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Era globalisasi menjadikan Indonesia sebagai target pasar dari banyak negara.
Banyak jenis perusahaan yang melakukan perluasan pasar ke Indonesia, salah satu
perusahaan tersebut yakni perusahaan ritel. Perusahaan ritel begitu cepat
berkembang di Indonesia, baik itu ritel dari luar negeri maupun ritel dalam negeri.
Peroses persaingan yang sangat ketat menyebabkan peritel melakukan berbagai
macam strategi penjualan. Salah satu strategi yang dipakai oleh peritel tersebut
yakni strategi private label.

Private label adalah barang-barang dagangan yang menggunakan nama merek
distributor atau peritel atau nama merek yang diciptakan eksklusif untuk
distributor atau peritel. Peritel mengeluarkan produk ini bekerjasama dengan
perusahaan manufuktur. Indomaret sebagai salah satu ritel terbesar di Indonesia
juga menggunakan strategi private label ini.

Berdasarkan hal tersebut Peneliti ingin mengetahui pengaruh persepsi harga (X1)
dan atribut produk (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) produk private label
Indomaret, studi kasus dalam skripsi ini peneliti lakukan pada Indomaret
Soemantri Brodjonegoro, Bandar Lampung.

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kuesioner dengan populasi
sebanyak 100 orang menggunakan metode non probability sampling dengan tipe
purposive sampling. Pengolahan data untuk mengetahui pengaruh variabel yaitu
menggunakan uji signifikansi parsial (uji t), uji signifikansi simultan (uji-f),
regresi linear berganda dan koefisian determinasi (R²).

Sehingga pada uji t didapatkan nilai yang signifikan dimana perbandingan thitung

dengan ttabel adalah (X1) 29,544 dan (X2) 4,468 > 1,985 atau thitung lebih besar
dari ttabel pada taraf signifikan 95%. Pada uji t nilai thitung terbesar pada variabel
harga (X1).  Pada uji F secara bersama-sama Fhitung sebesar 94,320 > Ftabel sebesar
3,09 dan pada (R²) sebesar 0,66. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh harga dan



atribut produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk
private label Indomaret, sehingga hasil analisis ini mendukung hipotesis yang
mengungkapkan bahwa harga dan atribut produk berpengaruh terhadap keputusan
pembelian produk private label Indomaret.

Bedasarkan hasil yang didapat, peneliti menyarankan kembali untuk dapat
meningkatkan bauran pemasaran lainnya seperti tempat, promosi, orang, bukti
fisik dan proses. Variabel harga harus terus dipertahankan, karena hasil penelitian
menunjukkan dalam membeli produk tersebut konsumen lebih melihat dari sisi
harga.
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