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ANALISIS KUALITAS PRODUK, HARGA DAN KELOMPOK ACUAN 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA CV TAHU TUNA PAK 

RAN PACITAN 

ABSTRAKSI 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaruh kualitas 

produk,   harga, dan kelompok acuan  terhadap keputusan pembelian tahu tuna 

pada CV Tahu Tuna Pak Ran. Populasi yang diambil adalah adalah konsumen 

yang berkunjung, membeli,dan mengkonsumsi produk tahu tuna Pak Ran Pacitan. 

Maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden karena 

konsumen yang datang di CV Tahu Tuna Pak Ran tidak teridentifikasi. 

Berdasarkan Hasil analisis variabel kualitas produk diketahui thitung > ttabel (3,942 > 

2,000) maka hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel harga diketahui thitung > 

ttabel (6,807 > 2,000) maka hal ini menunjukkan bahwa harga mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel kelompok 

acuan diketahui thitung > ttabel (5,072 > 2,000) maka hal ini menunjukkan bahwa 

kelompok acuan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Kata Kunci : Kualitas Produk, Harga, Kelompok Acuan dan Keputusan       

Pembelian 

 

ABSTRACT 

 

 

 The purpose of this research is to analyze the effect of product quality, 

price, and reference group to decision to buy tuna in CV Tuna Pak Ran. The 

population is taken is consumers who visit, buy, and consume tuna products Pak 

Ran Pacitan. So the number of samples in this study as many as 100 respondents 

because consumers who came in CV Tahu Pak Ran Tuna not identified. Based on 

the results of analysis of product quality variables known thitung> ttable (3.942> 

2,000) then this indicates that the quality of the product has a significant influence 

on purchasing decisions. Price variable is known t count> ttable (6,807> 2,000) 

hence this indicates that price have significant influence to purchasing decision. 

The reference group variable is known as thitung> ttable (5,072> 2,000) then this 

indicates that reference group has significant influence to purchase decision. 

 

Keywords: Product Quality, Price, Reference Group and Purchase Decision  
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1. PENDAHULUAN  

Pada Era globalisasi ini, dunia perdagangan dewasa ini, terjadi persaingan 

yang ketat di dalam memasarkan produk atau jasa. Kegiatan pemasaran memiliki 

peran yang sangat penting dalam dunia usaha, mengingat orientasi terhadap 

masyarakat (konsumen). Kegiatan dunia usaha mengalami perubahan dinamis 

seiring dengan perubahan selera konsumen dan perubahan yang terjadi pada 

lingkungan sekitarnya. Kebutuhan konsumen yang terus meningkat dari waktu ke 

waktu tentunya akan menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Hal 

tersebut menjadi dasar pemikiran para pelaku usaha untuk mencapai kebutuhan, 

keinginan, dan harapan konsumen sehingga tidak berpaling ke pesaing meski 

terjadi perubahan.  

Persaingan usaha yang ketat begitu pula terjadi di Kabupaten Pacitan, 

Jawa Timur. Saat ini, persaingan bisnis di Kota seribu satu goa ini mulai 

menggeliat di berbagai usaha seperti : kerajinan, pariwisata, UKM, industri dan 

lain-lain. Hal ini didukung potensi sumber daya alam yang melimpah dan potensi  

kelautan yang melimpah. Salah satu  yang dianggap cukup ramai dalam 

persaingan yang ketat ini adalah bisnis bidang makanan. 

 Salah satu unit usaha yang bertahan dari ketatnya persaingan bisnis di 

bidang olahan ikan tuna adalah CV Tahu Tuna Pak Ran. Usaha CV Tahu Tuna 

Pak Ran didirikan oleh Pak Sukiran pada tahun 2009. Saat awal merintis tahu tuna 

Pak Sukiran mengalami pasang surut. Seiring dengan berjalannya waktu CV Tahu 

Tuna Pak Ran mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjelma 

menjadi perusahaan tahu tuna terbesar di Pacitan. Hal ini tidak lepas dari kerja 

keras inovasi-inovasi baru yang diterapkan dalam memasarkan produknya. 

Bahkan tiap tahunnya CV Tahu Tuna Pak Ran membuat varian olahan tuna baru.  

Dalam menjalankan kegiatan usahanya CV Tahu Tuna Pak Ran selalu 

memperhatikan aspek yang diinginkan konsumen. Aspek tersebut antara lain : 

Kualitas Produk, Harga dan Kelompok Acuan.  
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Kualitas produk adalah kemampuan produk untuk menampilkan 

fungsinya, hal ini termasuk waktu kegunaan dari produk, keandalan, kemudahan,  

dalam penggunaan dan perbaikan, dan nilai-nilai yang lainnya. Sedangkan 

menurut Kotler dan Armstrong. (2006), “product quality is the ability of a product 

to perform its function, it includes the product’s several durability, reliability, 

precision, ease of operation and repair, and other valued  attributes”.  

Harga menurut Kotler dan Keller (2009), adalah sejumlah uang yang 

ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Untuk itu harga harus sesuai dengan 

persepsi konsumen tentang produk yang akan ditawarkan. Harga yang akan 

mengasumsikan bahwa produk yang akan ditawarkan memiliki kualitas produk 

yang tinggi juga. Harga merupakan salah satu faktor penentu konsumen dalam 

menentukan suatu keputusan pembelian terhadap suatu produk maupun jasa.  

Kelompok acuan (referensi) adalah seorang individu atau sekelompok 

orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang (Sumarwan, 2002). 

Kelompok acuan digunakan oleh seseorang sebagai dasar untuk perbandingan  

atau sebuah referensi dalam membentuk respons afektif dan kognitif dan perilaku. 

Kelompok acuan akan memberikan standar dan nilai yang akan mempengaruhi 

perilaku seseorang. 

Menurut Kotler dan Keller (2009), keputusan pembelian adalah suatu 

tahapan proses keputusan pembelian dimana konsumen pada akhirnya membeli 

suatu produk atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Proses termasuk 

merupakan penyelesaian masalah harga yang terdiri dari lima tahap. Antara lain : 

Pengenalan Masalah, Pencarian informasi, Pencarian Alternatif, Keputusan 

Pengembalian dan Perilaku Pasca pembelian. Banyak faktor yang menjadi 

pertimbangan konsumen sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Oleh 

karena itu pengusaha harus jeli dalam melihat faktor-faktor apa saja yang harus 

diperhatikan untuk menarik konsumen. Berdasarkan pada uraian latar belakang 

masalah yang terjadi di atas maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul 

Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Kelompok Acuan Terhadap 

Keputusan Pembelian Pada CV Tahu Tuna Pak Ran Pacitan.  
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2. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu 

metode penelitian ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat 

membuktikan dan mengembangkan suatu pengetahuan. Data yang diperoleh dari 

penelitian ini data primer dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada responden 

yang pernah membeli dan mengkonsumsi pada CV tahu tuna Pak Ran Pacitan 

yang dapat dilihat dari kualitas produk, harga, dan kelompok acuan. Maupun data 

sekunder yang bersumber dari pemilik CV tahu tuna Pak Ran Pacitan, buku-buku, 

literatur-literatur, dan jurnal penelitian. Sampel dan populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 100. Teknik pengampilan sampel yaitu dilakukan dengan cara 

accidental sampling yaitu bentuk pengambilan sampel berdasarkan kebetulan 

bertemu dengan peneliti  yang pernah mengkonsumsi produk makanan pada Tahu 

Tuna Pak Ran Pacitan 

Metode analisis data menggunakan uji Asumsi Klasik dan uji analisa 

regresi Linier Berganda dengan pengujian Hipotesis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Analisa Regresi Linier Berganda 

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

 Variabel Variabel    B B  Uji t Uji t  Sig  Sig KeteranganK Keterangan 

Constant Constant 1,713 1.658 .101  

K_PRODUK K_PRODUK 0,291 3.942 .000 Signifikan*  Signifikan* 

HARGA HARGA 0,466 6.807 .000 Signifikan**  Signifikan** 

K_ACUAN K_ACUAN 0,182 5.072 .000 Signifikan *** Signifikan***  

     

Sumber  : data primer yang diolah, 2017 

Penelitian ini menggunakan model persamaan regresi linier berganda, yaitu :  

Y = 1,713 + 0,291X1 + 0,466X2 + 0,182X3   
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Dari persamaan diatas dapat diinterprestasikan nilai koefisiennya adalah : 

Koefisien regresi variabel kualitas produk sebesar 0,291 yang artinya variabel 

kualitas produk mempunyai pengaruh positip sehingga meningkatkan keputusan  

pembelian. Koefisien regresi variabel harga sebesar 0,466 yang berarti variabel 

harga mempunyai pengaruh positip sehingga meningkatkan keputusan pembelian. 

Koefisien regresi variabel kelompok acuan sebesar 0,182 yang artinya variabel 

kelompok acuan mempunyai pengaruh positip sehingga meningkatkan keputusan 

pembelian. 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas  

  Variabel                                                             Kolmogorov – 

Smirrov 

 p-value p-value                                                                

Keterangan  

Unstandardized Residual 

Unstandardized Residual   

1,226  1,226 0,099  0,099 Sebaran data 

normal 

     Sumber : data yang diolah, 2017  

 

Dari hasil pengujian dengan uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa persamaan regresi untuk model dalam penelitian ini memiliki sebaran data 

yang normal. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Multikoleniaritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Kualitas Produk                

Harga   

Kelompok Acuan 

0,385 

0,432 

0,810 

2,599 

2,314 

1,234 

Tidak terjadi multikolinearitas 

Tidak terjadi multikolinearitas 

Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber : Data yang diolah, 2017 
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Berdasarkan pada tabel 3 menunjukkan bahwa masing-masing variabel 

independen mempunyai nilai VIF dibawah angka 10 dan mempunyai nilai 

tolerance diatas 0,10. Dengan demikian dapat dinyatakan juga model regresi ini 

tidak terdapat multikolinearitas. 

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel P-value Keterangan 

Kualitas Produk 

Harga 

Kelompok Acuan 

0,282 

0,661 

0,282 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel 4 tersebut nampak bahwa semua 

variabel bebas menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga 

dapat di simpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

3.3 Pembahasan  

3.3.1 Kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

pada CV Tahu Tuna Pak Ran Pacitan. 

Berdasarkan hasil diketahui Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel 

(3,942 > 2,000) maka hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian atau 

karena t.sig (0,000) < 0,05 () maka variabel kualitas produk secara 

individual dan signifikan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

3.3.2 Harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada CV 

Tahu Tuna Pak Ran Pacitan.  

Hasil penelitian ini diketahui Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel 

(6,807 > 2,000) maka hal ini menunjukkan bahwa harga mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian  

 

 

6 



 

 

atau karena t.sig (0,000) < 0,05 () maka variabel harga secara individual 

dan signifikan berpengaruh terhadap keputusan pembelian  

3.3.3 Kelompok acuan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

pada CV Tahu Tuna Pak Ran Pacitan.  

Hasil dari penelitian ini diperoleh Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel 

(5,072 > 2,000) maka hal ini menunjukkan bahwa kelompok acuan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian atau 

karena t.sig (0,000) < 0,05 () maka variabel kelompok acuan secara 

individual dan signifikan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : Hasil analisis variabel kualitas produk diketahui thitung > ttabel 

(3,942 > 2,000) maka hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Variabel harga diketahui thitung > ttabel (6,807 > 2,000) maka hal ini 

menunjukkan bahwa harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Variabel kelompok acuan diketahui thitung > ttabel (5,072 

> 2,000) maka hal ini menunjukkan bahwa kelompok acuan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian.  

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan 

bantuan komputer program SPSS for windows, maka dapat diketahui bahwa 

nilai Fhitung adalah sebesar 114,643. Hasil diketahui Fhitung > Ftabel (114,643 > 

3,15), maka Ho ditolak, Berarti secara bersama-sama variabel kualitas 

produk, harga, kelompok acuan berpengaruh secara bersama-sama dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

Berdasarkan hasil analisis data yang menggunakan bantuan komputer 

program SPSS for windows maka dapat diperoleh Adjusted Rsquare (R
2
) 

sebesar 0,775, berarti variasi perubahan variabel keputusan pembelian dapat 
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 dijelaskan oleh variabel kualitas produk, harga, kelompok acuan sebesar 

77,5%. Sedangkan sisanya sebesar 22,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model. 

Bagi pengelola perusahaan Tahu Tuna Pak Run Pacitan sebaiknya terus 

meningkatkan kualitas produk agar konsumen atau pelanggan tertarik dengan 

kualitas produk yang baik. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah 

variabel yang diteliti yaitu tidak hanya kualitas produk, harga dan kelompok 

acuan dalam mempengaruhi keputusan pembelian. 
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