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ABSTRAK 

 
Persaingan bisnis pada era sekarang ini semakin ketat, sehingga perusahaan dituntut untuk lebih kreatif dan 

inovatif agar dapat menarik minat konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Upaya yang perlu 

dilakukan oleh perusahaan untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan usaha adalah dengan 

memahami perilaku konsumen dimana perilaku konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial dan 

simultan variabel persepsi kualitas produk, variasi produk dan packaging terhadap keputusan pembelian 

obat batuk Nellco pada PT Lenko Surya Perkasa Cabang Kediri. Penelitian ini termasuk penelitian survey. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen PT Lenko Surya Perkasa Cabang Kediri yang 

berjumlah 200 konsumen. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 responden. Metode pengambilan 

sampel menggunakan probability sampling dengan teknik simple random sampling. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian langsung yaitu dengan cara kuisioner dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: uji 

asumsi klasik, analisis regresi linier berganda analisis koefisien determinasi serta pengujian hipotesis (uji t 

dan uji F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: persepsi kualitas produk, variasi produk dan packaging 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian secara parsial maupun simultan. 

 
Kata Kunci  : Persepsi Kualitas Produk, Variasi Produk , Packaging dan Keputusan Pembelian. 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis pada era 

sekarang ini   semakin ketat terutama 

pada bidang kefarmasian. Perusahaan 

dituntut untuk dapat menentukan 

strategi pemasaran yang jitu agar usaha 

yang dijalankan dapat bertahan dan 

mampu bersaing serta tujuan-tujuan 

utama perusahaan dapat tercapai. 

Masyarakat saat ini cenderung sangat 

kritis dan cerdas dalam  memilih 

produk mana yang mereka butuhkan 

serta dapat memberi manfaat bagi 

mereka. 

Upaya-upaya yang perlu 

dilakukan oleh perusahaan agar dapat 

memenangkan persaingan adalah 

dengan memahami perilaku konsumen, 

dimana perilaku konsumen tersebut 
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akan sangat mempengaruhi keputusan 

pembelian. Keputusan pembelian 

adalah seleksi dari dua pilihan atau 

lebih alternatif, alternatif tersebut harus 

tersedia ketika seseorang mengambil 

keputusan pembelian (Astutik:2015:5). 

Dalam mempengaruhi konsumen untuk 

melakukan keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

persepsi kualitas produk, variasi 

produk dan packaging. 

Faktor pertama yaitu persepsi 

kualitas produk, menurut Tjiptono 

(2005:40) persepsi kualitas merupakan 

penilaian pelanggan terhadap 

keunggulan suatu produk secara 

keseluruhan. Setiap konsumen pasti 

memiliki pandangan dan persepsi yang 

berbeda-beda terhadap kualitas suatu 

produk, konsumen akan 

memperkirakan produk mana yang 

akan mereka cari yang berkualitas dan 

dapat diandalkan. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa persepsi kualitas 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Dwi 

Astutik:2015:15) 

Faktor kedua yang tidak kalah 

penting adalah variasi produk. Menurut 

kotler (2009:178) pilihan produk 

merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi niat pembelian 

konsumen. Variasi produk merupakan 

hal yang membedakan produk antara 

perusahaan satu dengan lainnya yang 

dikategorikan sebagai produk yang 

sama. Hal ini didukung oleh penelitian 

dari Nurrahman dan Utama (2016:62) 

bahwa variasi produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Faktor ketiga ialah packaging,  

dimana packaging memiliki arti yang 

luas. Menurut Mudra (2010:1) kemasan 

atau packaging  merupakan suatu 

benda yang berfungsi untuk melindungi 

dan mengamankan produk tertentu 

yang berada didalamnya serta dapat 

memberikan citra tertentu untuk 

membujuk penggunanya. Packaging 

yang menarik serta kelengkapan 

informasi-informasi yang tertera akan 

sangat mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan pembelian. 

Penelitian yang telah dilakukan 

Tarimana (2017:73) menyatakan 

bahwa kemasan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan uraian tersebut, 

maka peneliti tertarik untuk membuat 

sebuah penelitian sebagai karya tulis 

ilmiah dengan judul “Upaya 

meningkatkan Keputusan Pembelian 

Melalui Persepsi Kualitas Produk, 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

 

Santi Vero Sanjaya | 14.1.02.02.0376  simki.unpkediri.ac.id 

FE  - Manajemen  

   I I 4 I I 

 

Varisi Produk dan Packaging Obat 

Batuk Nellco Pada PT Lenko Surya 

Perkasa Cabang Kediri”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang 

masalah diatas, maka masalah-masalah 

yang timbul dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 

1. Keputusan pembelian konsumen 

yang rendah 

2. Rendahnya persepsi kualitas 

produk dikalangan konsumen. 

3. Variasi produk obat batuk Nellco 

banyak tapi konsumen cenderung 

hanya menyukai satu macam 

varian saja. 

4. Packaging mudah pudar. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah 

diatas untuk menjadikan pembahasan 

terfokus pada permasalahan saja, maka 

peneliti akan membatasi masalah hanya 

pada upaya meningkatkan keputusan 

pembelian melalui persepsi kualitas 

produk, variasi produk dan packaging 

obat batuk Nellco pada PT Lenko 

Surya Perkasa Cabang kediri di Jl. 

Erlangga No. 99 Desa Paron 

Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. 

 

 

 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh persepsi kualitas 

produk terhadap keputusan 

pembelian obat batuk Nellco pada 

PT Lenko Surya Perkasa Cabang 

Kediri secara parsial? 

2. Adakah pengaruh variasi produk 

terhadap keputusan pembelian obat 

batuk Nellco pada PT Lenko Surya 

Perkasa Cabang Kediri secara 

parsial? 

3. Adakah pengaruh packaging 

terhadap keputusan pembelian obat 

batuk Nellco pada PT Lenko Surya 

Perkasa Cabang Kediri secara 

parsial? 

4. Adakah pengaruh persepsi kualitas 

produk, variasi produk dan 

packaging  terhadap keputusan 

pembelian obat batuk Nellco pada 

PT Lenko Surya Perkasa Cabang 

Kediri secara simultan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah 

maka tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui dan menganalisi pengaruh: 

1. Persepsi kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian obat batuk 

Nellco pada PT Lenko Surya 

Perkasa Cabang Kediri secara 

parsial. 
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2. Variasi produk terhadap keputusan 

pembelian obat batuk Nellco pada 

PT Lenko Surya Perkasa Cabang 

Kediri secara parsial. 

3. Packaging terhadap keputusan 

pembelian obat batuk Nellco pada 

PT Lenko Surya Perkasa Cabang 

Kediri secara parsial. 

4. Persepsi kualitas produk, variasi 

produk dan packaging terhadap 

keputusan pembelian obat batuk 

Nellco pada PT Lenko Surya 

Perkasa Cabang Kediri secara 

parsial. 

 

II. METODE 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Ada dua variabel dalam 

penelitian ini yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. 

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah persepsi 

kualitas produk (X1), variasi produk 

(X2) dan packaging (X3). 

b. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah keputusan 

pembelian. 

 

 

 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

a. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan 

suatu keputusan dimana konsumen 

PT Lenko Surya Perkasa harus 

memilih salah satu atau beberapa 

alternatif pilihan yang ada, sehingga 

dapat dilakukan evaluasi diantara 

pilihan tersebut. Indikator dari 

variabel keputusan pembelian dalam 

penelitian ini menurut Oentoro 

(2012:107) ialah: 

1) Kebutuhan 

2) Cara pembayaran 

3) Penjual 

b. Persepsi Kualitas Produk 

Persepsi kualitas suatu produk 

merupakan sebuah penilaian yang 

dilakukan oleh konsumen PT Lenko 

Surya Perkasa terhadap keunggulan 

dari produknya secara keseluruhan. 

Indikator persepsi kualitas produk 

dalam penelitian ini menurut Kotler 

dan Keller (2007:9) ialah: 

1) Mutu Kinerja 

2) Keandalan 

3) Keistimewaan 

c. Variasi produk 

Variasi produk adalah suatu 

keanekaragaman atau pilihan produk 

yang ditawarkan oleh PT Lenko 

Surya perkasa kepada konsumen. 
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Indikator variasi produk dalam 

penelitian ini menurut Kotler 

(2009:72) ialah: 

1) Harga 

2) Ukuran 

3) Rasa 

d. Packaging 

Packaging adalah bagian terluar 

dari suaru produk yang bertujuan 

untuk melindungi dan memperindah 

produk, sehingga memberikan daya 

tarik tersendiri bagi konsumen PT 

Lenko Surya Perkasa. Indikator 

packaging dalam penelitian ini 

menurut Kotler et al (2000:252) ialah: 

1) Desain kemasan 

2) Mutu Kemasan 

3) Inovasi Kemasan 

 

C. Teknik dan Pendekatan Penelitian 

1. Teknik Penelitian 

Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik survey, 

yaitu dengan cara mengumpulkan 

data dan informasi untuk 

memperoleh fakta-fakta dan 

keterangan mengenai keputusan 

pembelian dari responden melalui 

kuisioner. 

 

 

 

 

2. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif sehingga 

analisis dilakukan secara statistik. 

 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT Lenko 

Surya Perkasa Cabang Kediri yang 

beralamat di Jl. Erlangga No. 99 

Desa Paron kecamatan Ngasem 

Kabupaten Kediri. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan 

pada bulan April sampai dengan  

Juni 2018 di PT Lenko Surya 

Perkasa Cabang Kediri. 

 

3. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh konsumen yang 

membeli obat batuk pada PT Lenko 

Surya perkasa Cabang kediri yang 

berjumlah 200 konsumen. 

2. Sampel 

Jumlah sampel dalam penelitian 

ini ialah 40 responden. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan 

simple random sampling. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini 

ditentukan berdasarkan pendapat dari 

Sugiyono (2016:91) yaitu sampel 
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minimal 10 kali jumlah variabel yang 

diteliti. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Analisis data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Hasil Uji Normalitas 

 

Berdasarkan pada gambar 

diatas terlihat bahwa titik-titik 

menyebar disekitar garis 

diagonal, serta penyebarannya 

mengikuti garis diagonal. Jadi 

model regresi ini layak untuk 

digunakan karena memenuhi 

normalitasnya. 

b) Uji Multikolonieritas 

Tabel 3.1 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 

Berdasarkan tabel diatas 

model regresi dapat dipakai 

dalam penelitian ini karena 

syarat untuk tidak terjadi 

multikolonieritas sudah 

terpenuhi, yakni VIF (Variance 

Inflation Faktor) dan nilai 

toleransi kurang dari 0,10 atau 

sama dengan VIF kurang dari 

10 berarti tidak terjadi 

multikolonieritas 

c) Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Hasil Uji 

Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan gambar 

diatas dapat disimpulkan bahwa 

titik-titik pada scatterplot  

terpecah dan tidak membentuk 

pola tertentu, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pada model 

regresi ini tidak terdapat 

masalah heteroskedastisitas. 

d) Uji Autokorelasi 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Autokorelasi 
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Berdasarkan pada gambar 

diatas pengujian yang telah 

dilakukan menghasilkan nilai 

Durbin Watson sebesar 1,939. 

Nilai dU dengan 3 variabel bebas 

n = 40 yaitu 1,658 dan nilai 4-dU 

= 2,344. Jadi dL <  DW < 4-dU 

ialah 1,338 < 1,939 < 2,344. 

Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dalam pengujian ini tidak 

terjadi autokorelasi. 

2. Uji Regresi Linier Berganda  

Uji regresi linier berganda 

digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel 

independen dengan variabel 

dependen secara parsial. 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Regresi Linier 

Berganda 

 

Berdasarkan perhitungan 

pada tabel di atas, maka dapat 

dinotasikan dengan persamaan 

regresi sebagai berikut :  

Y = 1,504+ 0,359 X1+ 0,451 X2 + 

0,258 X3 + e 

Persamaan regresi tersebut 

juga menunjukkan bahwa nilai 

koefisien korelasi antara persepsi 

kualitas produk (X1), variasi 

produk (X2) dan packaging (X3) 

sebagai variabel bebas dengan 

keputusan pembelian (Y) sebagai 

variabel terikat. Persamaan 

regresi diatas mempunyai makna 

sebagai berikut : 

(a) Nilai konstanta 1,504 dapat 

diartikan apabila variabel 

persepsi kualitas, variasi 

produk dan packaging 

dianggap nol, maka keputusan 

pembelian akan sebesar 1,504. 

(b) Nilai koefisien beta pada 

variabel persepsi kualitas 

sebesar 0,359 yang artinya 

setiap perubahan variabel 

persepsi kualitas (X1) sebesar 

satu satuan maka akan 

mengakibatkan perubahan 

keputusan pembelian sebesar 

0,359 satuan, dengan asumsi-

asumsi variabel variasi produk 

dan packaging adalah tetap. 

Peningkatan satu satuan pada 

variabel persepsi kualitas 

produk meningkatkan 

keputusan pembelian sebesar 

0,359 satuan, sebaliknya 

penurunan satu satuan pada 

variabel persepsi kualitas akan 

menurunkan keputusan 
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pembelian sebesar 0,359 

satuan. 

(c) Nilai koefisien beta pada 

variabel variasi produk 

sebesar 0,451 yang artinya 

setiap perubahan variabel 

variasi produk (X2) sebesar 

satu satuan maka akan 

mengakibatkan perubahan 

keputusan pembelian sebesar 

0,451 satuan, dengan asumsi-

asumsi variabel persepsi 

kualitas dan kemasan produk 

adalah tetap. Peningkatan satu 

satuan pada variabel variasi 

produk meningkatkan 

keputusan pembelian sebesar 

0,451 satuan, sebaliknya 

penurunan satu satuan pada 

variabel variasi produk akan 

menurunkan keputusan 

pembelian sebesar 0,451 

satuan. 

(d) Nilai koefisien beta pada 

variabel packaging sebesar 

0,258 yang artinya setiap 

perubahan variabel packaging 

(X3) sebesar satu satuan maka 

akan mengakibatkan 

perubahan keputusan 

pembelian sebesar 0,258 

satuan, dengan asumsi-asumsi 

variabel persepsi kualitas dan 

variasi produk adalah tetap. 

Peningkatan satu satuan pada 

variabel packaging 

meningkatkan keputusan 

pembelian sebesar 0,258 

satuan, sebaliknya penurunan 

satu satuan pada variabel 

packaging menurunkan 

keputusan pembelian sebesar 

0,258 satuan. 

 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk 

menguji pengaruh variabel 

bebas yaitu persepsi kualitas 

produk, variasi produk dan 

packaging secara parsial 

terhadap keputusan pembelian. 

Kaidah pengambilan keputusan 

dalam uji t ditetapkan dengan 

taraf signifikansi 5%. 

Berdasarkan tabel diatas 

maka uji parsial dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Hasil Uji t 
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1) Pengujian hipotesis 1 

Berdasarkan  hasil 

analisis data dalam tabel 3.4 

diketahui bahwa thitung > ttabel 

yaitu 2,874 > 2,028 dan dengan 

menggunakan cara taraf 

signifikan yaitu 0,007 < 0,05 

yang berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti ada 

pengaruh signifikan persepsi 

kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian secara 

parsial.  

2) Pengujian hipotesis 2 

Berdasarkan  hasil 

analisis data dalam tabel 3.4 

diketahui bahwa thitung > ttabel 

yaitu 3,346 > 2,028 dan dengan 

menggunakan cara taraf 

signifikan yaitu 0,002 < 0,05 

yang berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti ada 

pengaruh signifikan variasi 

produk terhadap keputusan 

pembelian secara parsial. 

3) Pengujian hipotesis 3 

 Berdasarkan  hasil 

analisis data dalam tabel 3.4 

diketahui bahwa thitung >  ttabel 

yaitu 2,651 > 2,028 dan dengan 

menggunakan cara taraf 

signifikan yaitu 0,012 < 0,05 

yang berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti ada 

pengaruh signifikan packaging 

tehadap keputusan pembelian 

secara parsial. 

b. Uji F 

Tabel 3.5 

Hasil Uji F 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada tabel diatas, 

diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 

13,350 > 2,87 dengan signifikansi 

0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa H0 ditolak Ha diterima. Hal 

ini berarti ada pengaruh secara 

simultan (bersama-sama) antara 

persepsi kualitas, variasi dan 

kemasan produk terhadap 

keputusan pembelian obat batuk 

Nellco pada PT Lenko Surya 

Perkasa Cabang Kediri.  

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian 

secara statistik dapat terlihat jelas 

bahwa secara parsial variabel 

independen yaitu persepsi kualitas 

produk, variasi produk dan packaging 
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memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Dan 

secara simultan variabel penjelasan dari 

masing-masing variabel akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

1) Pengaruh Persepsi Kualitas Produk 

terhadap Keputusan pembelian 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel persepsi kualitas 

produk (X1) diperoleh nilai thitung > 

ttabel yaitu 2,874 > 2,028 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,007 < 

0,05. Dengan demikian Ha diterima 

dan Ho ditolak, maka penelitian ini 

berhasil membuktikan bahwa 

persepsi kualitas berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian secara parsial. Dengan 

kata lain, persepsi kualitas produk 

yang sesuai dengan keinginan 

konsumen menjadi salah satu faktor 

penentu keputusan pembelian. 

2) Pengaruh Variasi Produk terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel variasi produk (X2) 

diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 

3,346 > 2,028 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,002 < 0,05. 

Dengan demikian Ha diterima dan 

Ho ditolak, maka penelitian ini 

berhasil membuktikan bahwa variasi 

produk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

secara parsial. Dengan kata lain 

variasi produk merupakan macam-

macam pilihan yang dapat 

mempengaruhi keputusan 

pembelian. 

3) Pengaruh Packaging terhadap 

Keputusan Pembelian 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel packaging (X3) 

diperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 

2,651 > 2,028 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,012 lebih 

kecil dari 0,05. Dengan demikian Ha 

diterima dan Ho ditolak, maka 

penelitian ini berhasil membuktikan 

bahwa packaging berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian secara parsial. Dengan 

kata lain, packaging yang sesuai 

dengan keinginan konsumen 

menjadi salah satu faktor penentu 

keputusan pembelian. 

4) Pengaruh variabel persepsi kualitas 

produk, variasi dan packaging  

terhadap keputusan pembelian. 

 Dari hasil pengujian diperoleh 

nilai Fhitung > Ftabel yaitu sebesar 

13,35  > 2,87 atau dengan 

menggunakan cara taraf signifikan 

yaitu 0,000 < 0,05. Dengan 
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demikian H0 ditolak dan Ha 

diterima, maka penelitian ini mampu 

membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan persepsi 

kualitas, variasi dan kemasan 

produk terhadap keputusan 

pembelian. Dengan kata lain 

persepsi kualitas, variasi dan 

packaging memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian secara simultan. 

 

C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis yang telah dilakukan 

mengenai pengaruh persepsi kualitas 

produk, variasi produk dan packaging 

terhadap keputusan pembelian obat 

batuk Nellco pada PT Lenko Surya 

Perkasa Cabang Kediri, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Ada pengaruh signifikan 

persepsi kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian 

obat batuk Nellco pada PT 

Lenko Surya Perkasa Cabang 

Kediri secara parsial. Jika 

persepsi konsumen terhadap 

kualitas produk baik maka akan 

sangat berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

2. Ada pengaruh signifikan variasi 

produk terhadap keputusan 

pembelian obat batuk Nellco 

pada PT Lenko Surya Perkasa 

Cabang Kediri secara parsial. 

Semakin banyak konsumen 

mengetahui variasi produk dari 

obat batuk nellco maka akan 

mempengaruhi keputusan 

pembelian 

3. Ada pengaruh signifikan 

packaging terhadap keputusan 

pembelian obat batuk Nellco 

pada PT Lenko Surya Perkasa 

Cabang Kediri secara parsial. 

Packaging yang kuat, tidak 

mudah pudar dan dapat 

melindungi produk dengan baik 

akan mempengaruhi keputusan 

pembelian. 

4. Ada pengaruh signifikan 

persepsi kualitas produk, variasi 

produk dan packaging terhadap 

keputusan pembelian obat batuk 

Nellco pada PT Lenko Surya 

Perkasa Cabang Kediri secara 

simultan. Apabila persepsi 

kualitas produk, variasi produk 

dan packaging baik dan sesuai 

maka dapat secara langsung 

mempengaruhi keputusan 
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pembelian dan tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

 

D. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, 

maka dapat diberi saran-saran sebagai 

berikut: 

a. Bagi Perusahaan 

 Untuk memenuhi keinginan 

konsumen atas keinginan yang 

tidak terbatas,  perusahaan harus 

selalu berinovasi untuk terus 

mengembangkan variasi, kemasan 

dan kualitas produk sehingga 

produk obat batuk Nellco yang 

dihasilkan akan tetap menjadi 

pilihan konsumen. 

b. Bagi Konsumen 

 Konsumen dalam membeli 

obat batuk Nellco sebaiknya 

memilih jenis varian yang sesuai 

dengan jenis batuk yang mereka 

alami yang disesuaikan dengan 

variasi rasa yang mereka sukai. 

c. Bagi Peneliti yang akan datang 

 Peneliti yang akan datang 

sebaiknya memperluas variabel 

yang diteliti maupun indikator 

serta item lain yang diduga juga 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian misalnya inovasi, 

pelayanan dan pengaruh lain dari 

luar. 

d. Bagi Fakultas EkonomiUniversitas 

PGRI Kediri 

Bagi Fakultas Ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri diharapkan hasil dari skripsi 

penulis ini dapat bermanfaat dan 

dapat dijadikan bahan referensi 

bagi angkatan berikutnya. 
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