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I.

LATAR

unik. Itulah sebabnya Good

BELAKAI\IG

day

PERUMUS$I MASALAH

mengangkat tagline "Karena hidup

A. Latar Belakang

banyak rasa''

kopi tersebut dapat

salah

dikonsumsi oleh kaum muda dari

satu jenis bisnis yang menyuguhkatr

berbagai kalangan. Dengan kopi instan

Coffie Shop merupakan
minuman

kopi'di

ini masyarakat dapat lebih mudah

Indonesia. Bisnis

inilah salah satu yang
perkembangan ekonomi

membuat secangkir kopi nikmat baik

memmaikan

di

panas

Indonesia.

Cafe

Bisnis minuman kopi ini merupakan

bisnis yang bersaing sangat

maupul dingn.

De-Philosophy

yang

terletak di Jalan Balowerti 2 No. 36

ketat

-

karena banyaknya merek yang dikenal

Barat Terra Komputer Kediri adalah

dimasyarakat dan banyak pengusaha

salah satu kafe yang menggunakan

yang memproduksi minuman kopi
dengan berbagai inovasi rasa dan

produk PT. Santos tepatnya Merk

kualitas.

ke kafe tersebut untuk mengetahui ada

Good day. Dalamrr kunjungan perdana

tidaknya pennasalatran

Melihat peluang yang adu

peneliti

perusatraan atau pengelola minuman

menemukan memang ada masalah,

kopi

berusatra menjual produknya

yaitu

dengan menonjolkan karakteristik
yang belum dimiliki oleh produk-

adalah

produk

masalah pada keputusan
pembelian yang melemah. Berikut

kopi lainnya Diantara

bukti yang bisa disajikan

tentang masalah tersebut.

karakteristik yang ditonjolkan adalah
citarasanya yang memiliki

ciri

r&das

lrtas

yaitu tidak terlalu pahit.

Salah satu merk kopi yang
disuguhkan di kafe-kafe adalah Good

,D*a *,edcli*u $iwlradryi Cs*d4"
{agss*ui- -{mo*t}03[f

l*{.

Brk

1

trssrsi

rgB0

:

f-t&nsiri

!,$S$

!€m

1,:nffi

day. Merk Good day yang merupakan

minuman

kopi tanpa amp.ui ini

+_

fus*du#al*&mn

Awil

l'$uu
Sgr*:ireo

j

rt.errr:.,Ericsrg

memang ditujukan kepada masyarakat

Dari tabel 1.1 diatas terlihat

yang tidak menyukai kopi dengan rasa

batrwa pembelian minuman kopi Good

pahit. Varian rasa yang ditawarkan

Day ltnan dmi

merupakan bentuk

penyesuaian

2000 pengunjung menjadi 1800 pada

terhadap masyarakat muda yang

bulan Februari turun lagi menjadi 1500

memiliki karakter cenderung lebih

pada bulan maret dan teralfiir yaitu

bulan Januari sebanyak

cepat bosan dan menyukai rasa yang
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pada bulan

April menjadi

kopi Good dny pada Cafe De-

1000

Philosaplry Kediri?

pengunjung.

Berdasarkan
masalah

di

latar

belakang

atas, maka penulis tertarik

untuk melalrukdn penelitian tentang
gPengaruh Karakteristik Produk,

Kualitas Produlq dan
Terhadap Keputusan

Merek

Pembelian

Minuman Kopi Good day Pa,da Cate
D e-Philo s op hy

B.

Kediri'.

il.

METODE

A. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian ini

adalah pendekatan kuantitatif

statistik. Menurut
(201

Sugiyono

0:06), "pendekatan kuantitatif

adalah pendekatan penelitian yang

Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan

masalah

menggunakan

data

berbentuk

angka-angka

dan

analisis

menggunakan statistik".

penelitian ini sebagai berikut:

1.

Apakah ada

pengaruh

karakteristik produk terhadap
keputusan pembelian minuman

kopi Good dcy pada Cafe DePhilosoplty Kediri ?

B. Teknik penelitian
Jenis penelitian

ini adalah

penelitian korelasional. Menurut
(2008:l3a)

Reksoatnojo

penelitian dengan korelasional

2. Apakatr ada pengaruh

kualitas

produk terhadap keputusan
pembelian minuman kopi
Good dqy pada Cafe De-

merupakan penelitian
dimaksudkan

untuk

yang

mengukur

tingkat kedekatan hubungan antar
variabel-variabel.

Philosophy Kediri?

3. Apakah ada penganrh merek
terhadap keputusan penrbelian

minuman kopt Good day pada
C afe De -P hil o s ophy

4. Apakah ada

Kediri?
pengaruh

karakteristik produk, kualitas

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian
Lokasi yang digunakan dalam

penelitian

ini

pada Cafe De-

Philosophy Kediri yang terletak di
J[ Balowerti gaug2 Kota Kediri.

produk, dan merek terhadap
keputusan pembelian minuman
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2.

apabila jumlah populasi tidak

Waktu Penelitian

Penelitian Waktu
dilakukan selama

6

penelitian

bulan dimulai

diketahui, maka jumlah sampel yang

diambil minimal

responden.

bulan Februari sampai dengan bulan

Ukuran sampel yang layak berkisar

J\tli 2017. Waktu selama 6 bulan
yang meliputi proses pengajuan
masalah dan judul sampai dengan

antara

30 sarnpai 500. Jadi untuk

sampel dalam penelitian

ini adalah 30

responden.

Peneliti menetapkan sempel 30

laporan hasil penelitian.

responden sebab

D.

30

lebih

sederhana

tanpa mengurangi kuatitas penelitian.

Populasi dan Sampel

1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh pengunjung Cafe De-

E. Instrumen Penelitian dan Telmik
Pengumpulan Data

Philosoplry Kediri, yang jumlahnya

Pengumpulan data sering tidak

banyak dan sulit dihitung, karena itu

memerlukan kehadiran peneliti,

adalatt

ftrnun cukup diwakili oleh daftar

semua pengunjung yang datang dan

pertanyaan (kuesioner) yang sudah

mengkonsumsi minuman kopi good

disusun secara cermat terlebih

day pada Cafe De-Philosoplry Kediri,

datrulu.

populasi dalam penelitian

sehingga populasinya

ini

luas

atau

akan

menentukan juga mutu daripada data

termasuk tidak terbatas.

2.

Mufu instrumen

yang dikumpulkan, sehingga tepat
Sampel

Untuk

menentukan

dikatakan bahwa
sampel

peneliti menggunakan teknik non
probability sampling, yang dipilih

adalah sampling

kebetulan

(Accidental Sampling). Alasannya
karena populasinya luas atau tidak

terbatas sehingga peneliti

hanya

mengambil secara kebetulan

daxi

populasi tersebut.

Peneliti berpedoman

hubungan

instrumen dengan data adalah sebagai

jantungnya penelitian yang saling
terikat.

Untuk mengukur jawaban
responden digunakan skala Likert
dinyatakan dengan frasa sangat tidak
setuju, tidak setuju, netral, setuju dan

sangat setuju. Pedoman pemberian
skor unhrk pernyataan angket dapat

pada

dilihat pada tabel berikut:

pendapat Sanusi Q0la:87) yaitu
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Dari

Penilaian Skaln Likert

Altematif

5

Setuju

4

Netral
Tidak setuju
Sansat tidak setuiu

J
2

menyebar disekitar

garis diagonal. Oleh karena

itu

III. HASIL DANT KESIMPT]LAI{
A. HASIL

berdistibusi normal.

a) Uji Normalitas
Ghozali

uji

normalitas

bertujuan untuk menguji
apakatr dalam sebuah model

regresi, variabel

dependen,

variabel

atau

keduanya

mempunyai

distribusi nonnal atau tidak.

Pada

nonnalitas

dapat dideteksi dengan
melihat histograrn dari
residualnya

atau

sumbu

diagonal pada grafik. Hasil

pengujian normalitas

dapat

dilihat pada gambar berikut
].lormd

P? Pld d R.{trodon Ahtu{.d

dapat dinyatakan bahwa

dalam variabel-variabel ini

1. Uji Asumsi Klesik

(2011:160),

garis

diagonal dan mengikuti arah

1

Menurut

4.1,

dapat diketahui bahwa data

Skor

Sangat setuju

garnbar

b) Uji Multikolinieritas
Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi

korelasi diantara

variabel

jika variabel bebas
saling berkorelasi, maka

bebas,

variabel ini tidak orthogonal.

Variabel

orthogonal

adatah variabel bebas yang

nilai korelasinya antar sesama

variabel bebas

lain

dengan nol. Dalam penelitian

ini teknik untuk mendeteksi
ada tidaknya multikolinieritas

didalam model regresi
:

R..Hud

O.paatail Varl$la: kaFaffir Fryr5ahn

sama

.dapat

dilihat dari tolerace dan
variance inflation factor
(l/IF), batas nilai tolerance
yang menunjut&an bahwa

tidak ada multikolinieritas
diantara variabel

bebasnya.

Hasil

penguJmn

multikolinieritas dapat dithat
Gambar 4.1
Hasil Uii Normalitas

padatable berikut

:

Sumber: Output IBMSPSSvqsi 23
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wakfu berkaitan satu sama
lainnya Masalah ini timbul
karena residual ftesalahan

Tabel4.7
IIasiI Uji Multikolinieritas
Coeflicients"
Model

Collineariry Statistics

Tolermce

VIF

.343

2.914

satu observasi

.442

2.261

yang lainnya. Model regresi

4.698
.213
merek
Dependent Variable: keputusan pembelian

yang baik adalah yang bebas

I

pengganggu) tidak bebas dari

(Constant)

Karakteristik
produk
kualitas produk

dari

Sumber: Output IBMSP,SS versi 23

dapat dilihat bahwa model

nilai

Model
Model

R

penelitian ini lebih kecil dari 10
sedangkan nilai toleransi semua

variabel bebas lebih dari

0,1

atau l0%. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa tidak

:

Ilasil Uii Autokorelasi

VIF

semua variabel bebas dalam

Hasil

Tabel4.8

mengalami

menun$ukkan

autokorelasi.

dilihat padatable berikut

gangguan multikolinieritas. Hal

ini

observasi

pengujian autokorelasi dapat

Berdasarkan tabel 4.7,

regresi tidak

ke

R
Square

Adjusted
R Square

stdError of Durbinthe
Watson
Estimate

1.859
1.798
.875
.869
(Constant).
produk, kualitas
Predictors: (Constant), karakteristik oroduk
produk, merek
b. Dependent Variable: keputusan pembelian
Sumber: Ou@ut IBMSPSSversi 23
I

.9368

Berdasarkan

tabel

4.8,

terdapat gejala multikolinieritas

dapat dilihat bahwa ntlaa Durbin

antar variabel bebas dalam

Watson (DW

model regresi.

1.859.

c) Uji Autokorelasi

Nilai

Tes)

sebesar

tersebut

dibandingkan dengan nilai tabel

Menurut
(2011:110), uji

Ghozali

dengan menggunakan nilai

autokorelasi

signifikansi 57o, jumlah sarnpel

bertujuan menguji

apakah

60 (n) dan jumlah

variabel

3 (1F3), maka

dalam model linem ada korelasi

independen

antar kesalahan

ditabel durbin watson

pengganggu

pada periode t

dengan

kesalahan pengguna

periode

t-l

akan

pada

(sebelumnya).

akan

didapatkan batas atas (da) 1,722,

sehingga4-du:L1,722:
2,278. Dengan demikian

Autokorelasi karena observasi

diketahui nilal- Durbin Watson

yang berurutan

terletak antara du s/d

sepanjang
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sehingga dapat dinyatakan
bahwa persamaan regresi
tersebut tidak terdapat gejala
autokorelasi

dan uji

asumsi

Sumber: Output IBMSPSS versi 23

Berdasarkan gambar 4.2,
diketahui bahwa tidak ada pola
yang jelas, serta

diatas dan dibawah angka

klasik telzih terpenuhi.

sumbu

Salah satu cara untuk

plot

antar nilai prediksi

2. Analisis Regresi Linier Berganda

a) Persamaan Regresi
Analisis Regresi Linier
Berganda digunakan untuk

residualnya (SRESID). Jika titik-

pengaruh

membentuk pola tertentu

yang

menunjukkan

heteroskedastisitas.

variabel terikat (ZPRED) dengan

titik

pada

heteroskedastisitas

adalah dengan melihat grafik
scotter

Y. hal ini

0

bahwa model regresi tidak terjadi

d) Uji Heteroskedastisitas

mendekati

titik-titik menyebar

terafur

lebih dari satu

seperti

bergelombmgg,

kemudian menyempit

vafiabel

predictor (variabel

melebar,

bebas)

variabel

terhadap

maka

antara

terikat.Regresi Linier Berganda

telah terjadi heteroskedastisitas.

bertujuan untuk mengetahui

Jika titik-titik menyebar di atas
pada

pengaruh karakteristik produk,

sumbu Y tanpa membentuk pola

kualitas produk dan merek

dan

di

bawah angka

0

terhadap keputusan pembelian.

tertentu maka tidak terjadi

Hasil pengujian analisis regresi

heteroskedastisitas-

Hasil

linier berganda dapat dilihat

pengujian

pada table berikut

heteroskedastisitas dapat dilihat
pada gambar berikut

:

I

Tabel4.5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Model

!
e
.E

tur.sffidffiv&

Gambar 4.2
Hasil Uji lleteroskedastisitas
AKHMAD ZULFTXAR SURYAKACA I 13.1.02.02.flt49
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Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

(ConstanQ

4.079

2.548

karakteristik produk
kualitas produk

1.135

.136

.208

.105

Merek

.243

.119

a. Dependent

Vmiable: kepurusan pembelian
Sumber: Ouput

IBM SPSSversi 23
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Berdasarkan hasil perhitungan

(satuan)

akan

tabel 4.5, maka persamaan regresi

mengakibatkan peningkatan

disusrm sebagai berikut:

keputusan

pembelian

sebesar 243

Y:4.079 + 1.l35xr +208x2+243n

variabel

lainnya konstan.

b) KoefisienDeteminasi

Artinya:

1) Nilai a yaitu 4.079, artinya

2)

bila

Menurut Ghozali (2011

:

semua variabel bebas yaitu

97), koefisien determinasi pada

karakteristik

intinya mengukur seberapa jau

produk,

model

kualitas produk dan merek

kemampuan

mempunyai hubungan yang

menerangkan variasi variabel

positif terhadap

dependen

variabel

Nilai

dalam

koefisien

terikahya yaitu keputusan

determinasi adalah antara nol

pembelian.

dan satu.Nilai Rz yang kecit

Xl

1.135, artinya

berarti kemampuan variabel'

bahwa setiap peningkatan

variabel independen dalam
menjelaskan variasi variabel

Regresi

karakteristik produk secara

positif naik

I

(satuan) akan

dependen amat terbatas.Nilai

mengakibatkan peningkatan

yang mendekati satu berarti

pembelian

variabel-variabel independen

keputusan

sebesar 1.135 bila variabel

memberikan hampir

lainnyakonstan.

informasi yang

3) Regresi X2 208,

semua

dibutuhkan

bahwa setiap peningkatan

untuk memprediksi variasi
variabel dependen. Nilai

kualitas produk

koefisien

positif naik

I

artinya

secara

(satuan) akan

mengakibatkan peningkatan
pembelian

keputusan

sebesar 208

bila

detenxrinasi

ditentukan dengan

nilai

R

sqmre seperti yang terlihat
pada tabel berikut

ini:

variabel

lainnya konstan.

4) Regresi X3 243, artinya
bahwa setiap peningkatan
merek secara positif naik

I
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Tabcl 4.9
Hasil Kocfisicn Detcrminasi

ModdSunme4l
Mo&l
I
a-

b.

R
.936'

berikut:

Errmof
thE*imare

&Ebir.

Squae

A4iustedR
Squae

.875

.869

1.798

1.859

R

Std-

T$L4.7

Wdsm

rI-; Pelniu ffpoodr

Depedent Vai&le: kryufirmpmbelim

lro.ld
, {Codr6)

Snmber: Oulpd fBM SPSS versi 23

Catff,r'*
B
*Akor

{379

Berdasarkan tabel 4.9, dapat

I &ot,

re!r*

:08

diketahui nilai adjustd r sqwre adatah

U"r*

2t,

,

I Dq*!'ah5r:

sebesar 0,869.

keputusan pe,mbelian adalah sebesar

2Jr8

:161

ffi..tiy *diric.
Tolroe

VIF

r1,

.ri6

J?O

33:7

,o0

343

29r4

lo'

-110

1977

nr3

.142

25t

ll,

:0,

2tt'

,16

llt

1.698

t ?t*p.ddia

diatas maka diketahui bahwa:

1) Variabel karakteristk produk
(Xr) memperoleh nilai t{,it*g
sebesar 8.327 signifikan pada

kepufusan

0,000. Sementara tt"ter adalah

pembelian sehsar l3,lyo, akan tetapi

sebesar 1,6@ yang berarti

variabel tersebut tidak diteliti dalam

tni*i tt t.r dan nilai
signifikan karakteristik

penelitian ini.

3.

&

Be

Berdasakan prhitmgan

86,9yo, berarti masih ada variabel lain

mempengaruhi

(r*dS

IhranlI&.n $arrffi

F-?i":= r.r!,
hqrB

Hal ini me,lnmjnkkan
besarnya pengaruh karakteristik
prduh kualitas prduk terhadap

UE f

Oortrdad

kedictors: (Cmsm),lcar*trristik pro&&, kudits pn&rlL m€r.rk

yang

sebagai

produk sebesar 0,000 < 0,05
PenguJian llipotesis

yang artinya Ho ditolak dan

a) Uji t (Parsial)

uji t

Hr

: 98),

N[enurut Ghozali (2011

pengaruh suatu variabel independon

secara parsial atau individu

dalam

berpengaruh

menerangkan variabel dependen.
Pengujian

secara

parsial

dalam

penelitiaa

ini

adalah

untuk

mengetallui penganrh secara parsial

variabel independen (Karakteristik

Produh Kualitas Produk

Berdasarkan hasil

Pembelian).

uji t yang
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signifikan

terhadap keputusan pembelian

CD.

2)

Variabel kualitas produk (Xz)

memperoleh

nilai

tnit*e

sebesar 1.977 signifikan pada
dan

Merek) terhadap variabel dependen
(Keputusan

Dengan

demikian terbukti bahwa
karakteristik produk (Xr)

menunjukkan seberapa jauh

secara individual

diterima.

0,002. Sementara tt"*r adalah

sebesar 1,664 yang berarti

tm-P tr"*t dan

nilai

signifrkan kualitas produk
simki.unpkediri.ac.id
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sebesar 0,002

<

Tabel4.8
Hasil Pengujian Hipotesis Uii
(simultan)

0,05 yang

artinya Ho ditolak dan

llz

AIYOVA'

diterima. Dengan demikian

terbukti bahwa

Sum

Model

kualitas

of

Mean

df

I

berpengaruh

Regression

I 272. 869

3

424.290

Residual

181.061

56

3.233

Total

t453.933

59

signifikan terhadap keputusan

Sumba: OzPar IPMSP.(tpr.ci

pembelian (Y).

a Dependent Vriable: keputusan pembelian.

merek CX3)
memperoleh nilai thihmg

3) Vmiabel

F

sig.

131226

000

Square

Squares

produk' CXz) secara parsial

atau individu

f

b. Predis{ors: (Constet), karakteristik produk, kualitas

produl merek

Berdasarkan tabel 4.8, daPat

dilihat bahwa nilai signifikan yaitu

sebesar 2.A45 signifikan pada

0,000. Sementara tm.r adalah

variabel independen secara

sebesar 1,664 yang berarti

simultan berpengaruh terhadaP

trrinmg)

tuu dan

signifrkan merek

nilai

0,000 < 0,05 yang artinya Ho

ditolak dan H3

keputusan pembelian.

sebesar

diterima.

Dengan demikian terbukti
bahwa merek C&)

secara

parsial atau

individu

berpengaruh

signifikan

terhadap keputusan pembelian

(Y).

4.

Pembahasan

a) Pengaruh karakteristik produk
terhadap keputusan pembelian

Berdasarkan

hasil

uji

nilai sebesar
8.327 signifikan pada 0,000.

tl'in*e memperoleh

Sementara ttauer adalah sebesar
1,664 yang berarti trrinnP trau dan

nilai signifikan karakteristik produk

b) Uii F (Simuttan)
Menurut Ghozali

uji F

sebesar 0,000

Q0ll :97),

digunakan runtuk menguji

< 0,05 yang artinya

Ho ditolak dan Hr diterima. Dengan

demikian terbukti

bahwa

pengaruh variabel independen

karakteristik produk

secara'bersama terhadap variabel

parsial atau individu berpengaruh

dependen.

signifikan terhadap

(Xr)

secara

keputusan

pembelian (Y) Daxi kuesioner yang

diajukan kepada konsumen Cafe

De-Philosophy
AKHMAD ZULFTKAR SURYAKACA | 13.1.02.02.0049
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karakteristik

produk

sangat

produk yang baik

sangat

mempengaruhi karakteristik produk

mempengaruhi konsumen unhrk

untuk

melalarkan pembelian terhadap

melakukan

pembelian

terhadap kopi good

dsy.

Kopi good day. Dengan

adanya

Dengan produk yang diharapkan

kualitas produk yang baik sangat

akan mempengaruhi konsumen
untuk membeli Kopi good doy.
Hasil tersebut sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh

mempengaruhi konsumen untuk

membeli Kopi good day. Hasil
tersebut sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Ranto Q0l4)

Sihombing dan Situmorang (2015)

yang berjudul

yang berjudul

karakteristik produk,

kualitas

produk dan merek

terhadap

pengaruh

karakteristik produk,

kualitas

produk dan merek

terhadap

keputusan pembelian minuman

pengaruh

keputusan pembelian minuman
kopi good day.

kopi good day.

Pengaruh merek
b) Pengaruh KuaHtas

Produk

keputusan pembelian

Berdasarkan

terhadap keputusan pembelian

Berdasarkan

hasil

uji

nilai sebesar
1.977 signifikan pada 0,002.

thitung memperoleh

Sementara

t

tabel adalah

sebesar

sebesar 2.045 signifikan

0,000. Sementara ttabel

uji

pada

adatah

sebesar 1,664 yang berarti thitung >

t

nilai signifikan kualitas produk

sebesar 0,000

< 0,05 yang artinya

hasil

thitung memperoleh nilai thitung

1,664 yang berarti tr,it ne > ttarer dan

sebesar 0,002

terhadap

tabel dan nilai signifikan merek

Ho

< 0,05 yang artinya

ditolak dan Hr diterima. Dengan

Ho ditolak dan Hz diterima. Dengan

demikian terbukti bahwa merek

demikian terbukti bahwa kualitas

(X:)

produk CXr) secara parsial atan
individu berpengaruh signifikan

berpengaruh signifikan terhadap

terhadap keputusan pembelian (Y).

kuesioner yang diajukan kepada

Dari kuesioner yang diajukan
kepada konsumen Cafe De-

konsumen Cafe De-Philosophy

Philosoplty Kediri bahwa kualitas

mempengaruhi konsumen untuk
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secara parsial atau individu

keputusan pembelian

CD.

Kediri bahwa merek

sim

Dari

sangat
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kopi good da1l Dengan citra merek

4. Ada pengaruh signifikan secara
bersama-sama karakteristik

yang mudah diingat, bennakna,

produk, kualitas produk dan merek

tentunya akan mempengaruhi
keputusan pembelian oleh
konsumen Cafe De-Philosophy

terhadap keputusan pembelian

melakukan pembelian terhadap

minuman kopr good day padaCafe

De-Philosophy Kediri.

Kediri.

DAFTARPUSTAKA

B. KESIMPULA}I
ini bertujuan untuk
meneliti Pengaruh Karakteristik
Penelitian

Produk, Kualitas Produk dan Merek

Terhadap Keputusan

Pembelian

Minuman Kopi good day Pada Cafe

De-Philosaplry Kediri. Berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasan yang

telah dikemukakan sebelumnnya,
maka dapat diambil

kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Ada pengaruh

signifikan

karakteristik produk

terhadap

kepufusan pembelian minurnan

kopi good day pada Cafe De-
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Pemqsaran Dan Pemasaran Jasa.
Bandung: CV. Alfbbeta

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian
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Amstrong,

M. 2011.

Manajemen
Pemasaran Pendekatan Pralctis.
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2.

Ada pengaruh signifftan kualitas

produk terhadap

keputusan

pembelian minuman kopi good

day pada Cof,

De-Philosoplty

Kediri.

3. Ada pengaruh signifikan merek
terhadap keputusan pembelian
minuman kopi good day padacafe

De-Philosophy Kediri.
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