkan Tabel 3, jumlah responden perempuan (72%) lebih besar daripada responden laki-laki 

(28%). Sebagian besar responden penelitian berusia 21-30 tahun, sebanyak 38% dari jumlah total 

responden. Responden sebagian besar berasal dari kota Surabaya (58%) dibandingkan kota lainnya. 

Rata-rata responden lebih dari sekali membeli produk UMKM di pusat oleh-oleh Pasar Genteng (50%). 

 

Uji Validitas, Reliabilitas, dan Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan analisis data, uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap indikator-indikator 

empirik tiap variabel penelitian  (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 
Indikator 

Empirik 

Nilai r tabel 

(0,05) 

Corrected item-

total correlation 

Keterangan 

Validitas Item 

Cronbach 

Alpha 

Identitas 

Merek 

X1.1 

0,2353 

0,719 Valid 0,877 

X1.2 0,499 Valid 

 

X1.3 0,808 Valid 

X1.4 0,567 Valid 

X1.5 0,772 Valid 

X1.6 0,726 Valid 

Integritas 

Merek 

X2.1 

0,2353 

0,557 Valid 0,799 

X2.2 0,701 Valid 

 

X2.3 0,642 Valid 

X2.4 0,584 Valid 

X2.5 0,536 Valid 

X2.6 0,321 Valid 

Citra 

Merek 

X3.1 

0,2353 

0,623 Valid 0,805 

X3.2 0,601 Valid 

 
X3.3 0,467 Valid 

X3.4 0,730 Valid 

X3.5 0,532 Valid 

Keputusan 

Pembelian 

Y1.1* 

0,2353 

0,175* Tidak Valid 0,615 

Y1.2* 0,138* Tidak Valid 

 
Y1.3 0,674 Valid 

Y1.4 0,571 Valid 

Y1.5 0,310 Valid 

      

 

Berdasarkan corrected item-total correlation dan cronbach alpha, tampak bahwa pada uji validitas, 

semua indikator empirik pada variabel identitas merek, integritas merek, dan citra merek mempunyai 

nilai corrected item-total correlation atau r hit positif dan r hit > r0,05 (0,2353); sehingga indikator 

empirik dari ketiga variabel penelitian tersebut dapat dinyatakan valid. Pada variabel keputusan 

pembelian, terdapat dua indikator yang tidak valid, sehingga dihilangkan dari pengujian selanjutnya. 

Pada uji reliabilitas, data reliabel bila nilai cronbach Alpha > 0,50 (Sekaran, 2011). Indikator dari 

variabel identitas merek dengan nilai validitas tertinggi adalah pada X1.3 (0,808). Indikator dari 
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variabel integritas merek dengan nilai validitas tertinggi adalah pada X2.2 (0,701). Indikator variabel 

citra merek dengan nilai validitas tertinggi adalah pada X3.4 (0,730). Variabel terakhir, keputusan 

pembelian memiliki indikator Y1.3 dengan validitas tertinggi (0,674). Penelitian ini menggunakan uji 

regresi linear berganda yang harus memenuhi syarat-syarat uji asumsi klasik: uji normalitas, uji 

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pada sebuah model regresi, variabel residual harus 

berdistribusi normal (Riadi, 2016), sehingga dilakukan uji normalitas menggunakan uji statistik non 

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Angka Kolmogorov-Smirnov (K-S) sebesar 0,105 mempunyai 

nilai signifikan sebesar 0,200 > 0,05; sehingga data residual dikatakan terdistribusi normal. 

Identifikasi multikolinearitas di antara variabel independen dapat diketahui dengan melihat nilai 

Tolerance dan VIF dari hasil output regresi (Riadi, 2016). Pada nilai tolerance, tampak bahwa semua 

nilai tolerance dari masing-masing variabel independen > 0,10 dan nilai VIF menunjukkan untuk 

masing-masing variabel independen < 10, sehingga tidak ada multikolinearitas antar-variabel bebas. 

Uji asumsi klasik terakhir adalah identifikasi heteroskedastisitas dengan uji park. Hasilnya adalah 

koefisien parameter untuk tiap variabel bebas tidak ada yang signifikan (sig > 0,05), oleh karena itu 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Analisis Statistik Deskriptif Indikator Penelitian 

Setelah dilakukan uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik, indikator dari tiap variabel yang 

dianalisis statistik deskriptifnya (Tabel 5). 

 

Tabel 5. Statistik Deskriptif Indikator dari setiap Peubah (n = 50 orang) 

Indikator yang diteliti Min Max Sd Mean 

Identitas 

Merek 

X1.1: Ingat terhadap merek produk yang dibeli (brand 

recall) 

1,00 5,00 0,8964 3,180 

X1.2: Pengenalan merek produk yang dibeli (brand 

recognition) 

1,00 5,00 0,8103 3,420 

X1.3: Nama merek produk disebutkan dengan baik 1,00 5,00 0,7529 3,620 

X1.4: Terdapat tagline untuk melengkapi identitas 

merek 

1,00 5,00 1,0103 3,140 

X1.5: Merek yang dimiliki secara nyata berbeda dengan 

merek lain. 

1,00 5,00 0,7899 3,220 

X1.6: Merek produk mudah diingat. 1,00 5,00 0,7951 3,020 

Rerata dari rata-rata Total Variabel Identitas Merek 3,266 

Integrita

s Merek 

X2.1: Produk memiliki kualitas unggul 2,00 5,00 0,5728 3,720 

X2.2: Terdapat kepercayaan terhadap produk 2,00 4,00 0,6091 3,580 

X2.3: Kemasan produk memuat informasi yang 

dibutuhkan 

2,00 4,00 0,6060 3,600 

X2.4: Kemasan produk memuat informasi yang mudah 

dipahami 

2,00 5,00 0,6580 3,660 

X2.5: Informasi yang dijelaskan pada produk sesuai 

dengan kenyataannya 

2,00 5,00 0,6417 3,580 
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Indikator yang diteliti Min Max Sd Mean 

X2.6: Terdapat kepercayaan terhadap kualitas produk 2,00 4,00 0,6023 3,620 

Rerata dari rata-rata Total Variabel Integritas Merek  3,626 

Citra 

Merek 

X3.1: Produk memiliki merek yang telah banyak dikenal 2,00 5,00 0,7570 3,720 

X3.2: Kualitas produk yang baik 2,00 5,00 0,6727 3,580 

X3.3: Label merek tercantum dengan jelas 2,00 5,00 0,6788 3,780 

X3.4: Keyakinan terhadap merek produk yang dibeli 2,00 5,00 0,7406 3,680 

X3.5: Produk memiliki daya tarik tertentu 2,00 5,00 0,7125 3,680 

Rerata dari rata-rata Total Variabel Citra Merek 3,689 

Keputus

an 

Pembelia

n 

Y1.3: Anda melakukan perbandingan dengan merek 

lain sebelum memutuskan membeli produk 

2,00 5,00 0,8621 3,460 

Y1.4: Anda membeli produk melalui pertimbangan yang 

masak 

2,00 5,00 0,7899 3,220 

Y1.5: Anda puas dengan keputusan untuk membeli 

produk 

3,00 5,00 0,5050 3,700 

Rerata dari rata-rata Total Variabel Keputusan Pembelian 3,460 

Kriteria: Sangat Tidak Setuju = 1 – 1,8; Tidak Setuju = 1,81 – 2,6; Netral = 2,61 – 3,4; Setuju = 3,41 – 

4,2; Sangat Tidak Setuju = 4,21 – 5 

 

Pengaruh Aspek-aspek Marketing 3.0 terhadap Keputusan Pembelian 

Pengujian H1-H3 dilakukan melalui uji regresi linear berganda. Untuk mengetahui pengaruh 

identitas merek, integritas merek, dan citra merek terhadap keputusan pembelian, maka dilakukan 

Uji t yang hasilnya ditunjukkan pada Tabel 6 berikut. 

 

Tabel 6. Hasil Uji t Model Regresi Berganda 

Variabel Koef B t hitung Sig 

Identitas Merek 

Integritas Merek 

Citra Merek 

0,041 

0,521 

0,122 

-0,414 

2,229 

-0,322 

0,681 

0,031 

0,749 

Keterangan : *  = signifikan pada  = 5 %  t  0,05 (df = 50–3=47) = 1,678 

 

Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat bahwa dari koefisien variabel independen, hanya integritas merek 

(InM) yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,123 atau dengan kata lain, sebesar 12,3% pengaruh keputusan pembelian produk UMKM yang 

dijual di pusat oleh-oleh Pasar Genteng dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh identitas merek, 

integritas merek, dan citra merek. Sedangkan sebanyak 89% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan pengujian H1-H3, disimpulkan bahwa hanya H2 yang 

diterima dan dapat dibuktikan, dengan t hitung (2,229) > t tabel (1,678) dan nilai Sig. < 0,05. H1 

dan H3 ditolak karena t hitungnya masing-masing -0,414 dan -0,322 (< t tabel) dan nilai Sig. > 0,05. 

Dengan kata lain, integritas merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, tetapi 

identitas dan citra merek tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan 
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koefisien B dari tiap variabel pada Tabel 6, maka dapat ditulis model persamaan regresi sebagai 

berikut: 

 

KP = 2,151 + 0,521 InM + e 

(Ket.: KP = keputusan pembelian; InM = integritas merek). 

 

Para pemilik UMKM, dalam penelitian ini diwakili oleh UMKM yang dijual di pusat oleh-oleh Pasar 

Genteng, perlu menghasilkan produk berkualitas yang dapat dikenal sehingga dapat diterima oleh 

pasar negara lain dalam menghadapi MEA. Produk yang dikenal harus memiliki sebuah identitas 

merek yang khas. Identitas merek berkisar mengenai positioning merek dalam benak konsumen 

(Kotler & Keller, 2007). Positioning tersebut haruslah unik agar merek didengar dan diperhatikan 

oleh pasar, selain juga harus relevan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Puspito (2013) 

menyebutkan bahwa strategi pemasaran penting bagi UMKM karena salah satu tujuan utamanya 

adalah untuk membangun merek. Merek merupakan aset bisnis yang penting untuk memperoleh 

hati konsumen dan memenangkan persaingan pasar (Kotler & Keller, 2007). Secara umum menurut 

Puspito (2013), konsumen akan memilih merek produk yang sudah diketahui atau dipercaya 

sebelumnya, atau dengan kata lain produk yang dipilih adalah yang memiliki integritas merek. Hal 

tersebut mendukung hasil penelitian yang membuktikan bahwa integritas merek memengaruhi 

keputusan pembelian produk UMKM yang dijual di pusat oleh-oleh Pasar Genteng, Surabaya. 

 

Unsur-unsur identitas merek adalah nama, logo, warna, tagline, dan simbol dari sebuah merek 

(Kotler dan Keller, 2007). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa identitas merek tidak 

memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nilai rerata dari rata-rata total variabel identitas 

merek adalah 3,266 yang menunjukkan kriteria netral. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden 

merasa bahwa identitas merek yang ditampilkan pada produk UMKM yang mereka beli masih kurang 

baik. Bahkan nilai terendah terletak pada indikator “merek mudah diingat” (3,020), dapat dikatakan 

bahwa nama merek produk yang mereka beli pun mereka kurang mengingatnya walaupun mereka 

setuju bahwa “nama merek produk disebutkan dengan baik” (3,620). Hasil observasi di lapangan 

menunjukkan bahwa tiap toko di pusat oleh-oleh Pasar Genteng menjual produk yang serupa dan 

sejenis walaupun berbeda-beda mereknya; sehingga meskipun tiap produk telah memiliki nama yang 

jelas berbeda antar merek, tetapi karena produk yang dijual banyak yang sejenis konsumen menjadi 

kurang dapat mengingat merek produk yang dibeli.  

 

Menurut American Marketing Association (AMA) merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau 

rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang membedakan produk atau jasa dari penjual yang 

satu dengan para kompetitornya (Jevons, 2005). Menurut temuan Jevons (2005), nama sebagai 

identitas merek memang penting untuk membedakan produk dari produsen satu dengan lainnya, 

terlebih pada kondisi di mana banyak produsen dengan merek berbeda memproduksi produk yang 

sejenis. Namun, proses pemilihan yang dilakukan oleh konsumen tidak hanya terbatas pada 

pemberian nama, tetapi lebih pada bagaimana produsen dapat memberikan produk yang berkualitas, 

memberikan pelayanan yang baik, dan mempertahankan mutu produknya. Hal ini terkait dengan 

bagian selanjutnya dari Model 3i, yaitu integritas merek yang menunjukkan bagaimana merek produk 
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menjadi kredibel, menepati janji, dan menciptakan kepercayaan konsumen terhadap merek yang 

dimiliki (Kotler dan Keller, 2007). 

Target dari integritas merek menurut Kotler et al. (2010) adalah spirit konsumen. Aspek integritas 

merek telah digarap dengan cukup baik oleh pemilik UMKM di pusat oleh-oleh Pasar Genteng. Hasil 

analisis statistika deskriptif untuk rerata dari rata-rata total variabel integritas merek menunjukkan 

angka yang cukup tinggi (3,626) dan tergolong dalam kategori “setuju”. Berdasarkan nilai tersebut, 

tampak bahwa menurut para responden, integritas merek produk UMKM di Pasar Genteng sudah 

baik dan memperoleh kepercayaan dari para konsumen. Nilai rata-rata tertinggi ada pada indikator 

“produk memiliki kualitas unggul” (3,720) yang menunjukkan bahwa produk-produk yang dijual di 

Pasar Genteng memiliki kualitas yang baik. Berdasarkan observasi di pusat oleh-oleh Pasar Genteng, 

para pemilik UMKM telah mempertahankan integritas, misalnya dengan menjaga mutu dan kualitas 

produk, serta menggunakan packaging yang baik. Integritas merek berdasarkan uji statistika 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen.  Integritas merek penting karena 

dalam Marketing 3.0 pemasar harus membidik pikiran dan spirit secara simultan untuk meraih hati 

konsumen (Kotler et al., 2010). Positioning akan memicu pertimbangan keputusan beli, sebuah 

merek membutuhkan diferensiasi yang otentik bagi spirit manusia agar mengkonfirmasi keputusan 

tersebut. Pada gilirannya, hati akan membuat konsumen untuk bertindak dan memutuskan 

pembelian (Kotler et al., 2010; Kartajaya et al., 2015). 

 

Segitiga Model 3i bagian terakhir adalah brand image (citra merek), yaitu tentang mendapat bagian 

yang kuat dari emosi konsumen. Aaker (1994) memandang citra merek sebagai serangkaian asosiasi 

dalam benak konsumen terhadap suatu merek, yang tersusun menjadi suatu makna. Citra merek juga 

dikatakan oleh Kotler dan Pfoertsch (2008) sebagai penglihatan dan kepercayaan di benak konsumen 

sebagai cerminan asosiasi yang tertahan di ingatan konsumen. Hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa citra merek tidak memengaruhi keputusan pembelian. Hasil tersebut bertentangan dengan 

temuan Musay (2013) yang menyebutkan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh citra merek 

yang terdiri atas indikator citra perusahaan, citra pemakai, dan citra produk. Hasil yang tidak sejalan 

tersebut diduga karena perbedaan ukuran unit bisnis. Penelitian Musay (2013) tersebut dilakukan 

pada restoran cepat saji yang memang telah memiliki citra merek yang kuat, terbukti dengan menjadi 

Top Brand Award  tahun 2011 dan 2012. Ukuran unit bisnis pada penelitian ini adalah UMKM yang 

ternyata citra merek yang dibentuk belum kuat untuk memengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Meilani dan Simanjuntak (2012) mengemukakan bahwa faktor yang memengaruhi keputusan beli 

konsumen terhadap produk skala UMKM secara simultan adalah kualitas produk, layanan yang 

dirasakan dan harga. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian bahwa identitas merek dan citra 

merek tidak memengaruhi keputusan pembelian produk UMKM. 

 

Pemerintah telah memetakan potensi ekspor produk UMKM ke ASEAN dan negara lain, serta 

memfasilitasi promosi produk UMKM (Majalah Swa Online, 2014). Tugas bagi pelaku UMKM adalah 

melakukan branding yang baik sesuai dengan era Marketing 3.0, yaitu dengan memperkuat model 3i 

yang sesuai untuk bisnis skala UMKM. Identitas merek adalah seperangkat asosiasi merek yang unik 

yang diciptakan oleh para penyusun strategi merek (Kotler & Keller, 2007). Identitas merek akan 

membantu kemantapan hubungan antara merek dan pelanggan melalui proposisi nilai (value 
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proposition) (Kotler & Keller, 2007). Cara memberikan identitas merek UMKM misalnya melalui ciri-

ciri khusus untuk menggambarkan asal daerah tempat produksi dari produk tersebut. Identitas 

merek menurut Riyanto et al. (2016) juga dapat dikembangkan melalui e-commerce seperti membuat 

website yang berisi produk yang dijual dan juga informasi seputar produknya. Bagian kedua model 3i 

adalah integritas merek dengan meningkatkan kualitas dan mutu, serta memberikan pelayanan 

penjualan yang baik. Harapan dari dipupuknya integritas merek sebagai penguat dari identitas merek 

adalah agar citra dari produk-produk UMKM semakin unggul sehingga dapat bersaing di pasar global 

yang borderless karena adanya MEA. Daya saing yang tinggi akan meningkatkan keputusan pelanggan 

dalam membeli produk UMKM. 

 

Strategi entrepreneurial marketing dikembangkan dari gagasan dan pola pikir untuk tindakan yang 

digerakkan peluang (Morish et al., 2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dapat 

dikembangkan adalah pembinaan pemerintah terhadap UMKM melalui pelatihan pemasaran tentang 

ekuitas merek, terutama pada era Marketing 3.0 berdasarkan pengembangan model 3i. Pemahaman 

yang mendalam tentang identitas, integritas, dan citra merek harus diberikan pada pemilik UMKM; 

bukan hanya sebatas pelatihan-pelatihan ketrampilan. Era Marketing 3.0 merupakan masa di mana 

pebisnis harus melakukan pendekatan holistik pada pelanggan dengan melihatnya sebagai manusia 

multidimensi yang didorong oleh nilai-nilai tertentu dan merupakan mitra kolaborasi (Riyanto et al., 

2016). Perusahaan di era Marketing 3.0 harus mengkomunikasikan nilainya, memposisikan merek 

yang dimiliki sebagai kekuatan positif, sehingga sukses berkolaborasi dengan para pelanggannya 

(Kartajaya et al., 2015). UMKM harus dapat meningkatkan reputasinya dengan membangun merek 

yang lebih baik dan mengkomunikasikannya kepada pelanggan. 

 

 

 

SIMPULAN & SARAN 

Penelitian terhadap Model 3i pada UMKM di pusat oleh-oleh Pasar Genteng dilakukan dengan 

metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner. Hasil analisis regresi linear menunjukkan bahwa 

12,3% pengaruh keputusan pembelian produk UMKM dijelaskan oleh Model 3i. Secara parsial hanya 

integritas merek yang memengaruhi keputusan pembelian, sedangkan identitas dan citra merek tidak. 

Harapannya, pemerintah dapat membantu UMKM memperdalam strategi entrepreneurial marketing 

berdasarkan Model 3i sesuai dengan Marketing 3.0 terutama dari aspek integritas merek produk 

UMKM agar mendukung perekonomian Indonesia di era MEA. 

 

Penelitian hanya berfokus pada Model 3i, mengesampingkan aspek-aspek lain dari Marketing 3.0 

yang kemungkinan juga memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Penelitian selanjutnya bisa 

ditambahkan aspek nilai perusahaan dalam Marketing 3.0 yang diterjemahkan melalui shared values 

dan common behavior perusahaan (Kotler et al., 2010). Saran bagi UMKM untuk meningkatkan 

aspek-aspek mereknya adalah bagi UMKM yang belum memiliki identitas merek yang jelas hendaknya 

memberikan identitas antara lain melalui nama merek, logo, dan tagline. UMKM juga dapat menjadi 

sponsor kegiatan-kegiatan yang sesuai agar mereknya lebih dikenal masyarakat. 
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Implikasi teoretis berhubungan dengan kontribusi bagi perkembangan teori pemasaran model 3i 

dalam Marketing 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM belum benar-benar menerapkan 

strategi merek yang baik sesuai era Marketing 3.0, didukung oleh tidak adanya pengaruh identitas 

merek dan citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen. Implikasi praktis berkaitan dengan 

kontribusi temuan penelitian terhadap persiapan UMKM dalam MEA. Pembinaan pemerintah kepada 

UMKM perlu ditambah tentang pemahaman Marketing 3.0. UMKM dapat mengadopsi model 3i dalam 

mengembangkan mereknya setelah memperoleh pembinaan, sehingga semakin baik dalam 

memberikan identitas merek melaluli nama, logo, tagline secara langsung maupun melalui media 

online. UMKM juga diharapkan meningkatkan integritas mereknya dengan menjaga reputasi, mutu 

dan kualitas produk yang ditawarkan, serta keunggulan-keunggulan lainnya seperti pelayanan yang 

baik, untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk. Identitas merek yang diperkuat 

oleh integritas merek dapat membentuk citra merek yang kuat untuk untuk mempersiapkan diri 

menyambut MEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konferensi Nasional Riset Manajemen X 

“Akselerasi Daya Saing Menuju Keunggulan Organisasi yang Berkelanjutan” 

Lombok, 20-22 September 2016 
 

 

 
15 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aaker, D. (1994). Building a brand: The saturn Story. California Management Review, 36 (2): 104-113. 

Aaker, D. (2015). Aaker on Branding. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

Anonim. (2014). Tantangan dan Peluang UKM Jelang MEA 2015. Majalah SWA Online. Tersedia di: 

http://swa.co.id/business-research/tantangan-dan-peluang-ukm-jelang-mea-2015. 

Astuti, S.W. & Cahyadi, I.G. (2007). Pengaruh Elemen Ekuitas Merek terhadap Rasa Percaya Diri Pelanggan di 

Surabaya atas Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda. Majalah Ekonomi. Tahun XVII. No. 2. 

Agustus. Hal. 145-156. Surabaya: Universitas Airlangga. 

Badan Pusat Statistik. (2015). Perkembangan UMKM pada Periode 1997-2012 [Online]. Tersedia di: 

http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322. 

Bungin, H.M.B. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi Kedua. Jakarta: Kencana. 

Ganie, Y.A. (2012). Kiprah BI Menyongsong MEA 2015. Newsletter Bank Indonesia #28, 3 (Juli): 3 

Hadiyati, E. (2015). Marketing and Government Policy on MSMEs in Indonesian: A Theoretical Framework 

and Empirical Study. International Journal of Business and Management, 10 (2): 128–141. 

Hills, G. E., Hultman, C. M., & Miles, M. P. (2008). The evolution and development of entrepreneurial 

marketing. Journal of Small Business Management, 46 (1): 99–112. 

Jevons, C. (2005). Names, brands, branding: beyond the signs, symbols, products and services. Journal of 

Product & Brand Management, 14 (2): 117-118. 

Kartajaya, H. & 25 MarkPlus-ers. (2015). Indonesia WOW, Markplus WOW, We are WOW. Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama. 

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0: Mulai dari Produk ke Pelanggan ke Human 

Spirit. Jakarta: Erlangga. 

Kotler, P. & Keller, K.L. (2007). Manajemen Pemasaran. Edisi 12. Jakarta: PT Indeks. 

Kotler, P. & Pfoertsch, W. (2008). B2B brand management. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. 

Meilani, Y.S.C.P. dan Simanjuntak, S. (2012). Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan dn 

Minuman Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tangerang. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 14 

(2): 164-171. 

Morish, S., Miles, M. P. & Deacon, J.H. (2010). Entrepreneurial Marketing: Acknowledging the Entrepreneur 

and Customer-Centric Interrelationship. Journal of Strategic Marketing 18 (4): 303-316. 

Musay, F.P. (2013). Pengaruh Brand Image terhadap Keputusan Pembelian (Survei Pada Konsumen KFC Kawi 

Malang). Jurnal Administrasi Bisnis (ONLINE), 3 (2). 

Pandeya, T. (2010). Entrepreneurial Marketing: Prospects and Challenges. BVI R Management Edge 4 (1): 57-

65. 

Peter, J.P. & Olson, J.C. (2000). Consumer Behavior: Perilaku konsumen dan Strategi Pemasaran. Jilid 2. 

Edisi 4. Jakarta: Erlangga. 

Puspito, H. (2013). Mengapa Strategi Marketing Penting untuk UKM. Youth Marketers #16 (November): 42 

Riadi, E. (2016). Statistika Penelitian (Analisis Manual dan IBM SPSS). Yogyakarta: Penerbit Andi. 

Riyanto, S., Wijaya, H., dan Soerojo, D. (2016). Selling Yourself: Menang Bersaing di Era MEA. Bandung: Kaifa. 

Setiadi, N.J. (2003). Perilaku Konsumen. Jakarta: Penerbit Prenada Media. 

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi. Bandung : Alfabeta. 



Konferensi Nasional Riset Manajemen X 

“Akselerasi Daya Saing Menuju Keunggulan Organisasi yang Berkelanjutan” 

Lombok, 20-22 September 2016 
 

 

 
16 

Sulistyari, I.N. & Yoestini. (2012). Analisis Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Minat 

Beli Produk Oriflame (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Manajemen 

Universitas Diponegoro Semarang), Diponegoro Journal of Management 1 (1): 1-17. 

Tambunan, T.T.H. (2012). “Pasar Bebas ASEAN : Peluang, Tantangan dan Ancaman bagi UMKM Indonesia”, 

Jakarta: Kementrian Koperasi UMKM. 

Tjiptono, F. (2005). Brand Management and Strategy. Yogyakarta: Andi. 

Tyas, A.A.W.P. & Safitri, V.I. (2014). Penguatan Sektor UMKM sebagai Strategi Menghadapi MEA 2015. Jurnal 

Ekonomi Volume 5 (1): 42-48. 




