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ANALISIS PENGARUH PERSEPSI HARGA DAN KUALITAS 

PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN  

(Studi Pada Konsumen Kencur Di Pasar Legi Surakarta) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Harga dan kualitas produk 

terhadap Keputusan Pembelian. Sampel dalam penelitian ini adalah Konsumen yang 

membeli kencur yang berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah dengan non probability sampling, mengasumsikan Convenience 

sampling. Metode analisis data uji analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji F, 

dan koefisien determinasi (R2). Dalam penelitian ini data memenuhi untuk 

berdistribusi normal.Hasil menunjukkan bawha harga memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian, sedangkan kualitas produk tidak memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian 

Kata kunci: Harga, Kualitas produk, dan keputusan pembelian 

Abstrak 

This study aims to determine the effect of price and product quality on purchasing 

decisions. The sample in this study were consumers who bought kencur which 

amounted to 100 respondents. The sampling technique in this study is by non 

probability sampling, assuming Convenience sampling. Test data analysis method of 

multiple linear regression analysis with t test, F test, and determination coefficient 

(R2). In this study the data meets normal distribution. The results show that prices 

have an influence on purchasing decisions, while product quality has no influence on 

purchasing decisions. 

Keywords: Price, product quality, and purchasing decisions 

1. Pendahuluan

Tuntutan untuk dapat memahami konsumen merupakan konsekuensi logis konsep 

pemasaran. Pengetahuan dan informasi yang luas tentang konsumenmerupakan 

saran yang sangat berguna bagi manajemen untuk mengembangkan strategi 

pemasaran yang efektif. Karena dengan demikian, manajemen akan semakin jeli 

melihat pasar-pasar baru dan segera memanfaatkannya dengan baik (Alfred, 

2013). 
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Berbagai kelebihan dan daya tarik produk ditawarkan oleh pemasar 

untuk memberikan kepuasan pada konsumen. Salah satu jenis produk yang 

ditawarkan adalah produk-produk jamu tradisional, baik jamu dalam bentuk botol, 

serbuk, maupun kapsul.Produk jamu merupakan salah satu produk yang paling di minati di 

solo. Dengan usia yang tergolong lama, mampu memahami pasar di surakarta dengan 

segala tabiat dan kebiasaannya (http://kota.surakarta.go.id).  

Hasil survey awal fenomena kencur dipasar legi Surakarta dengan pasar 

induk gadang Malang terjadi perbedaan harga dan tingkat penjualan yang berbeda. 

Penjualan dipasar legi lebih lambat dari pada pasar gadang malang dikarenakan 

penjualan lancar dimalang dengan harga lebih murah, sehingga penjualan kecur 

lebih cepat habis. Kencur bisa saja harga naik dari 15ribu – 30ribu di karenakan 

kencur langka dan biasanya harga kencur naik selama 1-3 bulan dibulan januari 

sampe maret. Dengan adanya kelangkaan pada kencur menjadikan sulit untuk 

didapatkan bagi konsumen dan produsen juga sulit mencari bahan. Akan tetapi 

ketika sudah musimnya para pedagang berlomba-lomba untuk memasarkan 

produk kencur. 

Adanyapersaingan pemasok jamu tradisional serta peluang pasar yang 

masih luas, diperlukan segmen-segmen pasar untuk menempatkan posisi produk. 

Dengan melakukan segmentasi pasar,usaha dapat menyusun suatu strategi bauran 

pemasaran (marketing mix) yang tepat, agar dapat mengidentifikasikan keinginan 

konsumendengan memperhatikan kebutuhan, harapan dan kemampuan konsumen 

sangat penting bagi keberhasilan suatu sistem pemasaranuntuk mendapatkan 

pelanggan setia dan mempertahankannya. Namun, bukan tugas yang mudah bagi 

pemasar, karena beberapa perusahaan dan merek bersaing secara bersamaan untuk 

mempertahankan pelanggan dan mendapatkan keuntungan berlimpah. Seiring 

persaingan dan pengaruh lingkungan lainnya meningkat secara global, jelas 

bahwa ada penekanan yang meningkat pada peningkatan kualitas dan 

pengurangan biaya untuk mencapai kepuasan pelanggan dan meningkatkan nilai 

organisasi (Alfred, 2013). Banyak perusahaan dan organisasi yang sekarang 

mengakui pentingnya berorientasi pada pelanggan dan pelanggan didorong dalam 

semua aktivitas mereka. Kotler (1994) menegaskan bahwa tidak cukup didorong 
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oleh produk atau teknologi, tanpa membawa kekuatan pelanggan ke dalam pusat 

bisnis. Dalam ekonomi pemasaran, pelanggan adalah sumber kehidupan setiap 

organisasi, dan tanpa pelanggan, tidak ada organisasi yang dapat keberadaannya. 

Pelanggan penting karena mereka menentukan kelangsungan hidup suatu 

organisasi menurut Kotler (1994). 

Konsumen mengambil banyak keputusan dalam kehidupan sehari-hari 

mereka dan salah satunya adalah keputusan pembelian. Mereka memutuskan 

untuk membeli beberapa produk karena beberapa alasan, diantaranya karena 

konsumen yang membutuhkan produk ini, ingin mencobanya, produk sangat 

disarankan oleh orang lain atau produk akan diberikan sebagai hadiah. Namun, 

perusahaan di berbagai departemen seperti riset pemasaran dan penelitian dan 

pengembangan dan menganalisa perilaku konsumen untuk menetapkan dan 

mengenalkan produk / layanan baru atau untuk mengembangkan produk yang 

sudah ada (Al-Salamin dan Al-Hasan, 2016). Misalnya, perusahaan mencoba 

mempelajari dan menganalisis waktu pembelian, mode pembelian, jumlah 

pembelian, dan jenis produk atau layanan. Dari semua upaya yang telah dilakukan 

ini, tujuan utamanya adalah untuk memuaskan konsumen dan membuat mereka 

loyal. Hal ini dapat dilakukan dengan meminimalkan biaya dan menghasilkan 

pendapatan maksimal dengan cara yang lebih cerdas.Adapun penelitian ini faktor 

yang mempengaruhi dalam keputusan pembelian yaitu persepsi harga dan kualitas 

produk. 

Dalam industri Minuman, harga dan kualitas mungkin merupakan salah 

satu faktor yang dipertimbangkan konsumen saat membuat keputusan pembelian 

(Chich, 2012). Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memahami 

bagaimana pelanggan membandingkan harga dan kualitas saat melakukan 

pembelian di industri jamu tradisional. Hal tersebut dapat membantu organisasi 

untuk menyusun strategi agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Adanya 

Pelanggan maka dapat dipengaruhi oleh faktor seperti harga dan kualitas (Alfred, 

2013). 

Harga adalah jumlah pelanggan yang membayar produk atau jumlah nilai 

yang ditukar oleh konsumen untuk manfaat yang dimiliki atau menggunakan 



4 

produk atau layanan (Bearden et al, 2004). Menurut Alfred (2013), pentingnya 

harga sebagai stimulus pembelian memiliki peran kunci dalam manajemen harga 

karena tidak hanya menentukan cara harga ditawarkan dan dihargai, namun juga 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen (Suhaily dan Darmoyo, 2017). 

Keputusan harga harus mempertimbangkan reaksi pelanggan dan pesaing. Dalam 

kebanyakan kasus, pelanggan memiliki kesempatan untuk memilih dari berbagai 

penawaran dengan demikian harga akan menjadi salah satu indikator komparatif 

yang menjadi dasar keputusan pembelian konsumen (Brian dan Karen). Penentu 

utama harga, adalah apa yang konsumen siap bayar, yang terkait dengan sejumlah 

faktor lain termasuk kualitas(Alfred, 2013). 

Semakin besar pentingnya harga dalam keputusan pembelian, semakin 

besar intensitas informasi dan semakin besar jumlah perbandingan antara merek 

pesaing (Mazumdar dan Monroe, 1990). Mengingat sifat produk konsumen 

(produk yang sering dibeli dan dikonsumsi, menyiratkan interaksi konsumen-

pemasok tingkat menengah-rendah) pada dasarnya, pelanggan biasanya membeli 

lebih sering berhubungan dengan harga. Strategi penetapan harga sangat penting 

bagi setiap organisasi yang terlibat dalam produksi barang dan jasa konsumen 

karena memberikan isyarat tentang perusahaan dan produknya, perusahaan tidak 

menetapkan harga tunggal melainkan struktur harga yang mencakup item yang 

berbeda dalam lininya (Kotler et al, 2001). Hasil peneitian yang dilakukan oleh 

Alfred (2013) mengatakan bahwa harga memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

Selain harga, faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah 

kualitas produk. Menurut Kottler (1994) mutu tinggi pada produk yang dihasilkan 

memungkinkan dalam menentukan harga juga lebih tinggi. Sementara terdapat 

asas yang mengatakan menurunnya laba berlaku bagi mutu yang lebih tinggi, 

karena jumlah pembeli yang bersedia membayar untuk mutu yang semakin tinggi 

semakin berkurang. Sehingga orang tidak boleh tergesa-gesa menarik kesimpulan 

bahwa perusahaan perlu merancang mutu setinggi-tingginya. Dengan demikian 

dapat disimpulkan harga dan kualitas produk mempunyai hubungan satu dengan 

lain. 
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Tentu setiap perusahaan ingin adanya lebih banyak pembelian ulang dan 

kesetiaan konsumen, namun sebelum melakukan pembelian ulang terdapat 

keputusan pembelian ulang yang akan pelanggan rasakan. Perusahaan harus 

mengingat dalam suatu proses konsumsi pelanggan tidak akan berhenti hanya 

sampai pada proses konsumsinya saja, namun pelanggan akan melakukan proses 

evaluasi alternatif pasca konsumsi dimana hasil dari proses evaluasi tersebut 

adalah pelanggan merasa puas atau tidak puas terhadap konsumsi produk atau jasa 

yg telah dilakukannya (dalam Iskandar dan Bernarto, 2007). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh shaharuddin et., al (2011) mengatakan bahwa kualitas produk 

memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana pengaruhpersepsi harga terhadap keputusan pembelian pelanggan

kencur?

b. Bagaimana pengaruhkualitas produk terhadap keputusan pembelian

pelanggan kencur?

c. Bagaimana pengaruhpersepsi hargadan kualitas produk terhadap keputusan

pembelian pelanggan kencur?

2. Tinajuan Pustaka

a. Persepsi Harga

Harga memiliki peranan penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam membeli suatu produk, sehingga dapat menentukan keberhasilan pemasaran 

suatu produk. Menurut Kotler dan Armstrong (2001) adalah sejumlah uang yang 

dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar 

konsumen atas manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

tersebut. Sedangkan menurut Djaslim Saladin (2003) harga adalah sejumlah uang 

sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa. Konsumen akan membeli 

suatu produk yang sesuai dengan kemampuannya. Perusahaan harus 

mempertimbangkan hal ini, karena dalam persaingan harga yang ditawarkan 

pesaing bisa dengan harga yang lebih rendah dengan kualitas yang sama dan bisa 

dengan harga yang lebih tinggi. Untuk itu perana harga sangat mempengaruhi 
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tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam menjual produknya. Adapun 

Indikator yang digunakan (Chich, 2012) adalah: 

1) Konsumen mempercayai kualitas produk yang ditawarkan sesuai dengan

harga yang ditawarkan.

2) Produsen memberikan diskon untuk produk yang dipasarkan,

3) Jika dibandingkan dengan harga pesaing, harga yang dikenakan oleh

produsen masuk akal,

4) Secara keseluruhan, konsumen puas dengan harga produk,

5) Konsumen akan mempertimbangkan informasi dari orang yang

berpengalaman tentang harga suatu produk yang akan dibeli

b. Kualitas Produk

Kualitas pruduk menjadi salah satu tolak ukur penting bagi kesuksesan sebuah 

perusahaan. Karena dengan kualitas produk yang baik, perusahaan akan mampu 

bersaing dengan para pesaingnya. Perusahaan juga harus melakukan inovasi baru 

terhadap produk yang mereka tawarkan karena konsumen cenderung bersikap 

kritis terhadap produk-produk yang beredar dipasaran. Kualitas juga menjadi 

salah satu alat utama pemasaran untuk melakukan positioning. Dalam 

pengembangan suatu produk, pemasar awalnya harus memilih tingkat kualitas 

yang akan mendukung posisi produk dipasaran. Disini, kualitas produk berarti 

kualitas kinerja dimana memiliki arti kemampuan produk dalam menjalankan 

fungsinya. Selain itu, kualitas yang tinggi dapat pula berarti tingkat dari 

konsistensi kualitas tersebut. Kualitas produk berarti kesesuaian (conformance 

quality) yaitu bebas dari kerusakan serta konsisten dalam memberikan tingkat 

kerja yang ditargetkan. Menurut Kotler (2005) kualitas produk adalah keseluruhan 

ciri serta dari suatu produk atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Menurut Mullins, Orville, Larreche, dan 

Boyd (2005) terdapat beberapa dimensi kualitas, diantaranya : 

1) Daya tahan (durability)

2) Estetika (aesthetics)

3) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to spesification).
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4) Kesan kualitas (perceived quality)

c. Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian konsumen adalah serangkaian pilihan yang dibuat oleh 

konsumen sebelum melakukan pembelian setelah mereka memiliki keinginan 

untuk membeli.  

Pride and Ferrell (2012) menyatakan bahwa untuk memahami keputusan 

pembelian konsumen, pemasar harus memahami proses konsumsi dan kegunaan 

produk dalam persepsi konsumen. Mereka juga menyatakan bahwa ketika 

membeli produk secara tidak sadar, konsumen mengalami beberapa langkah 

dalam pembuatan keputusan pembelian, pembelian, dan evaluasi pasca 

pembelian. Keputusan atau keinginan konsumen yang dapat membentuk niat 

untuk membeli produk yang paling disukai (Kotler, 2005). Adapun jurnal yang 

dipakai dalam indikator (Akucuk dan Esmaili, 2016): 

1) Kemantapan membeli dari konsumen

2) Pertimbangan dalam membeli kencur.

3) Prioritas dalam membeli kencur

4) Kecepatan memutuskan memilih kencur

5) Kemudahan mendapatkan kencur

d. Kerangka Pemikiran

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran (Suhaily dan Darmoyo, 2017) 

H2 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Kualitas Produk (X2) 

Persepsi Harga (X1) H1 
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e. Hipotesis

Dengan mengacu pada rumusan masalah, tinjauan pustaka serta kerangka 

pemikiran yang diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

H1 :Persepsi Harga memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

H2 : Kualitas Produk memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian 

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey 

lapangan (field research), responden adalah orang yang membeli produk tertentu 

di Produk Kencur Di Pasar Legi Surakarta.  

Populasi dalam penelitian ini pelanggan kencul dengan sampel responden 

100. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability 

sampling, mengasumsikan Convenience sampling. Metode analisis dengan 

analisis regresi linier berganda. 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Diskriptisi Responden 

Hasil Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No 
Jenis Kelamin Jumlah Persentese 

1. Laki-laki 40 orang 40% 

2. Perempuan 60 orang 60% 

Jumlah 100 orang 100 % 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Hasil Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

No Umur Jumlah Persentese 

1. 19-30th 15 15% 

2. 31-40th 18 18% 

3. 41-50th 45 45% 

4. >50th 22 22% 

Jumlah 100 orang 100 % 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Hasil Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Persentese 

1. PNS 15 15% 

2. Pengusaha 42 42% 

3. Karyawan Swasta 9 9% 

4. IRT 34 34% 

Jumlah 100 orang 100 % 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Hasil Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Persentese 

1. S2 8 8% 

2. S1 24 24% 

3. D3 13 13% 

4. SLTA 55 55% 

Jumlah 100 orang 100 % 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Hasil Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan 

No 
Pendapatan Jumlah Persentese 

1. < Rp. 1.000.000 18 18% 

2. < Rp. 1.000.000-1.500.000 23 23% 

3. <Rp.1.500.000-2.000.000 25 25% 

4. > Rp. 2.000.000 34 34% 

Jumlah 100 orang 100 % 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Dalam penelitian kuantitatif harus terpenuhi dalam uji asumsi. Penelitian ini 

bebas dari uji uji normalitas dan tidak menyimpang dari pengujian 

multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedasitas. 

Hasil Rangkuman uji Regresi Linier Berganda 

Variabel B 
Std. Error 

t-hitung Sig. 

(Constant) 21.022 2.885 7.288 .000 

Harga .977 .145 6.753 .000 

Kualitas Produk -.226 .138 -1.635 .105 

 Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Berdasarkan hasil pengolahan data untuk regresi linier berganda dapat 

dilihat pada tabel diatas. Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut. 

Y = 21,022+ 0,977X1 - 0,226X2  + e 

a. Uji F

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukan bahwa nilai F hitung sebesar  31,507 

lebih besar dari 3,09 , dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 dengan nilai 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 , hal ini berarti variabel kualitas produk 

dan harga secara bersama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

b. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen.  

1) Pengujian terhadap variabel harga

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh t hitung sebesar 6,753 dengan nilai sig.

0,000 lebih kecil dari (< 0,05). Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha

diterima yang artinya Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap

keputusan pembelian.

2) Pengujian terhadap variabel kualitas produk.

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh thitung sebesar -1,635 dengan nilai sig.

0,105 lebih besar dari (> 0,05). Hal ini berarti bahwa Ha ditolak dan Ho

diterima yang artinya kualitas produk tidak berpengaruh terhadap

keputusan pembelian.

c. Koefisien Determinasi

Dari hasil pengujian pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R2 sebesar 0,394, 

hal ini berarti bahwa 39,4% variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh 

variabel kualitas produk, dan harga. sisanya (100 – 39,4 = 60,6) 60,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan ke dalam model penelitian. 
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d. Pembahasan

Uji instrumen pada uji validitas menunjukkan item pertanyaan yang valid, 

sehingga untuk selanjutnya data dapat diolah dan dianalisis. Pada uji reliabilitas, 

seluruh variabel dinyatakan reliabel. Penjelasan hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Harga berpngaruh terhadap keputusan pembelian

 Berdasarkan pengujian hipotesis harga mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian ditunjukkan dengan nilai thitung yang lebih besar 

dari ttabel,. Semakin baik harga yang ditawarkan maka semakin baik juga 

keputusan pembelian. Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu 

yang dilakukan Andreti, et., al (2014) menunjukkan bahwa harga memiliki 

pengaruh terhadap keputusan pembelian, didukung juga dengan penelitian Al-

Salamindan Al-Hasan et., al (2016) bahwa variabel harga memiliki pengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Peneliti yang lain anggita dan Ali (2017) 

menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian 

Karena petani dalam bulan puasa ini tidak ada, sehingga kencur yang 

diproduksi semakin sedikit dengan kata lain harga akan semakin mahal. Harga 

yang terlalu mahal dengan karakteristik yang ditawarkan sama dengan pesaing, 

dari sisi petani bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan, akan tetapi dari sisi 

konsumen persepsi bahwa karena toko jaya abadi memberikan jaminan 

pembelian, maka konsumen merasa aman apabila membeli produk dengan 

harga yang ditawarkan. Itu akan berdampak pada konsumen yang loyal pada 

kencur berkualitas tinggi dengan harga yang wajar (Swastha, B. 2006). Sebab 

semakin tinggi harga suatu produk atau jasa maka akan semakin banyak 

pertimbangan yang dilakukan oleh konsumen dalam menentukan keputusan 

untuk membeli, terlebih untuk menggunakannya yang kedua kalinya (Alfred, 

2013). Namun jika harga yang ditawarkan cukup sesuai dengan kemampuan 

daya beli konsumen, maka hal ini akan membuat konsumen tidak ragu dalam 

menentukan keputusan menggunakan suatu produk atau jasa.  
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Namun jika harga yang ditawarkan cukup sesuai dengan kemampuan 

daya beli konsumen, maka hal ini akan membuat konsumen tidak ragu dalam 

menentukan keputusan menggunakan suatu produk atau jasa. Sehingga 

konsumen yang merasa bahwa harga produk atau jasa yang ditawarkan tersebut 

masuk akal tentu akan membuat konsumen tidak ragu melakukan pembelian 

dan pembelian ulang. Dengan kata lain Harga merupakan salah satu variabel 

penting dalam pemasaran dimana harga dapat mempengaruhi konsumen dalam 

mengambil keputusan untuk membeli suaut produk karena berbagai alasan 

(Ferdinand, 2006). 

2) Kualitas Produk terhadap keputusan pembelian

Variabel Kualitas Produk dalam pengujian hipotesis (tidak memiliki) pengaruh 

yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian ditunjukkan dengan nilai thitung 

yang lebih besar dari ttabel. berarti bahwa bagus atau tidaknya kualitas produk 

tidak memiliki dampak pada keputusan pembelian. Hal ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Suhaily dan Darmoyo(2017), Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas produk dan persepsi harga berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian.Hasil penelitian ini mendukung 

dari penelitian yang dilakukan oleh Ago, Suharno, Mintarti, dan Hariayadi 

(2015) yang menunjukkan bahwa kualitas produk tidak memiliki pengaruh 

terhadap keputusan pembelian. 

Ini terjadi karena konsumen kurang memiliki pengetahuan tentang kualitas 

Kencur  yang bagus. Karena untuk mendapatkan informasi tentang kualitas 

kencur masih cukup sulit. Sumber informasi tentang kencur tidak dapat diakses 

dengan mudah. Kurangnya informasi tentang kencur membuat konsumen 

kurang memahami tentang kencur. Berdasarkan hasil tanggapan responden 

menunjukkan bahwa rata-rata konsumen cocok dengan yang ditawarkan. 

Sehingga tidak mempengaruhi keputusan pembelian di toko jaya abad. 
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5. PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan Setelah dilakukan perhitungan dan analisis tentang pengaruh 

variabel-variabel independen yang terdiri dari Harga (X1), dan kualitas 

produk (X2) terhadap Keputusan Pembelian (Y) pada produk kencur, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1) Penelitian ini didominasi beberapa karakteristik deskriptif responden

diantaranya responden laki-laki sebanyak 40%, responden perempuan

sebanyak 60%, konsumen dengan rentang usia 41-50 tahun sebanyak 45%,

responden dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 55%, sebanyak 42%

responden berstatus pengusaha, pengasilan responden lebih dari dari Rp.

2.000.000,00 sebanyak 34%, seluruh responden merupakan pelanggan

kecur jaya abadi

2) Responden menyatakan bahwa harga yang ditawarkan perusahaan sudah

baik. Hal tersebut ditunjukkan salah satunya, dirasa sesuai dengan manfaat

dan ekonomi.

3) Responden menyatakan bahwa kualitas produk sudah dirasa baik bagi

konsumen, perlu lebih meningkatkan kualitas produk agar bisa bersaing.

4) Reponden menyatakan bahwa keputusan pembelian sudah ada dibenak

konsumen. Hal tersebut ditunjukkan salah satunya jika ada yang meminta

saran kepada responden, responden akan merekomendasikan.

5) Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan maka dapat diambil

kesimpulan persepsi harga pengaruh positif terhadap keputusan pembelian

pada pada konsumen kencur di Pasar Legi Surakarta. Karena di sebabkan

tenaga/petani dalam puasa ini tidak ada, sehingga barang yg kualitas buruk

menjadi barang yg mahal, sedangkan konsumen sangat membutuhkan.

Dimana harga yang ditawarkan merupakan merek yang terlalu mahal

sehingga karakteristik yang ditawarkan sama dengan merek saingannya,

hal semacam itu juga dapat menyebabkan perpindahan merek, sebaliknya

konsumen akan loyal pada merek berkualitas tinggi dengan harga yang

wajar (Swastha, B.2006). Sebab semakin tinggi harga suatu produk atau
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jasa maka akan semakin banyak pertimbangan yang dilakukan oleh 

konsumen dalam menentukan keputusan untuk membeli, terlebih untuk 

menggunakannya yang kedua kalinya (Alfred, 2013). 

6) Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan maka dapat diambil

kesimpulan kualitas produk tidak terdapat pengaruh terhadap keputusan

pembelian pada pada konsumen kencur di Pasar Legi Surakarta. Ini terjadi

karena konsumen tidak tahu dan kurang memiliki pengetahuan tentang

kencur. Sampai saat ini, banyak konsumen yang kurang memahami

keberadaan dan fungsi kencur untuk mendapatkan informasi tentang

kencur masih membingungkan. Sumber informasi tentang kencur tidak

dapat diakses dengan mudah. Kurangnya informasi tentang kencur

membuat konsumen kurang akrab dengan kencur sehingga persepsi kencur

mereka memiliki efek kurang positif pada keputusan pembelian kencur

mereka.

b. Keterbatasan penelitian

Dalam melakukan penelitian dari awal hingga akhir, penulis menyadari 

terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah : 

1) Penelitian ini hanya terbatas pada konsumen yang telah melakukan

menggunakan produk kencur.

2) Peneliti tidak dapat membedakan jawaban dari responden yang sesuai

dengan kenyataan dengan jawaban yang ditulis sesuai dengan selera

responden sehingga terkadang jawaban tidak sesuai.

3) Keterbatasan kondisi dan sebaran responden yang yang terdiri dari

berbagai macam latar belakang, sehingga memunculkan persepsi yang

beragam.

c. Saran

Dari sekian keterbatasan dalam penulisan dan hal-hal lain dalam penulisan 

ini, penulis memberikan saran diantaranya sebagai berikut : 

1) Bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak jumlah

responden sehingga hasil penelitian lebih dapat dipertanggung jawabkan.
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2) Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menambah variabel-variabel

independen karena Cuma 39,4% untuk pengruh variabel sehingga tidak

menutup kemungkinan, bahwa apabila menggunakan variasi variabel yang

relevan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik
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