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Penelitian ini di latar belakangi oleh penurunan volume penjualan produk Gula kemasan 

merek Gunung Madu yang di produksioleh PT. Gunung Madu Plantations (GMP) untuk 

wilyah Lampung. dalam penjualannya di tahun 2013 sampai 2014 selalu mengalami 

penurunan angka penjualannya. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan perusahaan 

yang menurun seiring dengan menurunnya volume penjual produk Gula kemasan tersebut. 

Apabila penurunan volume penjualan produkini terus berlangsung maka di khawatirkan akan 

membuat kinerja perusahaan menurun dan bisa berakibat pada diberhentikannya oprsional 

perusahaan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari 3 dimensi Kualitas 

Produk, Reputasi merekdan Perusahaan terhadap Keputusan pembelian pada produk Gula 

kemasan merek Gunung Madu di Lampung. Dalam penelitian ini data di kumpulkan dengan 

metode kuistioner terhadap 100 orang responden distributor gula Gunung madu, yang 

bertujuan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap masing-masing variable. Analisis 

yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji 

goodness of fit ( uji F, uji t, koefisien determinasi ). Dari hasil analisis menggunakan regresi 

dapat diketahui bahwa variable Kualitas Produk, Reputasi Merek, dan Perusahaan semuanya 

berpengaruh positif dansignifikan terhadap keputusanpembelian pada produk gula kemasan 

merek Gunungmadu. Dengan pengaruh sebesar 71,1% sedangkan 28,9% dipengaruhi oleh 

variable lain. Rata-rata responden berpendapat bahwa kualitas produk (X1) gula merek 

Gunung Madubaik rata-rata sebesar 44,75%, rata-rata responden berpendapat bahwa reputasi 

merek (X2) gula merek Gunung Madu rata-rata sebesar 44,5% baik ,pendapat responden 

distributor gula merek Gunung Madu Reputasi perusahaan (X3) Gunung Madu selaku 

produsen gula sangat baik dengan rata-rata hasil responden 38%,  berdasarkan pendapat para 

distributor/konsumen Gula Gunung Madu tentang indicator-indikator keputusan pembelian 

pembelian Gula merekGunung madu skor yang diberikan oleh konsumen 4 ( baik), artinya 

pembelian yang dilakukan sudah tepat sebesar rata-rata 43,3 % 
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