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ABSTRACT 

   

 The purpose of this research is to examine the 

effect of product quality, price and brand image on 

purchasing decision and to test which variable is the most 

dominant influence buying decision 

 The research used questionnaire method, and 

data processing using analysis of validity, reliability, 

multiple linear regression analysis, hypothesis test, and 

classical assumption test. Distribution of questionnaires to 

85 respondents respondents who are distributor and shop 

at PT. East Putra Sentosa Banyuwangi. 

 Data processing in this study using SPSS v.20.0 

for windows. The result of regression analysis showed that 

the variable of service and price to customer's satisfaction, 

the product quality (X1) = 0,313, Price (X2) = 0,235 and 

Brand Image (X3) = 0,428. While the most dominant 

variable influencing the purchase decision is Brand Image 

of 0.428 

 There is influence of product quality of price and 

brand image partially significant influence from three 

attributes, that is Product Quality for tcount (3,416), price 
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for tcount (2,018) and brand image for tcount (5,048) and 

together Influence buying decision seen from value of 

Fhitung equal to (27,785) 

 

Keywords: Quality of Service, Price, and Consumer 

Satisfaction. 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kualitas 

produ, harga  dan citra merek  terhadap keputusan 

pembelian serta untuk menguji variabel mana yang paling 

dominan mempengaruhi keputusan pembelian 

Penelitian menggunakan metode kuesioner, dan 

pengolahan data menggunakan analisis validitas, 

reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, 

dan uji asumsi klasik.Penyebaran kuesioner kepada 85 

responden yang merupakan distributor dan toko pada PT. 

Timur Putra Sentosa Banyuwangi. 

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan 

SPSS v.20.0 for windows. Dari hasil analisis regresi yang 

dilakukan menunjukkan bahwa variabel kalitas layanan dan 

harga terhadap kepuasan konsumen, maka diperoleh 

Kualitas produk (X1) = 0,313 , Harga (X2) = 0,235 dan Citra 

Merek (X3) = 0,428. Sedangkan variabel yang paling 

dominan mempengaruhi keputusan pembelian adalah Citra 

Merek  sebesar 0,428 

Ada pengaruh kualitas produk harga dan citra merek 

secara parsial berpengaruh signifikan dilihat dari ketiga 

atribut, yaitu Kualitas Produk untuk nilai thitung sebesar 

(3,416), harga untuk nilai thitung sebesar (2,018) dan citra 
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merek untuk nilai thitung sebesar (5,048) dan bersama-sama 

mempengaruhi keputusan pembelian dilihat dari nilai Fhitung 

sebesar (27,785) 

 

Kata kunci : : Kualitas Produk, Harga, Citra Merek  dan 

Keputusan Pembelian.

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan 

dunia usaha dalam era 

globalisasi ekonomi 

sekarang ini, telah 

memicu suatu persaingan 

yang ketat diantara 

perusahaan-perusahaan 

yang bergerak di bidang 

jasa, perdagangan 

maupun industri. 

Perusahaan bersama 

dengan perusahaan 

lainnya tahu bahwa bila 

mereka memperhatikan 

konsumennya maka 

pangsa pasar dan laba 

akan menyusul. 

Pemasaran yang masuk 

akan menjadi penentu 

keberhasilan setiap 

organisasi baik besar atau 

kecil, berorientasi yang 

laba atau nirlaba, 

domestik atau pun global. 

Pemasaran merupakan 

kegiatan yang paling 

utama dalam sebuah 

perusahaan, oleh karena 

itu setiap perusahaan 

dituntut untuk membuat 

strategi untuk merebut 

peluang pasar yang ada 

dengan melakukan 

bauran pemasaran. 

Aktifitas pemasaran dapat 

digunakan untuk 

membantu perusahan 

dalam mengenalkan 

produknya kepada 

masyarakat, sehingga 

mereka mengenal dan 

mau mencobanya. 

Keberhasilan di 

bidang pemasaran secara 

otomatis berarti 

berhasilnya perusahaan 

dalam menjual dan 

memasarkan produknya 
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pada konsumen. Konsep-

konsep utama yang 

digunakan dalam 

pemasaran adalah 

segmentasi, target, posisi, 

kebutuhan, keinginan, 

permintaan, 

penawaran, merek, nilai 

dan keputusan, 

pertukaran, transaksi, 

hubungan/jejaring, jalur 

pemasaran, rantai 

distribusi, lingkungan 

pemasaran, serta 

program pemasaran. 

Dalam kondisi persaingan 

yang semakin kompetitif 

seperti sekarang ini, 

perusahaan semakin 

menyadari betapa 

sentralnya peranan 

pelanggan dalam bisnis 

mereka. 

Perusahaan semakin 

menyadari pelanggan ikut 

menentukan keberadaan 

perusahaan tersebut. Dari 

kesadaran tersebut 

perusahaan akan 

menjadikan pelanggan 

sebagai fokus dari usaha-

usaha mereka dan 

berusaha agar produk itu 

mempunyai keunggulan 

bersaing sehingga 

menjadikan konsumen 

loyal terhadap produk.  

Tantangan utama 

yang dihadapi 

perusahaan saat ini 

adalah bagaimana 

membangun dan 

mempertahankan usaha 

yang sehat dalam pasar 

dan lingkungan usaha 

yang cepat berubah. Saat 

ini banyak perusahaan 

yang memutuskan lebih 

berorientasi kepada 

pelanggan dalam semua 

kegiatan. Berhasilnya 

perusahaan tergantung 

pada pandangan yang 

berdasarkan pada pasar 

dan pelanggan. 

Dalam kegiatan 

operasionalnya, PT. 

Timur Putra Sentosa 

menghadapi berbagai 

kendala antara lain masih 
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tingginya pengaruh 

kondisi ekonomi  global 

dalam Pelaksanaan 

penetapan harga dan 

cukup ketatnya 

persaingan harga dengan 

perusahaan sejenis, 

kepercayaan kualitas 

produk yang kita jual serta 

popularitas merek yang 

mempengaruhi. penulis 

tertarik membahas lebih 

lanjut sejauh mana 

kualitas produk , 

penetapan harga serta 

popularitas merk pada 

PT. Timur Putra Sentosa. 

 

METODE 

Lokasi penelitian 

ini dilakukan 

diperusahaan PT. Timur 

Putra Sentosa berlokasi di 

Jl. Raya Jember KM. 11 

No.8 Pakistaji Kabat 

Banyuwangi. Populasi 

dalam penelitian ini 

adalah seluruh Pelanggan 

Asbes gelombang Adimas 

Pada PT. Timur Putra 

Sentosa pada periode 

januari 2017 yaitu 15 

distributor dan 70 toko 

retail diwilayah Jawa 

Timur, Bali dan Lombok. 

Menurut Arikunto 

(2002:104) Populasi 

kurang dari 100 maka 

dipakai rumus N = n yang 

artinya populasi adalah 

sampel. Jadi peneliti disini 

tidak membutuhkan 

sampel karena data 

kurang dari 100.  

Varibel yang 

terlibat dalam penelitian 

ini adalah Harga, kualitas 

produk dancitra merek 

sebagai variabel 

independen, keputusan 

pembelian sebagai 

variabel dependen. 

a. Variabel 

independen/beb

as 

Variabel bebas 

adalah variabel yang 

dapat mempengaruhi atau 

menjadipenyebab bagi 

variabel lainnya. Pada 



Analisis Pengaruh Kualitas Produk , Harga Dan Citra Merek Terhadap 
Keputusan Pembelian Asbes Gelombang Adimas Pada ... 

 

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.14 No.40 April 2017 Page 59 
 

penelitian ini variabel 

bebasnya yaitu : 

1) Kualitas Produk 

(X1) 

Kualitas produk 

adalah keseluruhan ciri 

serta sifat dari suatu 

produk yang berpengaruh 

pada kemampuan suatu 

produk untuk memberikan 

kepuasan kepada 

konsumen.berikut adalah 

indikator dari kualitas 

produk: 

a) Keistimewaan 

tambahan,  

b) Keandalan, 

c) Daya tahan, 

d) Estetika. 

e) Kesesuaian 

dengan spesifikasi 

(conformance to 

specifications) 

2)  Harga (X2) 

Harga adalah 

sejumlah uang yang 

harus dibayarkan 

konsumen guna 

memperoleh produk. 

Berikut adalah indikator 

dari harga : 

a) Keterjangkauan harga 

b) Kesesuaian harga 

dengan kualitas 

produk 

c) Daya saing harga 

d) Kesesuaian harga 

dengan manfaat 

3) Citra merek 

(X3) 

Merupakan 

representasi dari 

keseluruhan persepsi 

terhadap merek produk 

yang dibentuk dari 

informasi dan 

pengalaman masa lalu 

terhadap produk. Indikator 

Citra Merek (Brand 

Image) 

a) Kesan 

Profesional 

Dimana produk 

memiliki kesan 

profesional atau memiliki 

kesan memilki keahlian 

dibidang apa yang 

dijualnya. 
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b) Kesan 

Modern 

Produk memiliki 

kesan modern atau 

memiliki teknologi yang 

selalu mengikuti 

perkembangan zaman. 

c) Melayani 

Semua 

Segmen 

Produk mampu 

melayani semua segmen 

yang ada, tidak hanya 

melayani segmen khusus 

saja. 

d) Perhatian 

Pada 

Konsumen 

Dimana produk 

yang dibuat produsen 

memberikan perhatian 

dan  peduli pada 

keinginan dan kebutuhan 

konsumen. 

4) Variabel 

dependen/te

rikat 

 Keputusan 

pembelian (Y) pada 

penelitian ini adalah 

keputusan pembelian, 

yaitu suatu proses 

keputusan membeli 

produk, tetapi 

berdasarkan peranan 

dalam pembelian dan 

keputusan untuk membeli 

produk. Adapun tahapan 

dalam keputusan membeli 

yaitu pengenalan 

masalah, pencarian 

informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan 

pembeliandan perilaku 

sesudah pembelian. 

Setiap keputusan untuk 

membeli tersebut 

mempunyai suatu struktur 

sebanyak tujuh 

komponen, yang  meliputi 

:  

a. Keputusan tentang 

jenis produk.  

b. Keputusan tentang 

bentuk produk. 

c. Keputusan tentang 

merek. 

d. Keputusan tentang 

penjualnya. 
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e. Keputusan tentang 

jumlah produk 

 

HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

PT. Timur Putra 

Sentosa adalah 

perusahaan swasta 

bergerak dibidang industri 

bahan bangunan produksi 

asbes gelombang merek 

ADIMAS. PT. Timur Putra 

Sentosa adalah pabrik 

cabang dari PT. Putra 

Prima Sentosa yang 

berolakasi di kota Malang. 

Pembuatan Pabrik asbes 

ADIMAS dibanyuwangi 

bertujuan untuk 

mempeluas daerah pasar 

wilayah timur meliputi 

wilayah Bali, Lombok dan 

Sumbawa dan tidak 

menutup kemungkinan 

wilayah yang berdekatan 

dengan banyuwangi yaitu 

kota Situbondo, 

Bondowoso dan Jembe. 

Pengujian validitas 

menunjukkan bahwa 

semua item pertanyaan 

valid. Dan berdasarkan 

hasil uji reliabilitas juga 

menunjukkan bahwa 

variabel yang diteliti 

handal atau reliabel.  

Adapun regresi 

Linier berganda ini 

digunakan untuk 

mengetahui besarnya 

pengaruh variabel bebas 

yaitu Kualitas produk 

(X1), harga (X2) dan Citra 

merek (X3)  terhadap 

variabel terikat keputusan 

pembelian (Y). Hasil 

analisis dapat dilihat pada 

tabel berikut :  
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Model persamaan regresi 

dari hasil perhitungan di 

atas dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Y’ = 0,174+ 

0,299X1+0,165X2+0,454X

3 

 

Dengan intreprestasi : 

a) β0,= 0,174 

menyatakan letak 

titik potong garis 

persamaan  regresi 

pada sumbu Y. 

Skor ini tidak 

dijelaskan secara 

ekonomis, namun 

hanya dapat 

dijelaskan secara 

matematis. 0,174 

adalah 

perpotongan garis 

yang 

melambangkan 

rata-rata Y jika 

koefisien regresi X 

bernilai nol. 

b) β1 = 0,299 

menyatakan bahwa 

setiap 

penambahan 

1(satu) skor 

variabel kualitas 

produk akan 

meningkatkan 

keputusan 

pembelian sebesar 

0,299. 

c) β2 = 0,165 

menyatakan bahwa 

setiap 

penambahan 

1(satu) skor 

variabel harga 

akan meningkatkan 

keputusan 

pembelian sebesar 

0,165 

d) β3 = 0,454 

menyatakan bahwa 

setiap 

penambahan 

1(satu) skor 

variabel Citra 

Merek akan 

meningkatkan 

keputusan 

pembelian sebesar 

0,454. 
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Dari hasil 

perhitungan diperoleh 

Fhitung > Ftabel atau 27,785 

> 2,72 maka H0 ditolak. 

Variabel Kualitas Produk 

(X1), Harga (X2)  dan 

Citra Merek (X3) 

berpengaruh terhadap 

Keputusan Pembelian (Y). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil 

penelitian dan 

pembahasan tentang 

Pengaruh Kualitas 

Produk, Harga dan Citra 

Merek yang paling 

mempengaruhi Terhadap 

pengambilan Keputusan 

Pembelian Asbes 

Gelombang ADIMAS 

Pada PT.Timur Putra 

Sentosa dapat ditarik 

kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan Uji 

Validitas apabila 

nilai signifikansi 

kurang dari 0,05 

(5%) atau r hitung 

> r table maka 

dinyatakan valid. 

Dari hasil 

pengujian dapat 

dikatakan bahwa 

semua item pada 

masing-masing 

variabel yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

valid,karena 

rhitung dari 

variabel Kualitas 

Produk (X1)  Harga 

(X2) Citra Merek 

(X3) dan 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

lebih besar dari 

nilai kritis yaitu 

0,213. 

2. Semua pertanyaan 

yang diajukan 

kepada responden 

juga dikatakan 

Reliabel karena 

mendapatkan hasil 

lebih besardari 0,6. 

3. Persamaan Uji 

regresi linier 
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berganda diperoleh 

persamaan regresi  

: 

4. Y’= 0,174+ 

0,299X1+0,165X2+

0,454X3 

Dan dapat disimpulkan 

: 

a) B0 = Konstant 

asebesar 0,174 

menyatakan letak 

titik potong garis 

persamaan regresi 

pada sumbu Y skor 

ini tidak dijelaskan 

secara ekonomis, 

namun hanya 

dapat dijelaskan 

secara matematis. 

b) B1 = Koefisien 

regresi X1sebesar  

0,299 menyatakan 

bahwa setiap 

kenaikan (satu) 

skor variable 

kualitas produk, 

maka akan 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian pada 

PT. Timur Putra 

Sentosa sebesar 

0,299 dengan 

asumsi variabel 

yang lain tetap. 

c) B2 =  Koefisien 

regresi X2 sebesar  

0,165 menyatakan 

bahwa setia 

kenaikan (satu) 

skor variable 

Harga, maka akan 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian pada 

PT. Timur Putra 

Sentosa sebesar 

0,165 dengan 

asumsi variabel 

yang lain tetap. 

d) B3 = Koefisien 

regresi X3 sebesar  

0,454 menyatakan 

bahwa setiap 

kenaikan (satu) 

skor variabel Citra 

Merek, maka akan 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian pada 

PT. Timur Putra 

Sentosa sebesar 
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0,454 dengan 

asumsi variabel 

yang lain tetap. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Fandy, Tjiptono, (2002) , 
Strategi Pemasaran, 
Yogyakarta , 
Penerbit : Andi . 

Basu,  Swastha, dan  
Irawan, (2003),  
Manajemen  
Pemasaran  Modern,  
Yogyakarta, Penerbit 
: Liberty Yogyakarta. 

Djaslim, Saladin. (2007), 
Manajemen 
Pemasaran, 
Bandung : Linda 
Karya. 

Rambat, Lupiyoadi,  ( 
2001)Manajemen 
Pemasaran Jasa 
Teori dan Praktik, 
Edisi  

Pertama, Penerbit 
Jakarta. : Salemba 
Empat. 

Fandy, Tjiptono, (2008) , 
Strategi Pemasaran, 
Edisi 3, Yogyakarta , 
Penerbit : Andi . 

Basu, Swastha, (2010), 
Manajemen 

Penjualan, 
Pelakasanaan 
penjualan, 
Yogyakarta, Penerbit 
: BPFE 

Aaker, David, 1997, 
Manajemen Ekuitas 
Merek, MitraUtama, 
Jakarta. 

Basu Swastha. (2003). 
Azas-azas 
Marketing. 
Yogyakarta: Liberty 

Basu Swastha dan T. 
Hani Handoko. 
(2000).  Manajemen 
Pemasaran Analisis  

Davis, S. M.  (2000). 
Brand Asset 
Management: driving 
profitable growth 
through your brand. 
California: Jossey-
Bass, Inc., 
Publishers 

Sugiyono. (2006),  
“Metode Penelitian 
Kuantitatif Kualitatif 
dan R&D”.  
Bandung: Alfabeta 

Arikunto, S. (2002).  
Prosedur Suatu 
Penelitian: 
Pendekatan 
Praktek.Edisi Revisi  



Analisis Pengaruh Kualitas Produk , Harga Dan Citra Merek Terhadap 
Keputusan Pembelian Asbes Gelombang Adimas Pada ... 

 

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.14 No.40 April 2017 Page 66 
 

Kelima. Penerbit Rineka 
Cipta. Jakarta. 

J. Supranto, (2001). 
Statistik Teori dan 
Aplikasi, Cetakan 
Kedua, Jakarta: 
Penerbit Erlangga.  

Ghozali,  Imam.  (2005).  
Aplikasi  Analisis  
Multivariate  dengan  
SPSS.  Semarang : 
Badan Penerbit 
UNDIP. 

Wayan Adi Wirawan 
(2013) “Analisis 
pengaruh harga, 
kualitas produk dan 
citra merek terhadap 
keputusan 
pembelian Helm INK 
di Yogyakarta’’. 

Merlita Nugraheni (2016) 
“Analisis pengaruh 
brand Image, 
kualitas produk dan 
presepsi harga 
terhadap keputusan  
pembelian  Mobil 
Daihatsu Xenia di 
Wonosobo’’. 

Bayu Prawira (2014) 
“Analisis pengaruh 
kualitas produk, citra 
merek dan presepsi 
harga terhadap 

keputusan 
pembelian Produk 
Smartphone 
Samsung di Kota 
Denpasar’’. 

 


