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ABSTRAK

Dengan ramainya persaingan di dalam industri elektronik di Indonesia dewasa ini, membuat
perusahaan elektronik yang ada saling berupaya melakukan berbagai inovasi sehingga dapat
memunculkan keunggulan kompetitifnya. Inovasi dalam sektor ini pastinya antar vendor yang
satu dengan yang lain tidak akan jauh berbeda. Oleh sebab itu persaingan semakin tidak sehat
mengingat persaingan yang sekarang terjadi adalah perang harga. Kondisi ini membuat Sanken
sadar bahwa pentingnya menelaah lebih jauh mengenai seberapa baik atau burukkah persepsi
kualitas yang dirasakan konsumen atas produk sanken dan seberapa baik atau burukkah citra
merek produk Sanken yang dibenak oleh para konsumen. Hal ini sangat perlu mengingat Sanken
merupakan pemain baru dalam industri elektronik satu dasawarsa terakhir ini. Dan sadar bahwa
kedua faktor tersebut sangat dapat dijadikan sebagai salah satu alasan dari keputusan konsuenm
dalam melakukan pembelian produk elektronik Sanken. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana persepsi kualitas produk dan citra merek produk sanken yang telah
diberikan Sanken kepada pelanggannya serta pengaruhnya terhadap keputusan pembelian
konsumen.
Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan studi kasus,yang dilakukan dengan
memeberikan kuesioner secara langsung kepada pelanggan di service center produk Sanken,
Pluit, serta melakukan analisis regresi sederhana dan berganda untuk mengetahui bagaimana
pengaruh dari persepsi kualitas dan citra merek produk Sanken terhadap keputusan pembelian
yang dilakukan para konsumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan penilaian konsumen mengenai persepsi
kualitas dan citra mereka dari produk elektronik Sanken pelayanan adalah baik. Persepsi kualitas
dan citra merek produk Sanken juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan
pembelian serta dapat diketahui juga bahwa citra merek memberikan pengaruh yang lebih besar
terhadap keputusan pembelian daripada pengaruh dari persepsi kualitas yang telah diberikan
kepada para konsumen.
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