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ABSTRAKSI 

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. 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 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. 
 

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. 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 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. 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Keberhasilan di bidang pemasaran 
secara otomatis berarti berhasilnya 
perusahaan dalam menjual dan 
memasarkan produknya 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 
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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.  

Dalam kegiatan operasionalnya, 
PT. Timur Putra Sentosa menghadapi 
berbagai kendala antara lain masih 
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.  

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang 
dikemukakan sebelumnya, maka yang 
menjadi rumusan masalah dalam 
penulisan ini adalah: 

a. Apakah kualitas produk , harga, 
dan citra merek berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian 
Asbes Gelombang Adimas pada 
PT. Timur Putra Sentosa? 

b. Apakah kualitas produk 
berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian Asbes Gelombang 
Adimas pada PT. Timur Putra 
Sentosa? 

c. Apakah harga berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian 
Asbes Gelombang Adimas pada 
PT. Timur Putra Sentosa? 

d. Apakah citra merek berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian 
Asbes Gelombang Adimas pada 
PT. Timur Putra Sentosa? 

e. Dari variabel kualitas produk, harga 
dan citra merek manakah yang 
lebih dominan berpangaruh 
terhadap Keputusan Pembelian 
Asbes Gelombang Adimas pada 
PT. Timur Putra Sentosa?   
 

1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di 

atas, maka tujuan yang ingin di capai 
dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk menguji pengaruh kualitas 
produk, harga dan citra merek 
terhadap keputusan pembelian 
asbes gelombang adimas pada PT. 
Timur Putra Sentosa. 

b. Untuk menguji pengaruh kualitas 
produk terhadap keputusan 
pembelian asbes gelombang 
adimas pada PT. Timur Putra 
Sentosa. 

c. Untuk menguji pengaruh harga 
terhadap keputusan pembelian 
asbes gelombang adimas pada PT. 
Timur Putra Sentosa. 

d. Untuk menguji pengaruh citra 
merek terhadap keputusan 
pembelian asbes gelombang 
adimas pada PT. Timur Putra 
Sentosa. 

e. Untuk mengetahui pengaruh 
variabel manakah yang paling 
dominan diantara kualitas produk, 
harga dan citra merek yang 
dianggap paling dominan terhadap 
keputusan pembelian asbes 
gelombang adimas pada PT. Timur 
Putra Sentosa. 

2. TINJAUAN TEORITIS 
2.1. Penelitian terdahulu 

Penelitian oleh Wayan Adi 
Wirawan (2013) “Analisis pengaruh 
harga, kualitas produk dan citra merek 
terhadap keputusan pembelian Helm 
INK di Yogyakarta’’. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah pada umumnya 
kategorisasi terhadap item-item harga, 
kualitas produk dan citra merek 
terhadap keputusan pembelian lebih 
tinggi cenderung pada harga yang 
ditawarkan hal ini disebabkan karena 
harga yang ditawarkan sesuai dengan 
jumlah responden yang menilai. 

Penelitian oleh Merlita Nugraheni 
(2016) “Analisis pengaruh brand Image, 
kualitas produk dan presepsi harga 
terhadap keputusan pembelian Mobil 
Daihatsu Xenia di Wonosobo’’. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
ketiga variabel diatas akan 
mempengaruhi keputusan pembelian 
jika perusahaan melakukan inovasi 
terhadap brand image dan memberikan 
informasi mengenai kualitas produk 
serta menetapkan harga sesuai 
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kemampuan daya beli masyarakat di 
Wonosobo. 

 
2.2. Kualitas produk (X1) 

Menurut Lupiyoadi (2002:158) 
kualitas produk adalah konsumen akan 
merasa puas bila hasil evaluasi mereka 
menunjukkan bahwa produk yang 
mereka gunakan berkualitas. 
Kualitas produk merupakan 
pemahaman  bahwa produk merupakan 
peluang yang ditawarkan oleh penjual 
mempunyai nilai jual lebih yang tidak 
dimiliki oleh produk pesaing. Oleh 
karena itu perusahaan berusaha 
memfokuskan  pada kualitas produk 
dan  membandingkannya dengan 
produk yang ditawarkan oleh 
perusahaan pesaing. 
 
2.3. Harga (X2) 
 Menurut Swastha (2010 : 147) 
menyatakan bahwa harga dalah jumlah 
uang (ditambah beberapa barang kalau 
mungkin) yang dibutuhkan untuk 
mendapatkan sejumlah kombinasi dari 
barang beserta pelayanannya. 
Jadi harga adalah sejumlah uang yang 
dibutuhkan atau ditukarkan 
kekonsumen untuk mendapatkan atau 
memiliki suatu barang yang memiliki 
manfaat serta penggunaannya.  
 
2.4. Citra Merek (X3) 

Citra merek (Brand Image) 
merupakan representasi dari 
keseluruhan persepsi terhadap merek 
dan dibentuk dari informasi dan 
pengalaman masa lalu terhadap merek 
itu. Citra terhadap merek berhubungan 
dengan sikap yang berupa keyakinan 
dan preferensi terhadap suatu merek.  

Menurut Setiadi (2003: 180) 
menjelaskan bahwa citra merek 
merupakan representasi dari 
keseluruhan presepsi terhadap merek 
dan bentuk dari informasi dan 
pengalaman masa lalu terhadap merek 
itu. Citra terhadap merek berhubungan 
dengan sikap yang berupa keyakinan 
dan preferensi terhadap suatu merek. 
Konsumen yang memiliki citra yang 
positif terhadap suatu merek, akan 
lebih memungkinkan untuk melakukan 
pembelian. 

2.5. Keputusan Pembelian (Y) 
Menurut Swastha dan Handoko 

(2008 : 10) mengemukakan bahwa  
keputusan pembelian merupakan 
proses dalam pembelian yang nyata 
apakah membeli atau tidak membeli. 

 
3. METODE PENELITIAN 
3.1. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam 
penelitian ini adalah: 
a. 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: 
1) Keistimewaan tambahan,  
2) Keandalan, 
3) Daya tahan, 
4) Estetika. 
5) Kesesuaian dengan spesifikasi 

b. Harga  
Harga adalah sejumlah uang yang 
harus dibayarkan konsumen guna 
memperoleh produk. Berikut adalah 
indikator dari harga : 
1) Keterjangkauan harga 
2) Kesesuaian harga dengan 

kualitas produk 
3) Daya saing harga 
4) Kesesuaian harga dengan 

manfaat 
c. Citra merek  

Merupakan representasi dari 
keseluruhan persepsi terhadap 
merek produk yang dibentuk dari 
informasi dan pengalaman masa 
lalu terhadap produk.  
Indikator Citra Merek (Brand Image) 
1) Kesan Profesional 
 Dimana produk memiliki kesan 

profesional atau memiliki kesan 
memilki keahlian dibidang apa 
yang dijualnya. 

2) Kesan Modern 
 Produk memiliki kesan modern 

atau memiliki teknologi yang 
selalu mengikuti perkembangan 
zaman. 

3) Melayani Semua Segmen 
 Produk mampu melayani semua 

segmen yang ada, tidak hanya 
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melayani segmen khusus saja. 
4) Perhatian Pada Konsumen 
 Dimana produk yang dibuat 

produsen memberikan perhatian 
dan peduli pada keinginan dan 
kebutuhan konsumen.  

d. Keputusan pembelian  
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 :  
1) Keputusan tentang jenis produk.  
2) Keputusan tentang bentuk 

produk. 
3) Keputusan tentang merek. 
4) Keputusan tentang penjualnya 
5) Keputusan tentang jumlah 

produk. 
 

3.2. Populasi dan Sampel 
Menurut Sugiyono (2006:117), 

Populasi adalah wilayah generalisasi 
yang terdiri atas objek/ subjekyang 
mempunyai kualitas tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
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.  

Instrumen penelitian menggunakan 
skala Likert.Teknik analisis 
menggunakan regresi linear berganda 
dengan program SPSS versi 20. 

 
 
 
 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1. Hasil Analisis 

Uji validitas dilakukan dengan 
menghitung nilai korelasi dari tiap-tiap 
indikator pertanyaan dan didapat hasil 
bahwa semua indikator pertanyaan 
memiliki nilai di atas 0.213 yang berarti 
semua indikator pertanyaan dalam 
dalam kuesioner adalah valid.  

Uji reliabilitas dilakukan dengan 
menghitung nilai koefisien alpha dari 
semua variabel dan diperoleh hasil 
semua variabel menunjukkan nilai 
diatas 0,6 yang berarti semua variabel 
adalah reliabel. 

Analisis statistik yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu regresi linier 
berganda. Analisis ini digunakan untuk 
mengetahui besarnya pengaruh 
variabel-variabel bebas (independen) 
yaitu variabel Kualitas Produk (X1), 
Harga (X2) dan Citra Merek X3 
(terhadap variabel terikat (dependent) 
yaitu Keputusan Pembelian (Y). 
Besarnya pengaruh variabel tersebut 
secara bersama-sama dapat dihitung 
melalui persamaan regresi linier 
berganda. 

 
4.2. Uji Regresi Linier Berganda 
Tabel 1 Regresi Linier Berganda 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data diolah 
Model persamaan regresi dari hasil 
perhitungan di atas dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
Y’ = 0,174+ 0,299X1+0,165X2+0,454X3 
Dengan intreprestasi: 
a. 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. 0,299 menyatakan bahwa setiap 
penambahan 1(satu) skor variabel 
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kualitas produk akan meningkatkan 
keputusan pembelian sebesar 0,299. 

c. 0,165 menyatakan bahwa setiap 
penambahan 1(satu) skor variabel 
harga akan meningkatkan keputusan 
pembelian sebesar 0,165 

d. 0,454 menyatakan bahwa setiap 
penambahan 1(satu) skor variabel 
Citra Merek akan meningkatkan 
keputusan pembelian sebesar 0,454. 
 

4.3. Uji Analisis Koefisien 
Determinasi (R2) 
Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui tingginya derajat pengaruh 
(kontribusi) antara variabel independen 
secara simultan terhadap variabel 
dependen seperti pada tabel berikut: 

Tabel 2 Hasil Koefisien Determinasi 
 
 
 
 

Sumber Data :  
 
 
Sumber: Data diolah 

Dapat dilihat bahwa nilai R square 
sebesar 0,507 yang artinya dengan 
memasukkan variabel Kualitas Produk, 
Harga dan citra merek ke dalam faktor 
model, maka dapat digunakan untuk 
menjelaskan 50,7% perubahan yang 
terjadi pada keputusan pembelian. 
Sisanya sebesar 49,3% dijelaskan oleh 
variabel diluar model ini. 

 
4.4. Uji F 

Tabel 2 Hasil Uji F 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan F tabel 2,72 
sedangkan F hitung 27,785 berarti F 
hitung > F tabel dengan tingkat 
signifikan sebesar 0,000 maka H0 

ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat 
ditarik kesimpulan variabel kualitas 

produk (X1) dan harga (X2) dan citra 
merek (X3)  secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap 
variabel keputusan pembelian (Y). 

4.5. Uji t 

Tabel 3 Hasil Uji t 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data diolah 
a. Kualitas Produk (X1), Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa 
thitung = 3,416 dan ttabel = 1,989 
sehingga nilai thitung> ttabel maka H0 
ditolak atau berpengaruh yang 
artinya variabel Kualitas Produk 
memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel Keputusan 
Pembelian. 

b. Harga (X2),Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa thitung = 2,018 
dan ttabel = 1,989 sehingga nilai 
thitung> ttabel maka H0 ditolak atau 
berpengaruh yang artinya variabel 
Harga memiliki pengaruh 
signifikan terhadap variabel 
Keputusan Pembelian. 

c. Citra Merek (X3), Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa thitung = 5,048 
dan ttabel = 1,989 sehingga nilai 
thitung> ttabel maka H0 ditolak atau 
berpengaruh yang artinya variabel 
Citra Merek berpengaruh 
signifikan terhadap variabel 
keputusan Pembelian. 
 

4.6. Uji Multikolinieritas 
Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas 

 
 
 
 
 
 

Sumber: Data diolah 

Dalam penelitian ini 
menggunakan VIF < 5, yang dimana 
apabila jika besarnya VIF melebihi 5 
maka model regresi menunjukkan 
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adanya multikolinieritas. Dari hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 
dalam model yang dihasilkan dalam 
SPSS ditunjukkan pada tabel 
dimana VIF lebih kecil dari 5 untuk 
masing-masing variabel sehingga 
dapat disimpulkan bahwa dalam 
model tersebut tidak terjadi 
multikolinieritas. 

4.7. Uji Heterokedastisitas  
Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data diolah 

Dari tabel diatas dapat diketahui 
bahwa nilai – t tabel < t hitung < t tabel) 
yang dapat kita ketahui nilai t tabel 
±1,989, maka dapat disimpulkan bahwa 
tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

 
5. SIMPULAN 

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 : 
a. 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. 

b. Semua pertanyaan yang diajukan 
kepada responden juga dikatakan 
Reliabel karena mendapatkan hasil 
lebih besardari 0,6. 

c. Persamaan Uji regresi linier 
berganda diperoleh persamaan 
regresi  : 

Y’= 0,174+ 0,299X1 + 0,165X2 + 
0,454X3 

Dan dapat disimpulkan: 
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. 

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. 

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. 

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 0,454 dengan 
asumsi variabel yang lain tetap. 

d. dari Perhitungan Uji F, diperoleh 
Fhitung sebesar 27,785 karena Fhitung 

> F   tabel atau 27,785 > 2,72 dan 
Fhitung lebih kecil dari 5% yaitu 0,00 
< 0,05. Maka Menolak Ho artinya 
berpengaruh Kualitas Produk (X1), 
Harga (X2) dan Citra Merek (X3) 
secara bersama-sama terhadap 
variabel keputusan pembelian (Y) 
pada PT. Timur Putra Sentosa. 

e. Dari hasilUjiHipotesis t diperoleh: 
Kualitas Produk (X1) diperoleh 
thitung = 3,416 dan ttabel =1,989 yang 
berarti thitung > ttabel dengan demikian 
H0 ditolak, artinya bahwa variabel 
Kualitas Produk berpengaruh 
secara parsial terhadap keputusan 
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Pembelian (Y) Pada PT. Timur 
Putra Sentosa.      

f. Harga (X2) diperoleh thitung = 2,018 
dan ttabel =1,989 yang berarti t hitung > 
t tabel dengan demikian H0 ditolak, 
artinya bahwa variabel Harga 
berpengaruh secara parsial 
terhadap keputusan Pembelian (Y) 
Pada PT. Timur Putra Sentosa.        

g. Citra Merek (X3) diperoleh thitung = 
5,048 dan ttabel =1,989 yang berarti 
thitung > ttabel dengan demikian H0 

ditolak, artinya bahwa variabel 
Citra Merek berpengaruh secara 
parsial terhadap keputusan 
Pembelian (Y) Pada PT. Timur 
Putra Sentosa.  

h. Berdasarkan pengujian pada nilai 
thitung dapat diketahui bahwa 
variabel dengan nilai hiting thitung 
sebesar 0,428 lebih besar dari 
variabel yang lainya sehingga 
dapat diambil kesimpulan bahwa 
variabel Citra Merek (X3) adalah 
variabel yang paling dominan 
mempengaruhi Keputusan 
Pembelian (Y) Pada PT. Timur 
Putra Sentosa 

i. Nilai Adjusted R square sebesar 
0,507 yang artinya dengan 
memasukkan variabel Kualitas 
Produk, Harga dan Citra Merek 
kedalam faktor model, maka 
menjelaskan terhadap variasi 
keputusan pembelian sebesar 
50,7% 

j. Pada Uji asumsi klasik 
Multikolinieritas menunjukan 
bahwa masing-masing variabel 
mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 
10 maka dapat disimpulkan 
masing-masing variabel tidak 
mempunyai persoalan 
Multikolinieritas. 

k. Pada Uji asumsi Klasik 
Heteroskedastisitas .nilai – t tabel< 
t hitung< t tabel maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. 
 

6. REKOMENDASI 
Berdasarkan hasil pembahasan 

dan analisa, penulis dapat memberi 
saran-saran sebagai berikut: 

a. Bagi Perusahaan diharapkan dapat 
berguna sebagai bahan 
pertimbangan dan evaluasi bagi 
pimpinan perusahaan untuk 
mengembangkan kualitas produk 
yang terbaik dan harga yang 
bersaing serta citra merek yang 
dapat dipercaya oleh pelanggan 
PT. Timur Putra Sentosa serta 
memperhatikan variabel lainnya 
misalnya sistem pembayaran dan 
promosi. 

b. Bagi Akademis diharapkan dapat 
dijadikan sebagai bahan acuan 
bagi penelitian berikutnya yang 
berkaitan dengan kualitas produk, 
harga dan citra merek diharapkan 
dapat memperoleh kajian teoritis 
ilmiah bagi perbaikan mendalam 
sehingga dapat dijadikan acuan 
konseptual ilmiah bagi 
pengambilan keputusan yang 
berkaitan dengan pembelian suatu 
produk. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya 
diharapkan dimasa mendatang 
dapat digunakan sebagai salah 
satu sumber data untuk penelitian 
selanjutnya dan dilakukan 
penelitian lebih lanjut berdasarkan 
faktor lainnya, variabel yang 
berbeda dan jumlah respoden yang 
lebih banyak dalam mnganalisis 
keputusan pembelian. 
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