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ABSTRACT 

 

This study aims to (1) analyze the significance of the effect of the advantages of 

brand image to buying interest helmet products INK; (2) analyze the significance of 

the influence of superior quality products to the buying interest helmet products 

INK; (3) analyze the significance of the effect on the price of buying interest INK 

helmet products, and (4) analyzing the dominant variable influence on buying 

interest helmet products INK. The population throughout the Faculty of Economics 

University of Slamet Riyadi Surakarta who have INK helmet numbered 100 students 

and as respondents. Test instrument using validity and reliability test. Classic 

assumption test using the test: Multicolinearity, Heteroskidastity, autocorrelation 

and normality. Data analysis techniques: multiple linear regression, t-test, F, and 

the coefficient of determination. The results showed no significant effect superiority 

of brand image to buying interest helmet products INK, no significant effect superior 

quality products to the buying interest helmet products INK, no significant effect of 

price to purchase interest helmet products INK, superior brand image dominant 

influence on interest buy products INK helmet. 

 

Keywords: brand image of excellence, superior quality products, prices, interest in 

buying products helm INK 

 

PENDAHULUAN 

Bisnis helm di Indonesia mempunyai 

persaingan pasar yang begitu pesat ditunjuk-

kan dengan banyaknya merek-merek helm 

yang beredar di pasaran. Selain helm merek 

INK, sedikitnya terdapat 6 merk helm yang 

dikenal secara luas di pasar Indonesia, antara 

lain: KYT, AGV, HIU, GM, ARAI, BMC, 

dan masih banyak merk helm yang lain.  

INK merupakan salah satu merek helm 

yang terkenal di Indonesia, didesain dengan 

Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memi-

liki desain yang menarik dan tidak membo-

sankan. Helm INK tersedia dalam pilihan half 

face dan full face dengan rentang harga antara 

200 ribu rupiah sampai 1 jutaan rupiah. De-

ngan harga helm INK yang bisa terjangkau 

tingkat ekonomi menengah ke bawah tentu 

sangat sepadan dengan keamanan dan Kenya-

manan yang didapat, mengingat helm INK 

suatu produk helm yang kokoh dan kuat ber-

fungsi untuk melindungi kepala dari ancaman 

benturan keras. Konsumen biasanya memilih 

produk yang sesuai dengan keinginan atau 

kebutuhan. Sekarang di kalangan remaja, 

dewasa, orang tua bahkan para mahasiswa 

maupun mahasiswi banyak yang mengguna-

kan produk helm INK. Mereka menggunakan 

helm INK karena helm INK bentuk serta 

desain yang sangat bagus dan variasi warna 

dan modelnya juga sangat banyak. 

Helm merek  INK merupakan satu me-

rek helm yang sudah dikenal di masyarakat. 

Keunggulan citra merk suatu produk dapat 
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menjadikan konsumen menjadi tertarik. Merk 

produk yang terkenal dapat menjadikan 

persepsi seseorang bahwa produk tersebut 

berkualitas baik. Sebaliknya merk produk 

yang tidak atau kurang dikenal oleh calon 

konsumen, persepsi calon konsumen yang 

muncul adalah kualitas produk tersebut 

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa citra 

merek produk mencerminkan persepsi 

konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk berkenaan dengan 

maksud yang diharapkan. Kaitan antara 

keunggulan citra merek dengan minat beli 

dikemukakan Habul dalam Ryzan Purwa 

Indrayana (2012). Dikemukakan bahwa citra 

merek akan berpengaruh langsung terhadap 

tingginya minat beli terhadap suatu perkem-

bangan produk. Hal tersebut didukung oleh 

pendapat Gaeff dalam Ryzan Purwa Indraya-

na (2012) yang menyatakan bahwa perkem-

bangan pasar yang demikian pesat mendorong 

konsumen untuk lebih memperhatikan citra 

merek dibandingkan karakteristik fisik suatu 

produk dalam memutuskan pembelian.  

Perhatian konsumen terhadap suatu 

produk, tidak hanya terpusat pada citra merek 

dan kualitas produk, namun juga faktor harga. 

Harga menjadi pusat perhatian bagi konsu-

men dalam melakukan pembelian, terutama 

bagi konsumen yang tingkat ekonominya ren-

dah. Pada umumnya produk yang berkualitas 

tinggi, sangat diminati oleh konsumen. 

Namun apabila harga produk tersebut tidak 

terjangkau oleh konsumen, maka minat kon-

sumen tersebut akan hilang dan selanjutnya 

akan memilih produk lain yang harganya 

terjangkau. Lain halnya bagi konsumen yang 

tingkat ekonominya kuat, meskipun harganya 

mahal, kalau produk tersebut sudah diminati 

kemungkinan tetap akan dibeli. Begitu juga 

dengan produk helm, konsumen sebelum 

membeli seringkali membandingkan harga, 

dari produk helm yang satu dengan produk 

helm yang lain. Sebagaimana hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Fitria Wahyuningsih 

(2011), menunjukan bahwa sebelum membeli 

helm, konsumen cenderung melakukan 

perbandingan harga.  

Bagi produsen perlu mengenal dan me-

ngetahui apa yang menjadi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Selain menciptakan 

produk yang bisa dikenal di masyarakat 

dengan berkualitas tinggi yang diharapkan 

konsumen, faktor harga juga sangat mempe-

ngaruhi minat beli konsumen, karena masya-

rakat atau konsumen di Indonesia sebagian 

besar sangat sensitif terhadap harga. Konsu-

men dapat dengan mudah berpaling ke produk 

pesaing yang menawarkan harga lebih murah 

dengan kualitas yang relatif sama. Poin pen-

ting bagi produsen untuk dapat memenangkan 

suatu persaingan pasar yaitu produsen tersebut 

perlu memperhatikan apa yang melandasi 

seorang konsumen dalam memilih suatu 

produk, dalam hal ini adalah minat membeli 

dari seorang konsumen yang selalu timbul 

setelah adanya proses evaluasi alternatif dan 

didalam proses evaluasi seseorang akan 

membuat suatu rangkaian pilihan mengenai 

produk yang hendak dibeli.  

Hasil survei sementera peneliti di bebe-

rapa toko helm di daerah Kota Surakarta, 

menunjukkan penjualan helm merk INK lebih 

tinggi dari pada helm merk lain. Rata-rata 

helm merek INK yang terjual tiap bulannya 

sebanyak 10 buah (Toko Bintang Helm di 

Manahan). Di samping itu, dari pengamatan 

sementara peneliti terhadap mahasiswa atau 

mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas 

Slamet Riyadi Surakarta, banyak yang me-

ngenakan helm merk INK. 

Rumusan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah keunggulan citra merek berpenga-

ruh signifikan terhadap minat beli produk 

helm INK? 

2. Apakah keunggulan kualitas produk berpe-

ngaruh signifikan terhadap minat beli pro-

duk helm INK? 

3. Apakah harga berpengaruh signifikan ter-

hadap minat beli produk helm INK? 

4. Manakah diantara variabel (keunggulan 

citra merek, keunggulan kualitas produk, 

atau harga) yang berpengaruh dominan 

terhadap minat beli produk helm INK?  
Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan 

penelitian yang hendak dicapai adalah untuk: 

1. Menganalisis signifikansi pengaruh keung-

gulan citra merek terhadap minat beli pro-

duk helm INK. 

2. Menganalisis signifikansi pengaruh keung- 
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gulan kualitas produk terhadap minat beli 

produk helm INK.  

3. Menganalisis signifikansi pengaruh harga 

terhadap minat beli produk helm INK. 

4. Menganalisis variabel yang dominan pe-

ngaruhnya terhadap minat beli produk 

helm INK. 

 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Merek dapat membuat citra terhadap 

sebuah perusahaan. Menurut Buchari Alma 

(2007: 148) image atau citra merek akan 

terbentuk dalam jangka waktu tertentu, hal ini 

dikarenakan akumulasi persepsi terhadap sua-

tu objek, apa yang terpikirkan, diketahui, di-

alami yang masuk kedalam memory sese-

orang berdasarkan masukan-masukan dari 

berbagai sumber sepanjang waktu. Citra me-

rek merupakan pemahaman konsumen me-

ngenai merek secara keseluruhan, kepercaya-

an konsumen terhadap suatu merek tertentu, 

dan bagaimana konsumen memandang suatu 

merek. 

Keunggulan citra merek yang positif 

akan membuat konsumen menyukai suatu 

produk dengan merek yang bersangkutan 

dikemudian hari, sedangkan bagi produsen 

keunggulan citra merek yang baik akan 

membatu kegiatan perusahaan dalam bidang 

pemasaran. Agar citra merek dapat terbentuk 

sesuai atau mendekati brand identy yang di-

harapkan oleh perusahaan, maka perusahaan 

sebagai produsen harus mampu untuk mema-

hami dan mengeksploitasi unsur-unsur yang 

membentuk suatu merek sehingga memiliki 

citra yang baik. 

Menurut Kotler dan Keller yang dialih 

bahasakan oleh Bob Sabran (2009:143), 

“kualitas produk adalah kemampuan suatu 
barang untuk memberikan hasil atau kinerja 

yang sesuai bahkan melebihi dari apa yang 

diinginkan pelanggan”. 
Keunggulan kualitas produk helm me-

rek INK dapat diketahui dari 6 indikator, 

yaitu: (1) Model bervariasi; (2) Daya tahan 

lama (kuat); (3) Berstandar nasional; (4) 

Mudah diperbaiki; (5) Memiliki keandalan; 

dan (6) Kenyamanan.  

Para produsen berkepentingan untuk 

mengetahui harga penjualan dari produknya, 

karena sukses tidaknya pemasaran produk 

tergantung dari harga penawaran kepada kon-

sumen. “Harga adalah jumlah uang (ditambah 

beberapa barang kalau mungkin) yang dibu-

tuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombi-

nasi dari barang beserta pelayanannya” (Basu 
Swastha DH, 2000: 147).  

Menurut Phillip Kotler dan Gary Arms-

trong (2012: 52), di dalam variabel harga ada 

beberapa unsur kegiatan utama harga yang 

meliputi daftar harga, diskon, potongan harga, 

dan periode pembayaran. Ada empat indikator 

yang mencirikan harga yaitu: Keterjangkauan 

harga, kesesuaian harga dengan kualitas pro-

duk, daya saing harga, dan kesesuaian harga 

dengan manfaat. 

 

Hipotesis 
1. Ada pengaruh yang signifikan keunggulan 

citra merek terhadap minat beli produk 

helm INK. 

2. Ada pengaruh yang signifikan keunggulan 

kualitas produk terhadap minat beli produk 

helm INK. 

3. Ada pengaruh yang signifikan harga terha-

dap minat beli produk helm INK. 

4. Keunggulan kualitas produk berpengaruh 

dominan terhadap minat beli produk helm 

INK. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah survei pada 

mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi 

Universitas Slamet Riyadi Surakarta, dengan 

alasan peneliti ingin mengetahui lebih jauh 

minat beli helm INK dari para mahasiswa. 

Selain itu peneliti lebih mudah untuk menda-

patkan data yang diperlukan.  

Populasi penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi 

Unisri Surakarta yang memiliki helm merek 

INK. Dalam populasi yang tidak diketahui 

jumlahnya secara pasti, maka sampel yang di-

ambil tergantung pada besarnya tingkat signi-

fikansi dan kesalahan (error) yang diharap-

kan, oleh karena itu jika dalam suatu peneli-

tian dengan populasi yang cukup besar digu-

nakan tingkat signifikansi () = 5% dan error 

yang diharapkan terjadi (e) tidak melebihi 10%, 

maka banyaknya sampel yang diambil adalah:  
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(Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo, 

2005: 114) 

Banyaknya responden yang digunakan 

sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 

100 orang (pembulatan). Sumber data yang 

digunakan berupa data primer diperoleh dari 

penyebaran angket, dan data sekunder, diper-

oleh dari catatan perusahaan, buku-buku dan 

literatur-literatur yang ada hubungannya 

dengan penelitian. Instrumen yang digunakan 

berupa kuesioner mengenai keunggulan citra 

merek, keunggulan kualitas produk, harga, 

dan minat beli konsumen helm INK. Instru-

men tersebut diuji kevalidannya dengan 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas.  

Pengumpulan data dengan melakukan 

penyebaran kuesioner kepada responden se-

cara langsung. Struktur pertanyaan dalam 

kuesioner berupa pertanyaan tertutup. Res-

ponden akan diminta mengisi sendiri jawaban 

yang tersedia, namun demikian peneliti akan 

tetap mendampingi responden untuk memu-

dahkan responden dalam menjawab perta-

nyaan.   

Setelah data terkumpul kemudian dila-

kukan uji asumsi klasik dan analisis. Uji 

asumsi klasik meliputi: uji multikolinearitas, 

uji autokorelasi, uji heteroskedastisias, dan 

uji normalitas. Analisis data yang digunakan 

untuk menguji hipotesis menggunakan regresi 

linear berganda, uji t, uji F dan koefisien de-

terminasi.  

 

HASIL PENELITIAN  

1. Hasil Uji Instrumen 

Hasil uji validias diperoleh hasil se-

mua pernyataan mengenai keunggulan citra 

merek (X1) sebanyak 6 item pernyataan, 

keunggulan kualitas produk (X2) sebanyak 

6 item pernyataan, harga (X3) sebanyak 4 

item pernyataan, dan minat beli konsumen 

(Y) sebanyak 3 item pernyataan dinyatakan 

valid karena p-value < 0,05. Hasil uji relia-

bilitas menunjukkan keseluruhan item per-

nyataan variabel keunggulan citra merek, 

keunggulan kualitas produk, harga, dan mi-

nat beli mempunyai nilai Cronbach Alpha 

> 0,60, dengan demikian keseluruhan item 

pernyataan tersebut reliabel. 

 

2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk 

mengetahui apakah model regresi linear 

berganda dalam penelitian ini benar-benar 

menunjukkan hubungan yang signifikan 

dan representatif atau BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator) dilakukan pengujian 

asumsi klasik dengan hasil seperti tabel 1 

berikut. 

 

3.  Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda digunakan 

untuk menguji pengaruh variabel bebas 

yaitu keunggulan citra merek (X1), keung-

gulan kualitas produk (X2) dan harga (X3) 

terhadap minat beli helm INK (Y). 

Dari hasil regresi linear berganda 

tersebut dapat diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut:  

 

Y = -0,586 + 0,295X1 + 0,118X2 + 0,149X3  

 

Tabel 1: Uji Asumsi Klasik 

 

Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Kesimpulan 

Uji Multikolinearitas 

 

Uji Autokorelasi 

 

Uji Heterokesdatisitas 

 

Uji Normalitas 

Tolerance (0,678);(0,484); (0,614) > 0,1  

VIP (1,476); (2,067); (1,629) < 10 

p (1,000) > 0,05 

 

p (0,060); (0,497); (0,686) > 0,05 

 

p (0,983) > 0,05 

Tidak terjadi  

multikolinearitas 

Tidak terjadi 

autokorelasi 

Tidak terjadi  

heterokesdatisitas 

Residual normal 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 
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Tabel 2: Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 

Variabel Koefisien Nilai t Signifikansi 

(Constant) -0,586 -0,571 0,569 

Keunggulan citra merek 0,292 6,349 0,000 

Keunggulan kualitas produk 0,118 2,088 0,040 

Harga 0,149 2,159 0,033 

F                   : 43,033   0,000 

Adjusted R
2
  : 0,565    

 Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 

Hasil persamaan regresi beserta inter-

pretasinya adalah sebagai berikut: 

Nilai konstanta (a) bertanda negatif, 

yaitu -0,586 berarti apabila keunggulan 

citra merek (X1), keunggulan kualitas pro-

duk (X2) dan harga (X3) sama dengan nol, 

maka minat beli helm INK akan menurun 

atau negatif. 

Nilai koefisien regresi untuk variabel 

keunggulan citra merek (X1) yaitu sebesar 

0,295 adalah positif, artinya keunggulan 

citra merek berpengaruh positif terhadap 

minat beli helm INK, sehingga semakin 

tinggi keunggulan citra merek maka minat 

beli helm INK akan mengalami pening-

katan. 

Nilai koefisien regresi variabel keung-

gulan kualitas produk (X2) sebesar 0,118 

adalah positif, artinya apabila keunggulan 

kualitas produk meningkat, maka minat 

beli helm INK juga meningkat. 

Nilai koefisien regresi variabel harga 

(X3) sebesar 0,149 adalah positif, yang 

berarti artinya apabila harga meningkat, 

maka minat beli helm INK meningkat. 

 

4. Uji t 

Uji t untuk mengetahui pengaruh yang 

signifikan antara variabel keunggulan citra 

merek (X1), keunggulan kualitas produk 

(X2) dan harga (X3) terhadap minat beli 

helm INK (Y) mahasiswa Fakultas Ekono-

mi Universitas Slamet Riyadi Surakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian uji t pada ta-

be 2 dapat ditarik hipotesis sebagai 

berikut: 

a. Uji Hipotesis 1 

Keunggulan citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli helm 

INK. Hasil uji t diketahui bahwa nilai t 

hitung sebesar 6,349 dengan p value 

0,000 < 0,05 maka Ho ditolak, berarti 

keunggulan citra merek (X1) berpenga-

ruh signifikan terhadap minat beli helm 

INK (Y), maka hipotesis 1 yang menya-

takan: Ada pengaruh yang signifikan 

keunggulan citra merek terhadap minat 

beli produk helm INK, terbukti kebenar-

annya. 

b. Uji Hipotesis 2 

Keunggulan kualitas produk berpenga-

ruh signifikan terhadap minat beli helm 

INK. Hasil uji t diketahui bahwa nilai t 

hitung sebesar 2,088 dengan p value 

0,040 < 0,05 maka Ho ditolak, berarti 

keunggulan kualitas produk (X2) berpe-

ngaruh signifikan terhadap minat beli 

helm INK (Y), maka hipotesis 2 yang 

menyatakan: Ada pengaruh yang signi-

fikan keunggulan kualitas produk terha-

dap minat beli produk helm INK, ter-

bukti kebenarannya. 

c. Uji Hipotesis 3 

Harga berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli helm INK. Hasil uji t diketa-

hui bahwa nilai t hitung sebesar 2,159 

dengan p value 0,033 < 0,05 maka Ho 

ditolak, berarti harga (X3) berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli helm INK 

(Y), maka hipotesis 3 yang menyatakan: 

Ada pengaruh yang signifikan harga 

terhadap minat beli produk helm INK, 

terbukti kebenarannya. 

d. Uji Hipotesis 4 

Keunggulan citra merek berpengaruh 

dominan terhadap minat beli produk 
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helm INK. Hasil uji t diketahui nilai t 

hitung variabel keunggulan citra merek 

yang paling besar yaitu 6,349 dengan p 

value 0,000 dibanding nilai t hitung 

variabel keunggulan kualitas produk 

dan harga, maka hipotesis 4 yang me-

nyatakan: Keunggulan citra merek ber-

pengaruh dominan terhadap minat beli 

produk helm INK, terbukti kebenaran-

nya. 

  

5. Uji Ketepatan Model (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji 

ketepatan model persamaan dari variabel 

keunggulan citra merek (X1), keunggulan 

kualitas produk (X2), dan harga (X3) dalam 

memprediksi pengaruh variabel minat beli 

helm INK (Y). Dasar pengambilan kepu-

tusan jika pada tingkat signifikansi ditentu-

kan, yaitu α: 0,05 dan nilai probabilitas p > 

0,05, maka Ho diterima berarti model re-

gresi yang digunakan tidak tepat untuk 

memprediksi pengaruh variabel indepen-

den terhadap variabel dependen. Nilai p < 

0,05, maka Ho ditolak berarti model regresi 

yang digunakan sudah tepat untuk mem-

prediksi pengaruh variabel independen ter-

hadap variabel dependen. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai 

Fhitung 43,033 dengan p-value sebesar 0,000 

< 0,05 maka Ho ditolak, yang berarti 

model yang digunakan dalam penelitian ini 

sudah tepat. Artinya variabel keunggulan 

citra merek (X1), keunggulan kualitas pro-

duk (X2) dan harga (X3) dapat mempre-

diksi pengaruh minat beli helm INK (Y) 

pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Slamet Riyadi Surakarta. 

 

6. Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi (R²) 

digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar sumbangan yang diberikan variabel 

bebas yang terdiri, keunggulan citra merek 

(X1), keunggulan kualitas produk (X2) dan 

harga (X3) terhadap minat beli helm INK 

(Y). Dari hasil perhitungan dengan prog-

ram SPSS versi 12.0 diperoleh nilai Adjus-

ted R Square sebesar 0,565. Berarti varia-

bel keunggulan citra merek (X1), keung-

gulan kualitas produk (X2) dan harga (X3) 

mempunyai sumbangan terhadap minat 

beli helm INK (Y) sebesar 56,5%, sedang-

kan sisanya sebesar 43,5% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti, seperti 

promosi.  

 

PEMBAHASAN 

1. Pengaruh keunggulan citra merek terha-

dap minat beli helm INK 

Temuan dari hasil penelitian ini bahwa 

keunggulan citra merek berpengaruh signi-

fikan terhadap minat beli helm INK, arti-

nya semakin tinggi keunggulan citra merek 

maka hal ini akan berpengaruh terhadap 

minat beli helm INK pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universias Slamet 

Riyadi Surakarta.  

Hasil penelitian ini mendukung pene-

litian yang dilakukan Fitria Wahyuningsih 

(2011) bahwa faktor-faktor yang menim-

bulkan minat beli konsumen terhadap helm 

adalah faktor merek dan kemasan. Hal ini 

berimplikasi perlunya upaya peningkatan 

keunggulan citra merek dengan perusahaan 

sebagai produsen untuk memahami dan 

mengeksploitasi unsur-unsur yang mem-

bentuk suatu merek sehingga memiliki 

citra yang baik. 

2. Pengaruh keunggulan kualitas produk 

terhadap minat beli helm INK 

Hasil penelitian menunjukkan ada 

pengaruh variabel keunggulan kualitas 

produk terhadap minat beli helm INK 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Slamet Riyadi Surakarta. Artinya, semakin 

meningkat kualitas produk maka akan 

semakin meningkatkan minat beli helm 

INK, sebaliknya semakin rendah kualitas 

produk, maka minat beli helm INK maha-

siswa Fakultas Ekonomi juga akan semakin 

menurun. Hasil penelitian ini sejalan de-

ngan penelitian yang dilakukan oleh Fitria 

Wahyuningsih (2011) yang menunjukkan 

bahwa faktor-faktor yang menimbulkan 

minat beli konsumen terhadap helm adalah 

faktor kualitas. Hasil penelitian ini juga 

didukung penelitian Rio Novan Dinata 

(2013) bahwa semakin baik kualitas pro-

duk (X1) akan memberikan kontribusi ter-
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hadap peningkatan minat beli konsumen 

helm BMC tipe open face. Hasil penelitian 

ini juga didukung oleh Ryzan Purwa Indra-

yana (2012) bahwa variabel kualitas mem-

punyai pengaruh yang signifikan terhadap 

perilaku konsumen dalam membeli helm 

merek INK.  

Hal ini berimplikasi adanya persaing-

an yang semakin banyak, para produsen 

berusaha untuk mempertahankan produk-

nya yang ada di pasaran dan salah satunya 

adalah dengan meningkatkan kualitas 

produk yang dihasilkan pada saat itu pula 

kualitas mulai diperhatikan dan dianggap 

penting. Konsumen dewasa ini tidak ter-

tarik untuk membeli suatu barang hanya 

promosi atau harganya yang murah, mela-

inkan sudah mulai melihat dan menilai 

kualitas barang yang akan dibeli. Kualitas 

telah menjadi senjata yang sangat kuat un-

tuk memenangkan persaingan. Hal tersebut 

mendorong perusahann untuk melakukan 

pengembangan secara terus menerus. Per-

usahaan tidak akan tinggal diam saat kuali-

tas produknya dilampau oleh perusahaan 

pesaing, melainkan perusahaan akan ber-

usaha untuk mengembangkan produknya 

agar lebih baik. 

3. Pengaruh harga terhadap minat beli helm 

INK 

Temuan dari hasil penelitian ini bah-

wa harga berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli helm INK pada mahasiswa Fa-

kultas Ekonomi, dalam arti bahwa apabila 

harga helm INK makin terjangkau maka 

minat beli helm INK akan semakin me-

ningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan Ryzan 

Purwa Indrayana (2012), bahwa variabel 

harga kualitas mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap perilaku konsumen da-

lam membeli helm merek INK. Hasil pene-

litian ini juga didukung oleh Fitria Wahyu-

ningsih (2011) yang menunjukkan bahwa 

faktor-faktor yang menimbulkan minat beli 

konsumen terhadap helm adalah faktor 

kelompok harga. 

Berdasarkan hasil penelitian ini berim-

plikasi pada perusahaan untuk memper-

hitungkan harga produk di pasaran. Dalam 

hal ini perusahaan perlu lebih bijaksana 

menentukan harga, keputusan mengenai 

harga-harga yang akan diikuti untuk suatu 

jangka waktu tertentu. Jadi di sini terkan-

dung maksud mengikuti perkembangan 

harga pasar. 

 

KESIMPULAN 

Variabel keunggulan citra merek (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

helm INK (Y), yang ditunjukkan nilai thitung 

sebesar 6.349 dengan  value sebesar 0,000 < 

0,05. Berarti Ho ditolak dan Ha diterima, 

dengan demikian hipotesis yang menyatakan: 

Ada pengaruh yang signifikan keunggulan 

citra merek terhadap minat beli produk helm 

INK, terbukti kebenarannya .   
Variabel keunggulan kualitas produk 

(X2) berpengaruh signifikan terhadap minat 

beli helm INK (Y), yang ditunjukkan nilai 

thitung sebesar 2,088 dengan  value 0,040 < 

0,05. Berarti Ho ditolak dan Ha diterima, 

dengan demikian hipotesis yang menyatakan: 

Ada pengaruh yang signifikan keunggulan 

kualitas produk terhadap minat beli produk 

helm INK, terbukti kebenarannya.  

Variabel harga berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli helm INK (Y), yang 

ditunjukkan nilai thitung sebesar 2,159 dengan  

value 0,033 < 0,05. Berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima, dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan: Ada pengaruh yang signifikan 

harga terhadap minat beli produk helm INK, 

terbukti kebenarannya.  

Variabel yang dominan pengaruhnya 

terhadap minat beli helm INK pada mahasis-

wa Fakultas Ekonomi Universitas Slamet 

Riyadi Surakarta adalah keunggulan citra 

merek, karena nilai koefisien regresi (b1) 

paling besar yaitu 0,295 dengan p-value 0,000 

dibandingkan keunggulan kualitas produk dan 

harga. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi 

menjadikan keunggulan citra merek sebagai 

faktor utama dalam keinginannya membeli 

helm INK.   
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