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  BAB V 

 PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan disajikan beberapa uraian pembahasan yang sesuai 

dengan hasil penelitian, sehingga pada uraian pembahasan ini peneliti akan 

menjelasakan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. 

1. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk 

Nibra’s di Nibra’s House Maxi Nganjuk  

a. Yang pertama yaitu dana yang dibutuhkan saat memberi keputusan 

pembelian, pembeli atau konsumen selalu mempertimbangkan dana yang 

mereka butuhkan telebih dahulu sebelum mereka memutuskan untuk 

membelinya.  

b.  Faktor selanjutnya didukung dengan tenaga kerja atau karyawannya. 

Jumlah karyawan mempengaruhi keputusan pembelian, semakin banyak 

karyawan maka semakin besar bisnis yang dijalankannya. Semakin banyak 

karyawan semakin memadai dalam menjalankan pemasaran jual belinya. 

Karyawan yang terlalu sedikit membuat konsumen merasa tidak puas 

dalam melakukan pembelian, di dalam Nibra’s karyawan yang efektif ada 

lima orang karyawan. Sedangkan di Nibra’s House Maxi Nganjuk 

memiliki enam karyawan.  
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 Pelayanan karyawan Nibra’s House Maxi Nganjuk sangatlah ramah 

terhadap konsumennya, mereka sangat cekatan dalam membantu 

konsumennya ketika konsumen merasa mebutuhkan bantuan untuk 

mancarikan barang yang mereka ingin atau butuhkan. Peran karyawan 

dalam faktor- faktor keputusan pembelian merupakan faktor pendukung 

yang tidak pernah tertinggal. Ketika pelayanan karyawannya ramah dan 

juga cekatan maka konsumen merasa ingin kembali pada Outletnya lagi. 

Begitupun sebaliknya jika karyawannya judes maka konsumenpun trauma 

dan malas untuk kembali ke Outletnya lagi.  

c. Kelengkapan dari peralatan atau mesin, karena pada dasarnya produk 

Nibra’s merupakan produsen atau distributor pakaian muslim dan 

muslimah maka setiap produksinya menggunakan mesin. Mesin sangat 

membantu dalam setiap produksinya, baik segi kerapiannya atupun 

waktunya, apabila proses produksinya menggunakan jahit tangan maka 

akan memakan waktu yang cukup lama dan akan menghambat proses 

produksinya. Dengan adanya mesin maka produknya pun semakin rapi dan 

indah, potongannya pun juga rapi, hal itu yang menjadikan salah satu 

faktor – faktor dalam memutuskan keputusan pembelian.  

d. Bahan baku yang digunakan dalalm produksi Nibra’s yaitu ada berbagai 

macam kain. Ada kain katun, ada kain kaos, ada yang terbuat dari kain 

premium juga semuanya terbuat dari bermacam-macam bahan baku yang 

semuanya memiliki kualitas berbeda pula. Setiap bahan baku yang 
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digunakan memiliki keunggulan yang berbeda-beda sesuai dengan apa 

yang dibutukan konsumen. Distributor Nibra’s berada di Tangerang 

Selatan maka dari itu bahan baku yang digunakan berasal dari Tangerang 

Selatan.  

e. Nibra’s House Maxi Nganjuk sudah memiliki dan menggunakan sistem 

manajemen dengan baik dan terarah sejak bergabung pada distributor. 

Nibra’s sudah memiliki pasar tersendiri dalam penjualan produk Nibra’s 

pasar Nibra’s House Maxi Nganjuk ada yang Online dan ada juga yang 

Offline, pasar offline nya meliputi Nganjuk dan Sekitarnya. Sedangkan 

yang oNline sudah mampu melayani Nganjuk dan keseluruhan, sistem 

onlinenya sudah berupa sosial media meliputi Instagram, Web, Facebook 

dan juga WhatsApp. 

Inforamsi yang mereka dapat tentang Nibra’s House Maxi Nganjuk 

ialah mereka mengetahui dari informasi gethok tular. Yaitu informasi dari 

mulut ke mulut, informasi yang seperti inilah yang paling dipercayai oleh 

konsumen karena informasi ini merupakan informasi yang dirasa paling 

akurat.  

Keputusan adalah suatu akhir dari pemecahan masalah sebagai 

suatu hukum, ketentuan dan atau jawaban dari situasi yang dilakukan 

melalui pemilihan satu alternative dari beberapa pilihan alternative. 

Perilaku membelian yang mencari variasi beberapa situsi, beberapa situasi 

pembelian ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah, tetapi 
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perbedaan antar merek signifikan. Dalam situasi itu, konsumen sering 

melakukan peralihan merek. Namu, pada kesempatan berikutnya, 

konsumen mungkin mengambil merek lain karena ingin mencari rasa yang 

berbeda. Peralihan merek terjadi karena mencari mencari variasi dan 

bukannya  karena tidak puasan.123  

Faktor- faktor keputusan pembelian ini juga diungkap oleh Drs. 

Ibnu Syamsi, S.U dalam bukunya pengambilan keputusan dan sistem 

informasi.   Yaitu adanya keadaan intern, tersedianya Informasi yang 

diperlukan dan adanya ekstern Organisasi.124 Dalam menjalankan 

keputusan pembelian tidak bisa dilatar belakangi oleh satu atau dua faktor 

saja, melainkan ada bebrapa faktor pendukungnya.  Hal tersebut juga 

senada dengan penelitian terdahulu milik Karina S. Sumolang dan Silvya 

L. Mandey  pada tahun 2018 yang berjudul “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Keputusan Pembelian Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Universitas Sam Ratulangi ManadoMenggunakan Kartu Simpati 

Telkomsel.” Bahwa dalam keputusan pembelian faktor - faktor yang 

mempaengaruhi keputusan pembelian adalah adanya referensi dari orang 

sekitar, harga, gaya atau model dan juga lokasi yang mudah ditemui.125 

 

                                                             
123 Kotler philp, Keller kevin lane manajemen pemasaran edisi 12jilid 1... hal. 246 
124 Drs. Ibnu Syamsi, S.U. Pengambilan Keputusan dan sistem inforamsi... hal. 23-24  
125Karina S. Sumolang dan Silvya L. MandeyFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Keputusan Pembelian MahasiswaFakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi 

ManadoMenggunakan Kartu Simpati TelkomselJanuari 2018, Vol.6 No. 1 
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2. Proses Pembelian Produk Nibra’s di Nibra’s Maxi Nganjuk   

 Proses Keputusan pembelian memiliki beberapa langkah yang sering 

digunakan atau diterapkan oleh konsumen atau masyarakat, diantaranya 

ialah sebagai berikut: 

a. Siapa yang memperngaruhi keputusan pembelain, dari hasil temuan 

penulis siapa yang memperkenalka produk Nibra’s pada kalangan 

masyarakat ialah mereka mengetahui informsi tersebut dari gethok 

tular yaitu inforamsi  dari mulut ke mulut. Karena pada dasarnya 

informsi gethok tular sendiri merupakan informasi yang paling 

diercayai oleh konsumen untuk memutuskan apakah mereka jadi 

membeli barang tersebut atau tidak.  

b. Gaya hidup sangat berpengaruhdalam menentukan keputuan 

pembelian kaena pada dasarnya masyarakat zaman sekaranglebih 

mementingkan gaya hidup dari apada kebutuhan atau konsumsi 

sehahri-hari.  

c. Proses keputusan pembelian mereupakan bagain akhir dalam 

memnentukan apakah seseorang tersebut jadi atau tidaknya dalalm 

memutuskan pembelian mereka.  

d. Kapan konsuen memutuskan untuk membeli suatu produk? Apaakh 

ada faktor musim. Keputusan dalam pembelian produk Nibra’s apakah 

dipengaruhi oleh msim, maka jawabannya adalah iya karena pada 
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musim Ramadhan atau menjelang hari raya banyak masyarakat atau 

konsumen yang berbodong-bondong untuk membeli produk Nibra’s  

selain untuk menyongsong hari raya idul fitri juga sebagai ciri khas 

yang sudah mendarah daging bahwa kaum muslim akan mengenakan 

pakaian muslim atau muslimah yang baru untuk menyambut hari raya. 

Walauapun hal itu tidak dipercayai oleh semua kaum muslim atau 

muslimah.  

e. Dimana pembeli dapat membeli produk Nibra’s ini artinya tempat atau 

lokasi juga merupakan slah satu pertimbangan proses keputusan 

pembelain khususnya pembelian produk Nibra’s. Setiap kota atau 

kabupaen memiliki satu Outlet Nibra’s yang disebut juga sebagai 

Nibra’s House Maxi, di Nganjuk sendiri Nibra’s House Maxi berada di 

jalan Veteran No. 58C Nganjuk. 

f. Mengapa pelanggan atau kosumen membeli merek tertentu untuk 

memtuskan pembelain mereka? Karena merek merupakan slah satu 

gaya hidup. Merek juga sebagai konsumsi pada masyarakat pada 

umumnya. Mereka lebih mengutamakan merek dari pada kualitas 

ataupun harga yang mereka keluarkan. Mereka selalu 

mempertimbangkan merek no. Satu dari pada yang lainnya.     

 Proses Psikologis dasar ini memainkan peran penting dalam 

memahami bagaimana konsumensecara aktual mengambil keputusan 
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pembelian para pemasar harus memahami sisi perilaku konsumen.126 

Merek bermanfaat bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merek 

berperan penting sebagai sarana identifikasi produk dan perusahaan, 

bentuk proteksi hukum, signal jaminan kualitas,sarana menciptakan 

asosiasi dan makna unik (deferensiasi). Sarana keungulan kompotitif, dan 

sumber financial retums. Sementara bagi konsumen, merek beperan 

krusial sebagai identifikasi sumber produk, penetapan tanggung jawab 

pada produsen atau distributor spesifik, pengurang risiko, penekan biaya 

pencarian internal dan eksternal,  janji atau ikatan khusus dengan 

produsen, alat simbolis yang memproyeksikan citra diri, dan signal 

kualitas. 127 

Konsumen mempertimbangkan merek untuk menjadikannya proses 

keputusam pembelian adalah hal yang wajar. Karena pada zaman sekarang 

ini merek adalah sesuatu yang paling dicari oleh konsumen, apakah itu 

untuk kepuasan tersendiri atau gaya hidup dan atau memang itu 

kebutuhannya mereka tidak pernah mempertimbangkan itu, yang 

terpenting mereka mengenakan sesautu produk yang bermerek dan 

berlabel. Hal itu sesuai dengan teorinya Kotler Philip dan Keller Kevin 

Lane yang berjudulkan Manajemen Pemasaran edisi 12 jilid 1 . Hal itu 

juga didukung oleh penelitain terdahulu dengan Peneliti Fatih Imantoro, 

Suharyonodan Sunarti (2018) dengan Judul Penelitian Pengaruh Citra 

                                                             
126 Kotler Phiip & Keller Kevin Lane  Manajemen Pemasaran edisi 12 jilid 1... 234 
127Fandy Tjiptono & Gregorius chandra Pemasaran Strategik... hal. 239 
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Merek, Iklan, Dan Cita RasaTerhadap Keputusan Pembelian(Survei 

Terhadap Konsumen Mi Instan Merek Indomie di Wilayah Um Al- 

Hamam Riyadh)128 

3. Kendala dan solusi dalam keputusan pembelian produk Niba’s di 

Nibra’s House Maxi Nganjuk 

a. Kendala Internalialah kendala yang dialami dalam Nibra’s House maxi 

Nganjuk ini ialah dengan adanya Karyawan baru (SDM) itumenjadi 

kendala tersendiri dalam Nibra’s hause maxi Nganjuk, karena akan 

adanya adaptasi baru dan juga pengenalan baru pengenalan dalam 

sistem tugas kerjaan atauproduk maupun pengenalan sosial antar 

karyawan.  

b. Kendala Eksernal  setiap bisnis pasti memiliki kendala, begitu pula 

yang dialami oleh Nibra’s House Maxi Nganjuk  Dari hasil penelitian 

kendala yang dihadapi dalam penjualan produk Nibra’s yaitu 

kekurangan stock, karena sekarang ini sudah banyak konsumen yang 

mencari atau berminat untuk membeli produk Nibra’s. 

c. Solusi Dan salah satu akibat kekurangan stock terjadilah penjulaan 

nakal yang ingin mencari laba sebanyak-banyaknya demi keuntungan 

pribadi dengan menjual produk  KW Nibra’s mereka menggunakan 

foto atau gambar dari produk Nibra’s tetapi mereka tidak menjual 

                                                             
128 Fatih Imantoro, Suharyonodan SunartiPengaruh Citra Merek, Iklan, Dan Cita 

RasaTerhadap Keputusan Pembelian(Survei Terhadap Konsumen Mi Instan Merek 

IndomieDi Wilayah Um Al- Hamam Riyadh) April 2018, Vol 57 No.1  
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produk Nibra’s melainkan proaduk turunan dari Nibra’s. Hal seperti ini 

otomatis juga merugikan Nibra’s. Selain itu kendala yang lain ialah 

adanya pesaing yang lumayan banyak yang sama – sama berbisnis 

dibidang pakaian baik pakaian muslim maupun nonmuslim.  

Selain itu Nibra’s juga memiliki benteng untuk menghadapi 

kendala kedala diatas. Salah satu solusinya ialah mereka menawarkan 

kepada konsumen dengan program – program mereka. Salah satunya 

yaitu dengan menawarkan bahwo produk mereka bisa return selama   

3 x 24 jam setelah pembelian. Hal seperti ini yang menarik apalagi 

bagi mereka yang masih ragu-ragu dengan produknya Nibra’s.  

 

 


