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Abstract: This research was conducted with the aim to know how the influence of product quality and price to the
decision of purchasing kerupuk kemplang in Palembang. The type of this research is quantitative descriptive research,
with data collection through the distribution of questionnaires distributed to 100 respondents who have made
purchases of kemplang kerupuk in Palembang by purposive sampling technique and data analysis using multiple
regression. The results of this study together product and price quality influential in the amount of 11.016 with a
significant level of 0.000. While partially the most dominant effect of the price of purchasing decisions of 3.244
witha significant level of 0.002. In this study the coefficient of determination (R2) of 18.5%.

Keywords: product quality, price, purchase decision .

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas produk dan harga
terhadap keputusan pembelian kerupuk kemplang di Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif
kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui pembagian kuisioner yang dibagikan kepada 100 responden yang
sudah melakukan pembelian kerupuk kemplang di Palembang dengan teknik purposive sampling dan analisis datanya
menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini secara bersama-sama kualitas produk dan harga berpengaruh
secara sebesar 11,016 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Sedangkan secara parsial harga berpengaruh paling
dominan terhadap keputusan pembelian sebesar 3,244 dengan tingkat signifikan sebesar 0,002. Pada penelitian ini
koefisien determinasi (R2) sebesar 18,5%.

Kata kunci: kualitas produk, harga, keputusan pembelian.

1. PENDAHULUAN

Salah satu makanan khas Palembang adalah
kerupuk kemplang yaitu sejenis kerupuk ikan yang
terbuat dari campuran tapioka, daging ikan, dan
bumbu-bumbu lainnya. Selain itu kerupuk kemplang
ini juga cocok sekali jika dinikmati bersama nasi
hangat dan lauk pauk saat makan bersama keluarga
atau saat sedang santai. Kerupuk kemplang mudah
ditemukan atau dibeli hampir disemua tempat di kota
Palembang. Banyak pemasar yang menawarkan
produk krupuk kemplang ini baik itu pada toko
modern maupun toko tradisional. Banyaknya pemasar
kerupuk kemplang di Palembang yang menawarkan
produk krupuk kemplang ini menyebabkan tingkat
persaingan antar pemasar menjadi meningkat
sehingga untuk memenangkan persaingan tersebut
para pemasar harus menerapkan strategi pemasaran

yang tepat agar dapat mempertahankan pelanggannya
maupun mendapatkan pelanggan baru. Agar dapat
terus bersaing salah satu cara yang dapat dilakukan
adalah dengan memberikan produk yang berkualitas.
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan
kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau
kebutuhan (Kotler & Keller, 2011).

Agar suatu produk dapat memenuhi keinginan
pelanggan maka produk yang ditawarkan haruslah
mempunyai kualitas yang baik. Kualitas produk
adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan
hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari
apa yang diinginkan pelanggan (Kotler & Keller,
2011). Pada dasarnya semakin tinggi tingkat
persaingan yang terjadi, maka semakin akan banyak
pula pilihan bagi pelanggan untuk dapat memilih
produk yang sesuai dengan harapannya, dan sebagai
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konsekuensi dari perubahan tersebut pelanggan
menjadi lebih cermat dan pintar menghadapi setiap
produk yang ditawarkan. Selain itu untuk dapat
meyakinkan pelanggan agar membeli, penjual harus
memiliki keyakinan bahwa produk yang dijual
memang patut dibeli. Karena itu perlu
dipertimbangkan beberapa aspek dalam menentukan
strategi pemasaran yang akan dijalankan.

Menurut Kotler dan Keller (2011)
manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih
pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta
menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan,
mengantarkan dan mengkomunikasikan nilai
pelanggan yang umum. Pada dasarnya semakin tinggi
tingkat persaingan yang terjadi, maka semakin akan
banyak pula pilihan bagi konsumen untuk dapat
memilih produk yang sesuai dengan harapannya, dan
sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut
konsumen menjadi lebih cermat dan pintar
menghadapi setiap produk yang ditawarkan.

Strategi pemasaran lainnya yang harus
diperhatikan pemasar kerupuk kemplang agar dapat
menarik keputusan pembelian adalah strategi
penetapan harga. Penetapan harga juga semakin
penting karena setiap harga yang ditetapkan akan
mengakibatkan tingkat permintaan terhadap suatu
produk yang ditawarkan.

Menurut Kotler & Keller (2009) setiap harga
akan mengarah ketingkat permintaan yang berbeda
dan karena itu akan memiliki berbagai dampak pada
tujuan pemasaran perusahaan. Selanjutnya masih
menurut Kotler & Keller (2009) perusahaan harus
memperhitungkan biaya, harga, dan kemungkinan
reaksi harga pesaing terdekat. Jika penawaran
perusahaan mengandung fitur-fitur yang tidak
dirawarkan pesaing terdekat, perusahaan harus
mengevaluasi nilai mereka bagi pelanggan dan
menambahkan nilai itu ke harga pesaing. Dalam
menetapkan harga harus melalui banyak
pertimbangan, namun ada baiknya jika dalam
penetapan harga tersebut disesuaikan juga dengan
nilai, manfaat, dan kualitas produk. Dalam hal ini
sebaiknya menggunakan strategi dengan menetapkan
harga terjangkau, bersaing dengan merek lain serta

sesuai dengan kualitasnya. Harga yang ditawarkan
disesuaikan dengan kualitas produk yang baik akan
berpengaruh pada pembelian kerupuk kemplang di
Palembang.

2. LANDASAN  TEORI

2.1 Harga

Harga seringkali dikaitkan dengan kualitas,
konsumen cenderung untuk menggunakan harga
sebagai indikator kualitas atau kepuasan potensial
dari suatu produk. Harga tidak hanya sekedar angka
pada label atau barang. Sepanjang sejarah, pada
umumnya harga ditetapkan melalui negosiasi antara
pembeli dan penjual. Secara tradisional, harga telah
diperlakukan sebagai penentu utama pilihan pembeli.
Walaupun faktor-faktor non harga telah makin
berperan penting selama beberapa dasawarsa
belakangan ini, harga masih tetap merupakan salah
satu unsur terpenting dalam menentukan pangsa pasar
dan profitabilitas.

Peranan penetapan harga akan menjadi
sangat penting terutama pada keadaan persaingan
yang semakin ketat dan perkembangan permintaan
yang terbatas. Peranan harga sangat penting terutama
untuk menjaga dan meningkatkan posisi perusahaan
di pasar, yang tercermin dalam share pasar, di
samping untuk meningkatkan penjualan dan
keuntungan perusahaan. Dengan kata lain, penetapan
harga mempengaruhi konsumen. Dalam penetapan
harga perlu diperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak
langsung. Faktor yang mempengaruhi secara
langsung, adalah harga bahan baku, biaya produksi,
biaya pemasaran, adanya peraturan pemerintah, dan
faktor lainnya. Faktor yang tidak langsung, namun
erat hubungannya dalam penetapan harga, adalah
harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing,
pengaruh harga terhadap hubungan antara produk
subsitusi dan produk komplementer, serta potongan
(discount) untuk para penyalur dan konsumen.

Menurut Kotler (2006) penetapan harga
memiliki beberapa tujuan, yaitu: kelangsungan hidup,
peningkatan keuntungan yang ada, unggul dalam
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pangsa pasar, unggul dalam mutu produk. Minat beli
ulang konsumen terhadap suatu produk sangat
dipengaruhi oleh penilaian mereka mengenai
kelayakan harga dari produk itu sendiri. Hal ini
disebabkan karena konsumen hanya mampu
memperkirakan harga berdasarkan pembelian pada
masa lampau.

Menurut Kotler dan Armstrong (2010),
“Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas
suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang
ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena
memiliki atau menggunakan produk atau jasa
tersebut.” Menurut Basu Swastha (2010), “Harga
adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau
mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan
sejumlah kombinasi dari barang beserta
pelayanannya” Dari beberapa definisi para ahli di
atas dapat disimpulkan bahwa harga adalah sejumlah
uang  yang dibutuhkan sebagai alat tukar untuk
memperoleh sejumlah kombinasi dari produk dan
pelayanannya.

2.2 Kualitas Produk

Menurut Kotler dan Armstrong (2010)
kualitas produk merupakan kemampuan sebuah
produk dalam memperagakan fungsiya, hal ini
termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas,
ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi
produk, juga atribut produk lainnya.

Selain itu produk dapat pula didefinisikan
sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh
produsen melalui hasil produksinya. Produk
dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar
pengambilan keputusan. Standarisasi kualitas sangat
diperlukan untuk mencapai kualitas produk yang
diinginkan. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga agar
produk yang diciptakan menghasilkan standar yang
telah ditetapkan sehingga konsumen tidak akan
kehilangan kepercayaan terhadap produk yang
bersangkutan.

Pemasar yang tidak memperhatikan kualitas
produk yang ditawarkan akan menanggung tidak
loyalnya konsumen. Perusahaan harus mengetahui

keinginan  pasar  seperti  apa  dan  lebih  baiknya
perusahaan  dalam  menciptakan  produk  baru  yang
kreatif  dan  membuat  konsumen  yang
tadinya  tidak membutuhkan menjadi sangat
membutuhkan produk tersebut  (Tjiptono, 2009).
Dimensi kualitas produk menurut Fandy Tjiptono
(2009) mengemukakan bahwa kualitas produk
memiliki beberapa dimensi antara lain:

1. Kinerja (Performance) merupakan karakteristik
operasi dan produk inti (core   product) yang
dibeli.

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (Features)
yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap.

3. Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to
Spesification) yaitu sejauhmana karakteristik
desain dan operasi memenuhi standar yang telah
ditetapkan sebelumnya.

4. Keandalan (Realibility) yaitu kemungkinan kecil
akan mengalami kerusakan atau gagal pakai.

5. Daya tahan (Durability) berkaitan dengan berapa
lama produk tersebut dapat terus digunakan.
Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur
ekonomis.

6. Estetika (Easthetica) yaitu daya tarik produk
terhadap panca indera.

7. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality)
merupakan persepsi konsumen terhadap
keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu
produk. Biasanya karena kurangnya pengetahuan
pembeli akan atribut atau ciri-ciri produk yang
akan dibeli, maka pembeli mempersepsikan
kualitasnya dari aspek harga, nama merek, iklan,
reputasi perusahaan, maupun negara pembuatnya.

8. Dimensi kemudahan perbaikan (Serviceability)
meliputi kecepatan, kemudahan, penanganan
keluhan yang memuaskan. Pelayanan yang
diberikan tidak terbatas hanya sebelum penjualan,
tetapi juga selama proses penjualan hingga purna
jual yang mencakup pelayanan reparasi dan
ketersediaan komponen yang dibutuhkan.

Kualitas produk adalah totalitas dari
karakteristik produk yang meliputi kinerja produk,
fungsi produk, keandalan produk, dan sebagainya
untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan
konsumen yang diharapkan.
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2.3 Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian adalah keputusan
konsumen mengenai preferensi atas merek-merek
yang ada di dalam kumpulan pilihan (Kotler dan

   Sumber: Kotler dan Keller, 2009

Berdasarkan gambar1 diatas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Pengenalan kebutuhan

Proses pembelian dilakukan ketika pembeli mulai
menyadari akan kebutuhan dan keinginannya.
Ketika konsumen mengetahui apa yang harus
dipenuhi maka konsumen akan segera
memenuhinya. Terkadang apa yang konsumen
butuhkan belum tentu harus dipenuhi. Kebutuhan
juga dipicu oleh stimulasi internal dan eksternal.

2. Pencarian informasi
Ketika seorang konsumen menyadari akan
kebutuhannya maka konsumen akan mencari
informasi mengenai barang yang dibutuhkan,
informasi tersebut dapat berupa lokasi, merek, dan
harga informasi yang dikumpulkan dapat
menimbulkan keputusan dalam pembelian.

3. Evaluasi alternative

Keller, 2009,). Proses keputusan pembelian terdiri
dari lima tahap yang dilakukan oleh seorang
konsumen sebelum sampai pada keputusan pembelian
dan selanjutnya pasca pembelian. Proses keputusan
pembelian dapat dilihat pada gambar 1.

Setelah konsumen mengetahui semua informasi
yang dibutuhkan, konsumen akan memilih lokasi,
merek dan harga yang sesuai keinginan konsumen.
Kemudian konsumen akan mengevaluasi
pilihannya tersebut.

4. Keputusan pembelian
Keputusan pembelian merupakan proses dari
pembelian suatu produk yang diinginkan Dalam
pembelian konsumen dapat memutuskan merek
yang paling disukai, tetapi ada dua faktor antara
niat pembelian dan keputusan pembelian.

5. Perilaku setelah pembelian
Setelah konsumen melakukan pembelian terhadap
suatu produk, konsumen akan merasa puas atau
tidak terhadap pembelian tersebut. Jika pembeli
merasa puas terhadap produk yang dibeli, maka
konsumen akan melakukan pembelian ulang pada
produk tersebut.

Gambar 1: Proses Keputusan Pembelian

Gambar 2: Kerangka Pemikiran
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2.5 Hipotesis

H01 : Kualitas produk tidak berpengaruh terhadap
keputusan pembelian
Ha1 : Kualitas produk berpengaruh terhadap
keputusan pembelian
H02 : Harga tidak berpengaruh terhadap keputusan
pembelian
Ha2 : Harga berpengaruh terhadap keputusan
pembelian

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber  Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif deskriptif dan sumber data diperoleh dari
data primer yaitu penyebaran kuesioner dan data
skunder yaitu studi literature.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang akan diteliti adalah
masyarakat kota Palembang yang membeli krupuk
kemplang di kota Palembang. Teknik pengambilan
sampelnya adalah non probability sampling dengan
cara purposive sampling, dengan jumlah sampel yang
diambil sebanyak 100 responden.

3.3 Definisi Operasional Variabel
Tabel 1: Definisi Operasional Variabel
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Tabel 3:  Karakteristik Responden Berdasarkan
Jenis Kelamin

Dari tabel 3 dapat dilihat keputusan
pembelian kerupuk kemplang paling banyak
dilakukan pada karakteristik jenis kelamin wanita
sebanyak 61 orang atau sebesar 61%,

Tabel 1: Definisi Operasional Variabel (Lanjutan)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini sebanyak 100
responden yang melakukan pembelian kerupuk
kemplang di Palembang. Karakteristik responden
dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2: Karakteristik Responden Berdasarkan
Usia

Dari tabel 2 dapat dilihat keputusan
pembelian kerupuk kemplang paling banyak
dilakukan pada karakteristikusia 22-31tahun
sebanyak 55 orang atau sebesar 55%.

Tabel 4: Karakteristik Responden Berdasarkan
Pendidikan
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Dari tabel 4 dapat dilihat keputusan
pembelian kerupuk kemplang paling banyak
dilakukan pada karakteristikpendidikan SMA
sebanyak 53 orang atau sebesar 53%.

Tabel 5: Karakteristik Responden Berdasarkan
Pekerjaan

Dari tabel 5 dapat dilihat keputusan
pembelian kerupuk kemplang paling banyak
dilakukan pada karakteristik pekerjaan lainnya
sebanyak 40 orang atau sebesar 40%.

Tabel 6:  Kategori Pengeluaran Perbulan
Responden

Dari tabel 6 dapat dilihat keputusan
pembelian kerupuk kemplang paling banyak
dilakukan pada karakteristik pengeluaran perbulan
1 juta s/d 3 juta sebanyak 42 orang atau sebesar 42%.

4.1 Hasil Uji Validitas

Dengan pengujian terhadap 100 responden
pada signifikasi 5% maka rtabel adalah df= n-2 =100-
2= 98 (0,1966) dan  rhitung dapat dilihat pada tabel 7
berikut ini:

Tabel 7: Hasil Uji Validitas
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Tabel 7: Hasil Uji Validitas (Lanjutan)

Berdasarkan  tabel  7  terdapat  semua  item
pernyataan memiliki rhitung lebih besar dibandingkan
rtabel 0,1966, sehingga semua item variabel dikatakan
valid.

4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji Reliabilitas dapat dilihat pada tabel
8 berikut ini:

Tabel 8: Hasil Uji Reliabilitas

Dari tabel 8 hasil uji reliabilitas di atas
dapat diketahui bahwa nilai alpha Cronbach  untuk
semua variabel lebih besar dari 0,6 Artinya
instrumen ini hasilnya reliabel sehingga dapat
dipercaya.

4.4 Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel
9 berikut ini:

Tabel 9: Hasil Uji Normalitas

Dari hasil pengujian normalitas dengan cara
Kolmogorov-Smirnov pada tabel 9, maka diperoleh
hasil bahwa nilai residual terstandarisasi dan
dikatakan berdistribusi normal karena nilai asymp.
Sig (2-tailed) > 0,05 yaitu 0,566 > 0,05.

4.5 Hasil Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat
signifikan pengaruh semua variable bebas terhadap
variabel terikat secara bersama-sama. Dengan kriteria
taraf signifikan 0,05 dan Jika Fhitung < Ftabel , maka H0
diterima dan Ha ditolak. Hasil Uji F dapat dilihat pada
tabel 10 berikut ini:
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  Tabel 10: Hasil Uji F

Dari tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa nilai
fhitung adalah 11,016 dengan tingkat signifikansi 0,000.
Sedangkan ftabel pada alpha 5% adalah 3,09 dengan
nilai  :  df1  =  k-1  =3-1=  2,   df2=  n-k  =100-3=97.
Oleh karena tingkat signifikansinya 0,000<0,05 dan
fhitung >Ftabel(11,016 >3,09) sehingga menunjukkan

Berdasarkan tabel di 11dapat disimpulkan
sebagai berikut:
a. Variabel kualitas produk (X1) menghasilkan nilai

thitung sebesar 2,282 lebih besar dari ttabel 1,9839
dan nilai signifikansi 0,025 < 0,05. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas
produk berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian kerupuk kemplang.

b. Variabel harga (X2) menghasilkan nilai thitung
sebesar 3,244 lebih besar dari ttabel1,9839 dan nilai
signifikansi 0,002 >  0,05. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa harga berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap keputusan
pembelian kerupuk kemplang.

c. Variabel yang paling signifikan dan dominan
terhadap terhadap keputusan pembelian kerupuk
kemplang adalah variabel harga (X1), hal ini dapat
dilihat pada taraf signifikansi yang lebih kecil dari
0,05 dengan hasil taraf signifikansinya adalah
0,002<0,05.

bahwa  H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti
pengaruh variabel Kualitas Produk (X1)  dan Harga
(X2) secara bersama-sama berpengaruh secara positif
dan signifikan Keputusan Pembelian (Y).

4.6 Hasil Uji t

Uji t adalah alat untuk menguji pengaruh
secara parsial atau secara individu dari setiap variabel
bebas terhadap variabel terikat.
Taraf signifikan menggunakan 0,05, yaitu:
Jika Thitung Ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak

Jika Thitung Ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima

Hasil Uji t dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini:

4.7 Koefisien Determinan

Koefisien determinasi (R2) pada intinya
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel dependen. Keputusan
pembelian (Y) kerupuk kemplang dipengaruhi oleh
kualitas produk (X1) dan harga (X2), sebesar 18,5%
dan sisanya 72,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain
yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil dari koefisien determinan dapat dilihat
pada tabel 12 berikut ini:

Tabel 12: Hasil Uji Koefisien Determinan

Tabel 11: Hasil Uji t
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Tabel 13: Hasil Regresi Berganda

Keputusan pembelian (Y) kerupuk kemplang
dipengaruhi oleh kualitas produk (X1) dan harga (X2),
sebesar 18,5% dan sisanya 72,5% dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil
persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Y = a + b1 X1  + b2 X2 + e

Keterangan:
Y : keputusan pembelian
a : 5,240
b1,b2 : 0,207 ; 0,505
X1,X2 : kualitas produk, harga
e :  Standar error

Nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam
persamaan regresi linear berganda, yaitu:

Y = 5,240 + (0,207X1) + 0,505X2

Persamaan regresi linear berganda dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Nilai konstanta (a) adalah 5,204 yang artinya

tanpa dipengaruhi variabel kualitas produk dan
harga keputusan pembelian kerupuk kemplang
nilainya positif tetap sebesar 5,204.

b. Nilai koefisien regresi pada variabel kualitas
produk (b1) bernilai positif yaitu 0,207 yang
artinya kualitas produk dapat meningkatkan
keputusan pembelian kerupuk kemplang sebesar
0,207.

c. Nilai koefisien regresi pada variabel harga (b2)
bernilai positif yaitu 0,505 yang artinya harga

4.8 Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil regresi berganda dapat dilihat pada
tabel 13 dibawah ini:

dapat meningkatkan keputusan pembelian kerupuk
kemplang sebesar 0,505.

d. Dari persamaan regresi di atas dapat dilihat bahwa
variabel kualitas produk dan harga dapat
menunjukkan pengaruh positif terhadap keputusan
pembelian kerupuk kemplang di Palembang.

4.9 Pembahasan Uji Hipotesis

Pembahasan dilakukan dari hasil pengujian
hipotesis mengenai variabel kualitas produk (X1) dan
harga (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) baik
secara parsial (uji t) maupun secara simultan (uji F).

4.9.1Pengaruh Kualitas Produk Terhadap
Keputusan Pembelian Melalui Pengujian
Secara Parsial (Uji t)

Dari hasil penelitian mengenai variabel
kualitas produk didapat hasil bahwa variabel kualitas
produk dapa t mempengaruhi keputusan
pembelian.Hal ini disebabkan variabel kualitas
produk berpengaruh positif terhadap keputusan
pembelian secara individu. Pada hasil pengujian
mengenai variabel kualitas produk menunjukkan taraf
signifikan, dimana probabilitas variabel sebesar 0,025
< 0,05 dan penelitian ini menghasilkan koefisien
positif sebesar 0,207.

Berdasarkan hasil uji t dalam penelitian ini
diperoleh hasil bahwa variabel kualitas produk (X2)
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merupakan salah satu variabel yang berpengaruh
secara signifikan. Penelitian ini sesuai dengan yang
dilakukan Dheany Arumsari (2012) dengan judul
Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan
Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Air Minum
Dalam Kemasan (AMDK) Merek AQUA dengan
hasil uji hipotesis (uji T) yaitu kualitas produk
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian.

Sehingga dapat disimpulkan variabel kualitas
produk memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian air minum dalam
kemasan merek AQUA. Hal ini sesuai dengan
pendapat Kotler &Keller (2011) bahwa kualitas
produk adalah kemampuan suatu barang untuk
memberikan hasil atau kinerja yang sesuai bahkan
melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan.

4.9.2Pengaruh Harga Terhadap Keputusan
     Pembelian Melalui Pengujian Secara
         Parsial (Uji t)

Dari hasil penelitian mengenai variabel
harga, didapat hasil bahwa variabel harga dapat
mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini
disebabkan variabel harga berpengaruh positif
terhadap keputusan pembelian secara individu. Pada
hasil pengujian mengenai variabel harga menunjukkan
taraf signifikan, dimana probabilitas variabel sebesar
0,002 > 0,05 dan penelitian ini menghasilkan koefisien
sebesar 0,505. Berdasarkan hasil uji t dalam
penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel harga
(X1) merupakan variabel yang berpengaruh positif
secara parsial. Penelitian ini sesuai dengan yang
dilakukan oleh Dheany Arumsari (2012) dengan judul
Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan
Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Air Minum
Dalam Kemasan (AMDK) Merek AQUA dengan
hasil uji hipotesis (uji T) yaitu harga berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.

Sehingga dapat disimpulkan variabel harga
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian air minum dalam kemasan
merek AQUA. Hal ini sesuai dengan pendapat Basu
Swastha (2010) bahwa harga adalah jumlah uang

(ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang
dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi
dari barang beserta pelayanannya.

4.9.3Pengaruh Kualitas Produk dan Harga
Terhadap Keputusan Pembelian Melalui
Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan uji hipotesis maka diperoleh
hasil uji F yang menyatakan bahwa  variabel kualitas
produk dan harga secara bersama-sama berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.
Dengan demikian hipotesis dari penelitian menduga
kualitas produk (X1) dan harga (X2) secara bersama-
sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian dapat diterima dengan hasil
Fhitung  > Ftabel  atau 11,016 > 3,09 dan taraf signifikan
0,000 < 0,05.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil
penelitian sebelumnya oleh Dheany Arumsari
(2012) mengenai  Pengaruh Kualitas Produk, Harga,
dan Promosi Terhadap Keputusan  Pembelian  Air
Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek AQUA
dapat diketahui analisis data yang menggunakan
regresi linear berganda dengan hasil semua variabel
kualitas produk, harga dan promosi berpengaruh
positif terhadap keputusan pembelian.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis data yang telah dilakukan dan
pembahasan yang telah dikemukakan pada bab
sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan
penelitian bahwa semua hipotesis diterima dengan
penjelasan  berdasarkan pengujian secara simultan,
hasil penelitian membuktikan bahwa semua variabel
independen (kualitas produk dan harga )secara
bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap variabel dependen yaitu keputusan
pembelian. Sedangkan berdasarkan analisis secara
parsial, ternyata hasil penelitian membuktikan bahwa
variabel harga paling dominan berpengaruh positif
terhadap variabel keputusan pembelian, artinya
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menurut pelanggan variabel harga dianggap penting
terhadap keputusan pembelian kerupuk kemplang di
Palembang.

5.2 Saran

Pemasar kerupuk kemplang di Palembang
harus lebih dapat mempertahankan dan
menambahkan strategi penetapan harga dapat lebih
menarik  lagi  seperti  pemberian  diskon  dan   cara
pembayaran karena dari karakteristik responden yang
di dapat dari penelitian ini masih didominasi
renponden yang berpenghasilan 1jt s/d 3jt. Untuk
strategi kualitas produk dapat dilakukan dengan terus
melakukan inovasi produk untuk menambah
keanekaragaman produk kerupuk kemplang dan
menambahkan citra rasa khusus pada kerupuk
kemplang.
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