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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa di daerah Kecamatan Kalidawir khususnya di 

Desa Banyuurip merupakan daerah pegunungan yang merupakan penghasil sale pisang 

terbaik. Ada beberapa rumah yang memproduksi buah pisang tersebut. Dengan adanya 

pesaing dituntut untuk memberikan harga yang relatif rendah dengan produk yang berkualitas 

serta dengan promosi efektif,  sehingga akan mampu menarik perhatian konsumen untuk 

melakukan pengambilan keputusan pembelian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian sale pisang “Tri Putra” di Desa Banyuurip Kecamatan Kalidawir 

Kabupaten Tulungagung  (2) ) Pengaruh Harga terhadap keputusan pembelian sale pisang 

“Tri Putra” di Desa Banyuurip Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. (3) ) Pengaruh 

Promosi tehadap keputusan pembelian sale pisang “Tri Putra” di Desa Banyuurip Kecamatan 

Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan insidental Sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen 

sale pisang “Tri Putra”. Sedangakan sampel dalam penelitian adalah 40 orang. Kemudian 

dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari pengumpulan data menggunakan teknik 

kuesioner dengan menggunakan analisis data secara deskriptif dan kuantitatif. Analisis 

kuantitatif menggunakan analisis linier berganda. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa secara parsial (1) ) Kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian sale pisang “Tri Putra” di Desa Banyuurip 

Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. (2) ) Harga berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian sale pisang “Tri Putra” di Desa Banyuurip Kecamatan Kalidawir 

Kabupaten Tulungagung. (3) Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

sale pisang “Tri Putra” di Desa Banyuurip Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. (4) 

Sedangkan secara simultan, semua faktor yaitu kualitas produk, harga, dan promosi 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sale pisang “Tri Putra” di Desa 

Banyuurip Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. 

 

KATA KUNCI  : kualitas produk, harga, promosi, dan keputusan pembelian. 
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I. Latar Belakang 

Tulungagung merupakan 

sebuah Kecamatan yang juga 

merupakan pusat pemerintah (ibu 

kota) yang dikenal dengan sebutan 

kota penghasil marmer terbesar di 

Indonesia. Tulungagung merupakan 

dataran rendah, sedangkan di bagian 

selatan merupakan pegunungan, 

bagian dari pegunungan kidul 

khususnya Kecamatan Kalidawir di 

Desa Banyuurip merupakan daerah 

pegunungan yang kaya akan penghasil 

panen yang cukup baik yakni mulai 

dari jagung, padi, ketela, kelapa, serta 

pisang, dan merupakan  penghasil sale 

pisang terbaik sebab daerah tersebut 

merupakan daerah yang memiliki 

tanah yang gembur, sehingga 

masyarakat sekitar berinisiatif 

mempergunakan lahan tersebut untuk 

ditanami  pohon pisang, serta 

melakukan uji coba untuk membuat 

makanan ringan dari buah pisang 

yakni sale pisang. 

Dilihat dari keadaan alamnya, 

daerah Kecamatan Kalidawir 

khususnya di Desa Banyuurip ada 

beberapa rumah yang memproduksi 

buah pisang tersebut karena diyakini 

bahwa produk tersebut mampu 

memberikan pendapatan yang cukup 

memadai. Dengan adanya pesaing 

dalam produk tersebut sale pisang “Tri 

Putra” memberikan harga yang relatif 

rendah dengan produk yang 

berkualitas, sehingga akan mampu 

menarik perhatian konsumen untuk 

melakukan pengambilan keputusan.  

Menurut Peter dan Olshon 

(2017:163-164), keputusan pembelian 

adalah proses integrasi yang 

digunakan untuk mengkombinasikan 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

atau lebih perilaku alternatif dan 

memilih satu diantaranya. Banyak 

faktor yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen 

terhadap suatu produk, seperti kualitas 

produk, harga, dan promosi  

Menurut Kotler dan Amstrong 

(2014:11), menyatakan bahwa kualitas 

poduk adalah kemampuan sebuah 

produk dalam memperagakan 

fungsinya yang meliputi daya tahan, 

keandalan, ketepatan, kemudahan, 

operasi dan perbaikan serta atribut 

lainnya. Biasanya konsumen selalu 

mempertimbangkan kualitas produk 

yang sudah dikenal oleh masyarakat 

sebelum konsumen memutuskan untuk 

membeli. Dengan kata lain kualitas 

produk yang baik memberikan 

dampak positif terhadap keputusan 

konsumen untuk membeli produk 
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tersebut. Seperti dalam jurnal Bairizki 

(2017), yang berjudul “Pengaruh 

Harga, Promosi, dan Kualitas Produk 

terhadap Keputusan Pembelian dalam 

Meningkatkan Penjualan (studi kasus 

pada UD Ratna Cake & Cookies)” 

yang menyatakan bahwa kualitas 

produk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Selain kualitas produk, 

penentuan harga juga berpengaruh 

pada keputusan pembelian.Menurut 

Alma (2013:169) mendefinisikan 

harga sebagai nilai suatu barang yang 

dinyatakan oleh uang.Seperti dalam 

jurnal Mariana (2015), yang berjudul 

“Pengaruh Kualitas Produk dan Harga 

terhadap Keputusan Pembelian Produk 

pada Industri UKM Amplang UD 

Sinar Rejeki di Samarinda, yang 

menyatakan bahwa harga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian Amplang UD Sinar Rejeki 

di Samarinda. 

Faktor yang tidak kalah 

penting sebagai penentu keputusan 

pembelian selain kualitas produk dan 

harga adalah promosi.Menurut Kotler 

dan Amstrong (2014:77), “Promosi 

adalah sebuah aktivitas yang 

mengkomunikasikan keunggulan 

produk dan membujuk pelanggan 

untuk membeli produk itu. Seperti 

dalam jurnal Saputri (2015), dalam 

penelitiannya yang berjudul “ Analisis 

Pengaruh Produk, Promosi dan 

Distribusi terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Kacang Garuda 

di Pati”. menunjukkan bahwa variabel 

promosi, berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan 

pembelian produk sale pisang “Tri 

Putra”. Berikut data nama industri yang 

ada di Desa Banyuurip yang letak 

memiliki izin Pangan Industri Rumah 

Tangga (P-IRT) dengan produk yang 

sama yaitu sale pisang. 

Tabel 1 

Data Industri Sale Pisang di Desa 

Banyuurip 
No. 

Nama Industri 
Satuan 

(Kg) 
Harga 

1. Sale pisang “Tri 

Putra” 
1 Kg 

Rp. 

10.000 

2. Sale pisang 

“Family” 
1 Kg Rp. 8.000 

3. Sale pisang 

“Barokah” 
1 Kg Rp. 9.000 

Sumber: data sekunder 2018 

Dari tabel diatas dapat 

diketahui bahwa industri Sale pisang 

“Tri Putra” memiliki harga yang 

dominan lebih tinggi dibandingkan 

dengan harga industri sale piang yang 

lainnya. Sehingga konsumen akan 

memperhitungkan kembali dalam 

pengambilan keputusan pembelian 

produk sale pisang “Tri Putra”.  
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Berdasarkan analisis awal 

diperoleh informasi bahwa usaha sale 

pisang “Tri Putra” merupakan usaha 

keluarga. Usaha sale pisang “Tri 

Putra” memproduksi sale pisang setiap 

hari dengan jumlah kurang lebih 80 

kemasan @1 kg. Harga per satuan 

adalah Rp. 10.000, selama ini sale 

pisang “Tri Putra” menjual produknya 

dengan secara langsung kepada 

konsumen. Selain dijual secara 

langsung sale pisang “Tri Putra” juga 

dijual melalui toko-toko.Jadi omset 

penjualan per hari sale pisang “Tri 

Putra” kurang lebih sebesar Rp. 

800.000. 

Berdasarkan uraian yang telah 

dipaparkan maka peneliti mengajukan 

judul. “Pengaruh Kualitas Produk, 

Harga, dan Promosi terhadap 

Keputusan Pembelian Sale Pisang 

"Tri Putra" di Desa Banyuurip 

Kecamatan Kalidawir Kabupaten 

Tulungagung". 

Berdasarkan latar belakang 

masalah, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: (1) Apakah 

ada pengaruh Kualitas Produk 

terhadap Keputusan Pembelian Sale 

Pisang “Tri Putra” di Desa Banyuurip 

Kecamatan Kalidawir Kabupaten 

Tulungagung? (2) Apakah ada 

pengaruh Harga terhadap Keputusan 

Pembelian Sale Pisang “Tri Putra” di 

Desa Banyuurip Kecamatan Kalidawir 

Kabupaten Tulungagung? (3) Apakah 

ada pengaruh Promosi terhadap 

Keputusan Pembelian Sale Pisang “Tri 

Putra” di Desa Banyuurip Kecamatan 

Kalidawir Kabupaten Tulungagung? 

(4) Apakah ada pengaruh Kualitas 

Produk, Harga, dan Promosi terhadap 

Keputusan Pembelian Sale Pisang “Tri 

Putra” di Desa Banyuurip Kecamatan 

Kalidawir Kabupaten Tulungagung ? 

Sesuai dengan latar belakang 

dan masalah dan rumusan masalah 

diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: (1) 

Pengaruh Kualitas Produk terhadap 

Keputusan Pembelian Sale Pisang “Tri 

Putra” di Desa Banyuurip Kecamatan 

Kalidawir Kabupaten Tulungagung. 

(2) Pengaruh Harga terhadap 

Keputusan Pembelian Sale Pisang “Tri 

Putra” di Desa Banyuurip Kecamatan 

Kalidawir Kabupaten Tulungagung (3) 

Pengaruh Promosi terhadap Keputusan 

Pembelian Sale Pisang “Tri Putra” di 

Desa Banyuurip Kecamatan Kalidawir 

Kabupaten Tulungagung. (4) Pengaruh 

Kualitas Produk, Harga, dan Promosi 

terhadap Keputusan Pembelian Sale 

Pisang “Tri Putra” di Desa Banyuurip 

Kecamatan Kalidawir Kabupaten 
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Tulungagung Kecamatan Kalidawir 

Kabupaten Tulungagung. 

 

II. Metode 

Variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari dua macam yaitu variabel 

terikat dan variabel bebas. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel 

terikat adalah keputusan pembelian 

(Y). Sedangkan yang menjadi variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah 

kualitas produk, harga, dan promosi,  

Pendektan penelitian dalam 

penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Teknik penelitian yang 

digunakan adalah kausalitas.Tujuan 

penelitian kausal dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui seberapa 

besar kualitas produk, harga, dan 

promosi dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian sale pisang “Tri 

Putra” di Desa Banyuurip Kecamatan 

Kalidawir Kabupaten Tulungagung. 

Populasi dalam penelitian ini 

bersifat infinite yang bersifat tidak 

terbatas, tidak terhingga atau 

jumlahnya tidak diketahui. 

Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik insidental sampling. 

Dalam penentuan sampel peneliti 

berpedoman pada pendapat Roscoe 

dalam buku Sugiyono (2017:90-91) 

yang menyatakan penentuan ukuran 

sampel sebagai berikut “Bila dalam 

penelitian akan melakukan analisis 

dengan multivariate (korelasi atau 

regresi ganda misalnya), maka jumlah 

anggota sampel minimal 10 kali dari 

jumlah variabel yang diteliti”. Jumlah 

dari variabel dependen dan 

independen dalam penelitian ini 

adalah 4, maka anggota sampel yang 

digunakan berjumlah 10 X 4 = 40. 

Instrumen yang digunakan 

adalah kuesioner (angket) dalam 

bentuk checklist (√) yang sudah 

disediakan alternative jawabannya 

sehingga responden tinggal memilih 

jawaban yang tersedia.Skala 

pengukuran menggunakan skala likert. 

Analisis data menggunakan 

analisis deskriptif dan analisis 

kuantitatif. Analisis deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan 

berbagai karakteristik data yang 

berasal dari suatu sampel sedangkan 

analisis kuantitatif digunakan untuk 

meneliti sampel tertentu yang bersifat 

kuantitatif dan bertujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linear 

berganda dan koefisien determinasi. 

Sebelum dilakukan analisis regresi 

linear berganda, dilakukan uji asumsi 
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klasik untuk memperoleh model 

regresi yang tidak bias dan dapat 

dipercaya, yang terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji 

hesteroskedastisitas, dan uji 

auotokorelasi. Koefisien determinasi 

digunakan untuk mengetahui 

presentase perubahan variabel terikat 

yang disebabkan oleh variabel bebas. 

Uji hipotesis menggunakan uji 

t dan uji F. Uji t untuk mengetahui 

determinan kulitas produk, harga, dan 

promositerhadap keputusan pembelian 

secara parsial. Sedangkan uji F 

digunakan untuk mengetahui 

determinan kualitas produk, harga,dan  

promositerhadap keputusan pembelian 

secara simultan. 

 

III. Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Deskripsi variabel keputusan 

pembelian adalah cukup baik. Hal ini 

dapat dilihat dari rata-rata jawaban 

responden dari 6 item pernyataan 

adalah sebesar 4,18. 

Deskripsi variabel kualitas 

produk adalah baik. Hal ini dapat 

dilihat dari rata-rata jawaban 

responden dari 8 item pernyataan 

adalah sebesar 4,15. 

Deskripsi variabel harga adalah 

baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata 

jawaban responden dari 6 item 

pernyataan adalah sebesar 4,07. 

Deskripsi variabel promosi 

adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari 

rata-rata jawaban responden dari 10 

item pernyataan adalah sebesar 4,03. 

 

Sumber : data primer diolah 2018 

Gambar 1 

Hasil Pengujian Normalitas 

 

Berdasarakan hasil uji 

normalitas diketahui bahwa plot / titik-

titik menyebar dan mengikuti arah 

garis diagonal, berada disekitar dan 

disepanjang garis 45 derajat. Jadi 

dapat disimpulkan data dalam 

penelitian ini berditribusikan normal. 

Variabel kualitas produk, 

harga, dan promosi memiliki nilai 

Tolerance sebesar 0,833; 0,907; 0,889 

yang lebih besar dari 0,1 dan VIF 

sebesar 1,201; 1,103; 1,125; yang 

lebih kecil dari dari 10. Dengan 

demikian dalam model regresi ini 

tidak ada multikolinearitas. 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Ria Novi Antika | 14.1.02.02.0043 
FE - Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 8|| 

 
 

 

Sumber : data primer diolah 2018 

Gambar 2 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan gambar diatas 

dapat disimpulkan bahwa 

heteroskedastisitas titik-titik yang 

menyebar secara acak, serta tersebar 

baik diatas maupun dibawah angka nol 

pada sumbu Y. Hal ini dapat  

disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

Nilai DW hitung lebih besar 

dari (du) = 1,6589 dan kurang dari (4-

du) = 2,3411 sehingga dalam model 

regresi ini tidak terjadi autokorelasi. 

Tabel 2 Hasil Analisis Refgresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant

) 

2,055 4,232  ,486 ,630 

kualitas 

produk 

,322 ,116 ,377 2,788 ,008 

harga ,254 ,106 ,311 2,401 ,022 

promosi ,151 ,063 ,312 2,388 ,022 

a. Dependent Variable: keputusan pembelian 

Sumber : data primer diolah 2018 

Dari tabel 2 menunjukkan 

bahwa hasil analisis regresi diperoleh 

nilai konstan sebesar 2,055 sedangkan 

nilai untuk variabel kualitas produk 

(X1) sebesar 0,322, variabel harga (X2) 

sebesar 0,254, dan variabel promosi 

(X3) sebesar 0,151, dan Sehingga 

apabila dimasukkan dalam fungsi asli 

regresi secara keseluruhan, maka 

diperoleh persamaan sebagai berikut.  

Y = a + b1 X1+ b2 X2+ b3 X3+ 

Y = 2,055 + 0,322X1 + 0,254 X2 + 

0,151X3  

Dari tabel 2 diatas, dapat 

diketahui variabel kualitas produk 

memperoleh thitung sebesar 2,788 

sementara ttabel 1,675 yang berarti thitung 

2,788 ≥ ttabel 1,675. Dari perhitungan 

diatas juga diketahui bahwa nilai 

signifikansi kualitas produk sebesar 

0,008 ≤ 0,05 yang berarti Ho diterima 

dan Ha ditolak. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa kualitas produk (X1) secara 

parsial memiliki berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

Dari tabel 2 diatas, dapat 

diketahui variabel harga memperoleh 

nilai thitung sebesar 2,401 sementara ttabel 

1,675 yang berarti thitung 2,401 ≥ ttabel 

1,675. Dari perhitungan diatas juga 

diketahui bahwa nilai signifikansi 

harga sebesar 0,022 ≤ 0,05 yang 

artinya Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa harga 

(X2) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y). 
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Dari tabel 2 diatas, dapat 

diketahui bahwa variabel promosi 

memperoleh nilai thitung sebesar 2,388 

sementara ttabel 1,675yang berarti 

thitung2,388 ≥ ttabel 1,675. Dari 

perhitungan diatas juga diketahui 

bahwa nilai signifikansi promosi 

sebesar 0,022 ≤ 0,05 yang artinya Ho 

ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa promosi (X3) 

secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y). 

Tabel 3 Hasil Koefisien Determinsi (R
2
) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 ,673a ,453 ,407 

a. Predictors: (Constant), kualitas produk ,harga, 

promosi. 
b. Dependent Variable: keputusan pembelian 

Sumber: Data primer diolah2018 

Berdasarkan hasil analisis pada 

tabel 3 diperoleh Adjsted R 

Squaresebesar 0,407 dengan demikian 

menunjukkan bahwa keputusan 

pembelian dapat dijelaskan oleh 

kualitas produk, harga, dan 

promosisebesar 40,7% dan sisanya 

sebesar 53,9% dijelaskan variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Tabel 4 Hasil Uji F 

Sumber: Data yang diolah, 2018 

Berdasarkan perhitungan SPSS 

diatas, diketahui bahwa nilai Fhitung 

sebesar 9,983>Ftabel 2,84 atau nilai 

signifikansi sebesar 0,000 ≤ 0,05 yang 

artinya Ho ditolak dan Ha diterima. 

hal ini membuktikan bahwa kualitas 

produk, harga, dan promosi, 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian  2,84 atau nilai 

signifikansi sebesar 0,000 ≤ 0,05 yang 

artinya Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hal ini membuktikan bahwa ada 

pengaruh signifikan antara variabel 

kualitas produk, harga, dan promosi 

secara bersama-sama terhadap 

keputusan pembelian (Y). 

PEMBAHASAN 

Pengaruh kualitas Produk terhadap 

Keputusan Pembelian 

Dapat dilihat dari hasil 

perhitungan uji t pada tabel 2. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hasil 

menunjukkan nilai t hitung sebesar 

2,788 dengan taraf signifikan hasil 

sebesar 0,008 tersebut lebih kecil dari 

0,05 yang berarti bahwa hipotesis 

dalam penelitian ini kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hasil penelitin 

ini serupa dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Bairizki (2017), yang 

membuktikan bahwa kualitas produk 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 110,790 3 36,930 9,923 ,000b 

Residual 133,985 36 3,722   

Total 244,775 39    

a. Dependent Variable: keputusan pembelian 

b. Predictors: (Constant), kualitas produk harga, promosi. 
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berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Pengaruh Harga terhadap 

Keputusan Pembelian 

Dari hasil uji t tabel 2 Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hasil 

nilai t hitung sebesar 2,401 dengan 

taraf signifikan  hasil sebesar 0,022 

tersebut lebih kecil dari 0,05 yang 

berarti bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini adalah harga secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Hasil 

penelitin ini serupa dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Mariana (2015), 

yang membuktikan bahwa harga 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Pengaruh Promosi terhadap 

Keputusan Pembelian 

Dari hasil uji t tabel 2 Hasil 

dari penelitian menunjukkan bahwa  

nilai t hitung sebesar 2,388 dengan 

taraf signifikan  hasil sebesar 0,022 

tersebut lebih kecil dari 0,05 yang 

berarti bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini promosi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hasil penelitin ini serupa 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Saputri (2015), Hasil penelitiannya 

membuktikan bahwa variabel promosi, 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Pengaruh Kualitas Produk, Harga, 

dan Promositerhadap Keputusan 

Pembelian 

Hasil analisa data uji simultan 

menunjukkan bahwa kualitas produk, 

harga, dan promosi bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian sale 

pisang “Tri Putra” sebesar 40,7%. 

Dengan demikian dapat dijelaskan 

bahwa selain kualitas produk, harga, 

dan promosi juga ditentukan oleh 

faktor lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini sebesar 59,3%. 

 

IV. Penutup 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

ini, dapat disimpulkan bahwa: (1) 

Kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian sale pisang “Tri Putra” di 

Desa Banyuurip. Hal ini  berarti 

kualitas produk yang baik dan 

bermutu dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian. (2) Harga 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian sale pisang “Tri 

Putra” di Desa Banyuurip. Hal ini 

berarti harga yang relatif murah dan 

terjangkau dapat mempengaruhi 
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keputusan pembelian. (3) Promosi 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian sale pisang “Tri 

Putra” di Desa Banyuurip. Hal ini 

berarti promosi mempengaruhi 

keputusan pembelian (4) Kualitas 

produk, harga, dan promosi 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian sale pisang “Tri 

Putra” di Desa Banyuurip Kecamtan 

Kalidawir Kabupaten Tulungagung 

sebesar 40,7%. Dengan demikian 

dapat dijelaskan bahwa selain kualitas 

produk, harga, dan promosi juga 

ditentukan oleh faktor lain yang tidak 

dikaji dalam penelitian ini sebesar 

59,3%.(5) Variabel kualitas produk 

merupakan variabel dominan yang 

mempengaruhi keputusan pembelian 

sale pisang “Tri Putra” di Desa 

Banyuurip Kecamatan Kalidawir 

Kabupaten Tulungagung. 

Implikasi 

Implikasi teoritis 

Kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan 

pembelian. Hasil penelitian ini secara 

empiris memperkuat penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Bairizki (2017) yang berjudul 

“Pengaruh harga, promosi, dan 

kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian dalam meningkatkan 

pejualan (studi kasus pada UD Ratna 

Cake & Cookies)”, yang menyatakan  

bahwa kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Harga berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Hasil 

penelitian ini secara empiris 

memperkuat penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Mariana (2015) 

yang berjudul “Pengaruh kualitas 

produk dan harga terhadap keputusan 

pembelian produk pada industri UK)M 

Amplang UD Sinar Rejeki di 

Samarinda, yang menyatakan bahwa 

harga  berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Promosi berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan 

pembelian. Hasil penelitian ini secara 

empiris memperkuat penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Saputri, (2015) dalam penelitiannya 

yang berjudul“ Analisis Pengaruh 

Produk, Promosi dan Distribusi 

terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Kacang Garuda di Pati”. 

Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa variabel promosi, berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Implikasi manajerial 

ditekankan pada variabel yang 
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memiliki pengaruh  kualitas produk, 

harga, dan promosi terhadap 

keputusan pembelian. Oleh sebab itu, 

implikasi yang diprioritaskan pada 

semua variabel tersebut, yaitu: 

a. Memberikan harga yang relatif 

rendah dengan tujuan menarik 

minat konsumen maupun 

pelanggan dari pesaing yang ada 

agar memutuskan pembelian pada 

produk sale pisang “Tri Putra”. 

b. Perusahaan harus membuat kualitas 

produk sale pisang “Tri Putra” yang 

baik dan bermutu dibanding dengan 

produk sale pisag yang lain. 

c. Serta prusahaan harus mampu 

menarik perhatian calon kosumen 

dengan cara mempromosikan 

produk tersebut dengan 

menggunakan media sosial (misal: 

fb, instagram dll). 

 

Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat 

mengembangkan penelitian ini 

dengan menambahkan atau 

melakukan penelitian pada variabel 

lainnya seperti lokasi, distribusi, 

ekuitas merek, dan lain-lain yang 

kemungkinan juga mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. 

2. Bagi industri sale pisang “Tri 

Putra”, dalam penelitian ini 

variabel kualitas produk, harga, dan 

pomosi diketahui memiliki 

pengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Namun, diharapkan 

dengan adanya penelitian ini masih 

ada beberapa faktor yang perlu di 

tingkatkan lagi oleh industri agar 

dapat meningkatkan keputusan 

pembelian. 
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