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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat persaingan usaha yang semakin hari 

semakin tinggi. Semakin banyaknya persaingan usaha mengharuskan setiap unit usaha dituntut 

untuk lebih unggul dibandingkan  pesaing lainnya agar mencapai keberhasilan usaha atau 

tidak mengalami kegagalan usaha. Sama halnya dengan industry jamu Al-Qomar, produsen 

harus mempertimbangkan faktor apa saja yang penting bagi konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian jamu Al-Qomar. Indikasi keputusan pembelian konsumen dalam 

membeli produk dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kualitas produk, harga, dan 

citra merek. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh yang signifikan 

antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian jamu Al-Qomar di Kabupaten Nganjuk 

(2) pengaruh yang signifikan antara harga  terhadap keputusan pembelian jamu Al-Qomar di 

Kabupaten Nganjuk (3) pengaruh yang signifikan antara citra merek terhadap keputusan 

pembelian jamu Al-Qomar di Kabupaten Nganjuk (4) pengaruh yang signifikan antara kualitas 

produk, harga, dan citra merek secara simultan terhadap keputusan pembelian jamu Al-Qomar 

di Kabupaten Nganjuk. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Untuk 

memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan kegiatan pengumpulan data 

menggunakan kuisioner. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas produk, harga, dan cira merek 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen 

jamu Al-Qomar di Kabupaten Nganjuk. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen jamu 

Al-Qomar di Kecamatan Kertosono sebanyak 40 responden. Alat uji yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji instrumen, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji 

determinasi, dan uji hipotesis.  

 Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) kualitas produk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian jamu Al-Qomar di Kabupaten Nganjuk. (2) harga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian jamu Al-Qomar di Kabupaten Nganjuk. (3) citra 

merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian jamu Al-Qomar di Kabupaten 

Nganjuk. (4) kualitas produk, harga, dan citra merek secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian jamu Al-Qomar di Kabupaten Nganjuk. 

 

 

Kata Kunci: Kualitas Produk, Harga,Citra Merek, dan Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. LATAR BELAKANG 

Jamu tradisional merupakan 

obat alternatif atau lebih tepatnya 

sebagai makanan bergizi yang dapat 

dikonsumsi secara rutin. Bahan baku 

yang digunakan untuk membuat 

jamu tradisional juga mudah 

diperoleh, yang tentu memberikan 

keuntungan dan kemudahan dalam 

memproduksi jamu tradisional. 

Masyarakat Indonesia suka 

mengkonsumsi jamu tradisional 

dengan tujuan yang berbeda-beda, 

baik digunakan sebagai menjaga 

kesehatan tubuh maupun sebagai 

pengobatan. 

 Pengobatan menggunakan 

jamu tradisional memiliki beberapa 

keunggulan dibanding dengan 

menggunakan obat kimia, meskipun 

pada sisi tertentu juga memiliki 

kelemahan. Salah satu keunggulan 

pengobatan menggunakan jamu 

tradisional adalah zat jamu yang 

terbuat dari bahan organic mampu 

berperan sebagai suplemen makanan 

bergizi yang berfungsi dan berperan 

aktif mengganti sel-sel tubuh yang 

rusak. 

Keunggulan dari obat 

tradisional dibandingkan dengan obat 

modern adalah berdasarkan bahan 

yang digunakan, obat tradisional 

berasal dari bahan-bahan alami 

sedangkan obat modern dari teknik 

sintesis pada tumbuhan obat dan juga 

mengandung BKO (bahan kimia 

obat). Dari segi efak samping, obat 

tradisional memiliki efek samping 

yang lebih kecil dibandingkan 

dengan obat modern. 

Salah satu produsen jamu 

tradisional yang berada di wilayah 

jawa timur adalah Lembaga Mandiri 

Mengakar di Masyarakat (LM3) Al-

Qomar. Lembaga ini merupakan 

bantukan dinas pertanian 

bekerjasama dengan lembaga-

lembaga keagamaan yang 

berpengaruh di masyarakat, seperti 

yayasan dan pondok pesantren. Pada 

LM3 Al-Qomar, pengelolaan 

lembaga dilakukan oleh pondok 

pesantren sunan kalijaga pakuncen. 

Sesuai dengan SK menteri pertanian 

no.555/Kpts/OT.210/6/97, LM3 ini 

berfokus pada usaha dan 

pengembangan agribisnis, dengan 

konsentrasi pada produksi jamu 

tradisional. 

Banyaknya persaingan produk 

jamu mengharuskan produsen jamu 

semakin teliti dalam memasarkan 

produknya. Banyak pertimbangan 

konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian. Swastha 

(2013:105-112), keputusan 

pembelian adalah pemahaman 

konsumen tentang keinginan dan 
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kebutuhan akan suatu produk dengan 

menilai sari sumber-sumber yang ada 

dengan menetapkan tujuan 

pembelian serta mengidentifikasi 

alternatif sehingga pengambilan 

keputusan untuk membeli yang 

disertai dengan perilaku setelah 

melakukan pembelian. Nitisusastro 

(2014:195), keputusan membeli atau 

tidak membeli merupakan bagian 

dari unsur yang melekat pada diri 

individu konsumen yang disebut 

behaviour dimana ia merujuk pada 

tindakan fisik yang nyata dapat 

dilihat dan diukur oleh orang lain.  

Persaingan yang terjadi 

sekarang ini bukan saja pada segi 

produk, namun juga lebih 

menekankan pada fungsi-fungsi atau 

manfaat yang terkandung pada 

produk tersebut. Oleh sebab itu, 

produsen harus selalu berinovasi 

untuk  memberikan kualitas produk 

yang terbaik agar konsumen 

mendapat kepuasan dari produk 

tersebut. Kotler dan Keller 

(2013:143), kualitas produk adalah 

totalitas fitur dan karakteristik 

produk atau jasa yang bergantung 

pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau tersirat. Produk jamu 

AL-QOMAR memiliki banyak 

manfaat bagi kesehatan, dan telah 

dikenal masyarakat sebagai produk 

yang berkualitas karena produsen 

selalu konsisten dalam menjaga 

manfaat produk. Martopo (2015), 

dalam judul pengaruh kualitas 

produk, citra merek, dan daya tarik 

iklan terhadap keputusan pembelian 

pada produk jamu tolak angin PT 

Sido Muncul menyatakan bahwa 

kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Faktor harga juga 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

Kotler dan Keller (2013:77), harga 

adalah satu unsur bauran pemasaran 

yang menghasilkan pendapatan 

sedangkan yang lainnya 

menghasilkan biaya. Dalam proses 

penetapan harga sebaiknya dilakukan 

sesuai dengan tujuan perusahaan dan 

pemasaran. Penetapan harga 

dilakukan perusahaan berdasarkan 

banyak pertimbangan. Jika 

konsumen menerima tawaran berarti 

harga tersebut sudah tepat. Jika 

konsumen menolak biasanya harga 

akan cepet diganti atau produk bisa 

ditarik dari pasar. Abubakar (2005), 

dalam judul pengaruh pelaksanaan 

bauran pemasaran terhadap proses 

keputusan pembelian konsumen pada 
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jamu di Banda Aceh menyatakan 

bahwa harga berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Selain itu citra merek 

merupakan faktor selanjutnya yang 

dianggap mempu mempengaruhi 

keputusan pembelian. Kotler dan 

Kaller (2013:346), citra merek 

adalah persepsi dan keyakinan yang 

dilakukan oleh konsumen, seperti 

tercermin dalam asosiasi yang terjadi 

dalam memori konsumen. Citra 

merek mengacu pada skema memori 

akan sebuah merek, yang berisikan 

interprestasi konsumen atas atribut, 

kelebihan, penggunaan, situasi, para 

pengguna, dan karakteristik pemasar 

atau karakteristik pembuat dari 

produk tersebut.  

Simamora (2013), dalam judul 

pengaruh harga, citra merek, 

potisioning, dan diferensiasi produk 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada produk jamu PT 

Njonja meneer Depok-Semarang 

menyatakan bahwa brand image 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini berarti 

semakin baik brand image di benak 

konsumen, maka akan 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

Dilihat dari situasi dan kondisi 

persaingan dewasa ini, produsen 

jamu tradisional semakin sulit dalam 

menggait konsumen. Banyak cara 

yang harus dilakukan produsen jamu 

tradisional Al-Qomar dalam 

menghadapi persaingan tersebut, 

agar produk jamu tradisional Al-

Qomar  tetap diminati konsumen, 

khususnya pada masyarakat 

Kabupaten Nganjuk.   

Berdasarkan penjelasan diatas 

maka pada penelitian ini penulis 

tertarik untuk mengambil judul 

“Analisis Kualitas Produk, Harga, 

dan Citra Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian Jamu Al-

Qomar di Kabupaten Nganjuk” 

 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan kuantitatif. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 

konsumen jamu Al-Qomar di 

Kecamatan Kertosono dengan teknik 

accidental sampling. Analisis data 

yang ada menggunakan SPSS versi 

23.  
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Regresi Berganda 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,549 2,391  1,484 ,146 

Kualitas 
Produk 

,479 ,132 ,561 3,618 ,001 

Harga ,485 ,147 ,435 3,298 ,002 

Citra Merek ,071 ,100 -,091 -,710 ,042 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: Data diolah 2018 

Berdasarkan tabel diatas, maka 

dapat dibuat persamaan regresi 

berganda sebagai berikut: 

Y=3,549+0,479X1+0,485X2+0,071X3 

Dari persamaan regresi tersebut 

berarti bahwa: 

a. 3,549 : artinya apabila variabel 

kualitas produk, harga dan citra 

merek diasumsikan tidak memiliki 

pengaruh sama sekali (=0) maka 

variabel Y (keputusan pembelian) 

memiliki nilai pengaruh sebesar 

3,549. 

b. 0,479 : besarnya koefisien 

variabel kualitas produk adalah 

sebesar 0,479 artinya bahwa setiap 

peningkatan variabel kualitas 

produk secara positif naik 1 (satuan) 

akan meningkatkan keputusan 

pembelian sebesar 0,479 dengan 

asumsi variabel lainnya konstan. 

c. 0,485 : besarnya koefisien 

variabel harga adalah sebesar 0,485 

artinya bahwa setiap peningkatan 

variabel harga secara positif naik 1 

(satuan) akan meningkatkan 

keputusan pembelian sebesar 0,485 

dengan asumsi variabel lainnya 

konstan. 

d. 0,071 : besarnya koefisien 

variabel citra merek adalah sebesar 

0,071 artinya bahwa setiap 

peningkatan variabel citra merek 

secara positif naik 1 (satuan) akan 

meningkatkan keputusan pembelian 

sebesar 0,071 dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. 

Dari persamaan regresi telah 

yang diperoleh, menyatakan bahwa 

variabel yang peling berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian (Y) 

adalah variabel harga (X2) dengan 

nilai sebesar 0,485. 

2. Koefisien determinasi 

Sumber: Data diolah 2018 

Berdasarkan tabel diatas, dapat 

dijelaskan bahwa besarnya koefisien 

determinasi (Adjusted R square = 

0,742 yang berarti 74,2%) dengan 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,873a ,762 ,742 1,231 2,128 

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

merek 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
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demikian kualitas produk, harga, dan 

citra merek mampu mempengaruhi 

keputusan pembelian sebesar 74,2% 

dan 25,8% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak termasuk dalam 

variabel penelitian ini. 

 

3. Uji t 

Model T Sig. 

1 (Constant) 1,484 ,146 

Kualitas 

Produk 

3,618 ,001 

Harga 3,298 ,002 

Citra Merek -,710 ,042 

Sumber: Data diolah 2018 

a. Nilai signifikansi kualitas produk 

sebesar 0,001 < 0,05 yang artinya 

Ho ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan perhitungan diatas 

maka kualitas produk (X1) secara 

parsial atau individu berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y). 

b. Nilai signifikansi harga sebesar 

0,002 < 0,05 yang artinya Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan perhitungan diatas 

maka harga (X2) secara parsial 

atau individu berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

c. Nilai signifikansi citra merek 

sebesar 0,042 < 0,05 yang artinya 

Ho ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan perhitungan diatas 

maka citra merek (X3) secara 

parsial atau individu berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y). 

4. Uji f 

Model F Sig. 

1 Regression 38,443 ,000b 

Residual   

Total   

Sumber: Data diolah 2018 

Berdasarkan hasil uji 

simultan diatas dapat diketahui 

bahwa nilai sig. 0,000 < 0,05 

yang artinya Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti secara 

bersama-sama variabel kualitas 

produk (X1), harga (X2), citra 

merek (X3) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh 

kualitas produk, harga, dan citra 

merek terhadap keputusan 

pembelian jamu Al-Qomar di 

Kabupaten Nganjuk. Dari hasil 

uji analisis menunjukkan bahwa: 
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1. Pengaruh kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian.  

Hipotesis pertama yang 

diajukan menyatakan bahwa 

kualitas produk berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian, dari hasil 

uji t, nilai signifikan kualitas 

produk sebesar 0,001 < 0,05 

secara parsial hal ini telah 

terbukti. Berarti hipotesis 1 Ho 

ditolak dan Ha diterima atau 

membuktikan bahwa kualitas 

produk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Hasil penelitian ini 

memperkuat penelitian 

sebelumnya yang dilakukan 

Martopo (2015) yang menyatakan 

bahwa variabel kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian jamu tolak 

angin PT sidomuncul.  

Kualitas produk jamu Al-

Qomar sangat baik dibandingkan 

kualitas jamu seger waras dan 

terbukti banyak konsumen yang 

merasakan manfaatnya. Oleh 

sebab itu, maka kualitas produk 

dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian. 

2. Pengaruh harga terhadap 

keputusan pembelian. 

Hipotesis kedua yang 

diajukan menyatakan bahwa 

harga berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian, dari hasil uji t, nilai 

signifikan harga sebesar 0,002 < 

0,05 secara parsial hal ini telah 

terbukti. Berarti hipotesis 2 Ho 

ditolak dan Ha diterima atau 

membuktikan bahwa harga 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Hasil penelitian ini 

memperkuat peneliti sebelumnya 

yang dilakukan Abubakar (2005) 

yang menyatakan bahwa variabel 

harga berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

jamu di Banda Aceh. 

Harga jamu Al-Qomar 

sangat terjangkau bagi setiap 

kalangan masyarakat 

dibandingkan dengan produk jami 

lain seperti jamu seger waras. 

Oleh sebab itu, maka harga dapat 

mempengaruhi keputusan 

pembelian. 

3. Pengaruh citra merek terhadap 

keputusan pembelian. 

Hipotesis ketiga yang 

diajukan menyatakan bahwa citra 

merek berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan 
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pembelian, dari hasil uji t, nilai 

signifikan kualitas produk sebesar 

0,042 < 0,05 secara parsial hal ini 

telah terbukti. Berarti hipotesis 3 

Ho ditolak dan Ha diterima atau 

membuktikan bahwa citra merek 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Hasil penelitian ini 

memperkuat peneliti sebelumnya 

yang dilakukan Simamora (2013) 

yang menyatakan bahwa variabel 

citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian jamu PT Njonja 

meneer Depok-Semarang. 

Citra merek jamu Al-Qomar 

cukup bagus di kalangan 

masyarakat dibandingkan produk 

lain seperti jamu seger waras. 

Oleh sebab itu, maka citra merek 

dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian. 

4. Pengaruh kualitas produk, harga, 

dan citra merek terhadap 

keputusan pembelian.  

Hipotesis keempat yang 

diajukan menyatakan bahwa 

kualitas produk, harga, dan citra 

merek berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian, secara simultan hal ini 

telah terbukti. Berarti hipotesis 4 

Ho ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan hasil uji F 

didapatkan Fhitung sebesar 38,443 

dengan tingkat signifikasi 

0,000<0,05. maka Ha diterima. 

Penelitian ini memperkuat 

penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Wahyono (2011) 

yang menyatakan bahwa variabel 

kualitas produk dan bauran 

promosi berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

produk PT air mancur di kota 

Surakarta. Hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa variabel 

dependen yaitu kualitas produk, 

harga dan citra merek 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian jamu Al-

Qomar. 
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