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ABSTRAK 

 

PENGARUH PERSEPSI KUALITAS PRODUK DAN HARGA PADA 

MINAT BELI KONSUMEN TOKO DHEA DI PASAR BAMBU KUNING 

TRADE CENTER 

 

Oleh 

Claudia Deyda 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas produk dan 

harga pada minat beli konsumen Toko Dhea di Pasar Bambu Kuning Trade 

Center. Penelitian ini di desain dengan menggunakan deskriptif dan verikatif. 

Metode pengambilan sampel menggunakan metode non probability sampling 

dengan teknik accidental sampling, sampel yang diambil adalah 100 responden 

yang sedang mendatangi Toko Dhea. Populasi penelitian ini adalah masyarakat di 

kota Bandar Lampung yang berkunjung atau sedang berada di pasar Bambu 

Kuning Trade Center. Uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan faktor 

analisis dan cronbach’s alpha. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, 

pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji f, serta analisis determinasi (R
2
). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi kualitas produk dan harga 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen Toko Dhea dengan nilai 

sebesar 63.3% serta variabel yang memberikan pengaruh terbesar yaitu variabel 

harga dengan nilai beta sebesar 47% 

 

Kata kunci: Persepsi kualitas produk, harga, minat beli 



 
 

 

ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF PERCEIVED QUALITY PRODUCT AND PRICE TO 

CONSUMER BUYING INTEREST AT TOKO DHEA IN BAMBU KUNING 

TRADE CENTER 

 

By 

 

Claudia Deyda 

 

 

 

The purpose of this research is to determine the influence of perceived quality 

product and price on consumer buying interest at Toko Dhea in Traditional 

Market Bambu Kuning Trade Center. Sampling method used in this research is 

non-probability sampling method with accidental sampling technique, with used 

100 respondents that have been visited Toko Dhea. Population sample for this 

research live in Bandar Lampung who was visiting and have been visited the 

Bambu Kuning Market Trade Center. Analysis factor and cronbach’s alpha are 

used for validity test and realibity test. This research used determination, t test, 

and f test. The result of the research shows that perceived quality and price of 

product take a significantly effect to Toko Dhea’s consumer buying interest which 

the value is 63,3%. The variable that also take the biggest effect is price which the 

value is 47%  

 

Keyword : perceived quality product, price, consumer buying interest 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa terlepas dari kehidupan 

sehari-hari. Manusia membutuhkan pakaian karena pakaian menawarkan berbagai 

kebaikan atau manfaat kepada para pemakainya. Pakaian juga mencerminkan 

pribadi pemakainya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi 

manusia selain pangan dan papan. Pakaian merupakan alat penutup tubuh yang 

akan memberikan kepantasan, kenyamanan serta keamanan dalam kehidupan 

sehari-hari karena sebagai pelindung tubuh. Tidak hanya sebagai kebutuhan, 

pakaian mulai berkembang menjadi populer pada beberapa kalangan, baik tua 

maupun muda.  

 

Dunia bisnis pakaian juga merupakan salah satu faktor berkembangnya tren 

pakaian di Indonesia. Perkembangan tren fashion di Indonesia didorong oleh 

beberapa faktor yaitu media masa, dunia entertainment, dunia bisnis, dan internet. 

Mengingat dari banyaknya permintaan di pasar terkait dengan tren fashion yang 

sedang berkembang. Penjual pakaian berlomba-lomba memanfaatkan kepopuleran 

fashion yang sedang populer untuk mendapatkan keuntungan. Perkembangan tren 

fashion ini dijadikan oleh para peritel (pengecer) untuk mengembangkan bisnis 

dibidang pakaian. Ritel modern dan ritel tradisional ikut serta dalam berbisnis 
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dibidang pakaian. Ritel atau disebut juga usaha eceran adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kegiatan penjualan produk atau jasa siap pakai kepada 

konsumen akhir. (https://www.kompasiana.com/annisamega/perkembangan-

trend-fashion-di-indonesia diakses tanggal 21 Januari 2017) 

 

Menurut Christina (2010:4) dalam buku “Manajemen Ritel” bisnis ritel dapat 

diklasikasikan menurut bentuk, ukuran, tingkat modernitasnya, dan lain-lain, 

sehingga akan ditemukan berbagai jenis bisnis ritel. 

Umumnya pengertian bisnis ritel dipersempit hanya pada in-store retailing  yaitu 

bisnis ritel yang menggunakan toko untuk menjual barang dagangannya. 

Persaingan antara ritel tradisional dan ritel modern terjadi antara jenis ritel dalam 

ukuran yang kurang lebih sama: minimarket dengan toko dan kios di sekitarnya; 

pasar tradisional dengan supermarket atau hypermarket. Kota Bandar Lampung 

terdapat beberapa pusat perdagangan baik ritel tradisional dan ritel modern yang 

ikut serta dalam mengembangkan bisnis fashion. Objek penelitian kali ini diambil 

pusat perdagangan yang tradisional  (tradisional trade center). Berikut ini adalah 

daftar nama pusat perdagangan tradisional yang ada di Bandar Lampung yang 

menjual pakaian:  

 

Tabel 1. Daftar Tradisional Trade Center di Bandar Lampung 

No. Nama Pasar Lokasi 

1. Pasar Bambu Kuning Jl. Imam Bonjol, Bandar Lampung 

2. Pasar Perumnas Way halim Way Halim, Bandar Lampung 

3.  Bambu Kuning Squere Jl. Kota Raja, Bandar Lampung. 

4. Pasar tengah Jl. Pemuda, Bandar Lampung 

5.  Pasar mangga dua Teluk betung, Bandar Lampung 

Sumber : survey peneliti, 2017 
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Dilihat dari tabel 1 salah satu ritel tradisional yang ada di Bandar Lampung adalah 

Pasar Bambu Kuning Trade Center (BTC) yang telah berdiri dari tahun 1974. 

Semula namanya cukup Pasar Bambu Kuning, dikarenakan pergantian 

kepengurusan dan renovasi bangunan nama Pasar Bambu Kuning berubah 

menjadi pasar Bambu Kuning Trade Center (BTC) namun sampai saat ini 

masyarakat tetap menyebut cukup Pasar Bambu Kuning saja. Pasar Bambu 

Kuning mulai adanya perubahan pada bentuk bangunannya, bangunan yang 

berdiri di Jalan Imam Bonjol, di Bandar Lampung tersebut memiliki 3 lantai 

dengan ratusan pedagang toko atau kios. Produk yang dijual di Pasar Bambu 

Kuning sangat beragam, mulai dari pakaian, sepatu, tas, perlengkapan bayi, 

perlengkapan haji dan umroh, serta barang berharga seperti emas dan berlian. 

 

Objek penelitian yang diteliti adalah pasar Bambu Kuning Trade Center (BTC) 

pada Toko Dhea. Toko Dhea didirikan pada tahun 2000, dibawah kepemilikan 

Bapak Dedy Juni Hendri. Toko Dhea terletak pada bangunan Pasar Bambu 

Kuning Trade Center (BTC) nomor 92/93. Toko Dhea merupakan toko yang 

menjual pakaian dewasa baik untuk pria maupun wanita. Toko Dhea merupakan 

jenis pedagang yang menjual eceran dan grosir. Berikut ini adalah tabel produk 

yang dijual di Toko Dhea : 

 

Tabel 2. Produk-Produk di Toko Dhea 

No. Gender 
Jenis 

pakaian 
Merek 

Kisaran Harga 

(Rp) 

1. Pria Celana Lois (non original), Wrangler 

(non original) , Celana bahan 

Cardinal (non original), Old 

Egypt, BOSS (non original), 

Guess (non original) dan 

lain-lain 

100.000 – 300.000 

  Baju  Kreator, Wasses, Werller, 75.000 – 200.000 
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Alisan, DVC, Crocodille 

(non original) , Polo Shirt 

(non orginal), baju koko 

albani, dan lain-lain 

No. Gender Jenis 

Pakaian 
Merek 

Kisaran harga 

(Rp) 

2. Wanita Celana Zara (non original), Mng, 

Davincci, Up Grade, D&G, 

DE, dan lain-lain 

100.000 – 250.000 

  Baju RA, Sugar Kleeren, Immo 

Basic, Baju Muslim Aira, 

dan lain-lain 

70.000 – 150.000 

Sumber : Toko Dhea, 2017  

 

Tabel 2 dapat diketahui bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh Toko Dhea 

sangat beragam. Dilihat dari segi harga yang ditawarkan pun cukup bisa 

menjangkau untuk kelas menengah dan menengah kebawah.  Toko Dhea tidak 

terlepas dari pesaing yang juga menjual pakaian serupa. Mengingat banyaknya 

pilihan toko-toko yang menjual barang serupa, membuat konsumen dapat 

berpindah dari toko satu ke toko lain. Dibawah ini adalah daftar pesaing Toko 

Dhea yang menjual pakaian serupa yang ada di Pasar Bambu Kuning dari harga 

terendah dan tertinggi: 

 

Tabel 3. Daftar Nama Pesaing Toko Dhea di Bambu Kuning Trade Center 

NO. NAMA TOKO LOKASI 

Kisaran harga yang 

ditawarkan 

(Rp) 

1.  TOKO YANTO Kios nomor 23 Bambu Kuning  70.000 s.d. 350.000 

2.  TOKO RESSY Kios nomor 80 Bambu Kuning 120.000 s.d. 450.000 

3. TOKO IDOLA Kios nomor 54 Bambu Kuning 90.000 s.d. 375.000 

4. TOKO SURYANI Kios nomor 70 Bambu Kuning 65.000 s.d. 350.000 

5. TOKO ARI Kios nomor 35 Bambu Kuning 75.000 s.d. 400.000 

Sumber : Survey peneliti tahun 2017 

 

Data tabel 3 dapat diketahui banyak yang menjual barang serupa dengan Toko 

Dhea. Pesaing-pesaing didalam Pasar Bambu Kuning Trade Center memberikan 
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konsumen banyak pilihan toko untuk membeli barang yang mereka inginkan. 

Konsumen bebas memilih sasaran toko yang hendak dituju, karena harga yang 

ditawarkan beragam.  

 

Para pesaing-pesaing ini secara tidak langsung berdampak pada nilai penjualan di 

Toko Dhea. Pendapatan Toko Dhea tidak mengalami kenaikan. Beberapa tahun 

terakhir ini pendapatan Toko Dhea mengalami penurunan. Adapun data penjualan 

Toko Dhea selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini : 

 

Tabel 4. Nilai Penjualan pada Toko Dhea Tahun 2012-2017 

Tahun Laba Kotor (Rp) Perubahan (%) 

2012  2.159.320.000 0 % 

2013 1.637.808.000 - 24,15 % 

2014 1.170.675.000 - 28,52 % 

2015 1.001.757.000 - 14.42 % 

2016 1.000.543.000 - 0,12 % 

2017 1.001.436.000 1,001% 

Sumber : Toko Dhea, 2017 

Tabel 5 nilai penjualan menunjukan pendapatan pada Toko Dhea dari tahun ke 

tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Para pesaing-pesaing Toko 

Dhea menawarkan kualitas produk dan harga yang berbeda-beda sehingga 

menghadirkan persepsi konsumen yang berbeda-beda juga. Cara pandang seorang 

konsumen tehadap suatu produk apakah produk tersebut baik atau buruk secara 

kualitas, harga, bentuk, dan manfaat sebelum ia melakukan minat pembelian. 

 

Menurut Kotler dan Keller (2013:46) persepsi tidak hanya tergantung pada 

rangsangan dalam bentuk fisik, tetapi juga tergantung pada rangsangan yang ada 

disekitarnya dan kondisi yang ada pada seseorang. Persepsi lebih penting 

dibandingkan realitas dalam pemasaran, karena persepsi yang dapat 
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mempengaruhi konsumen dalam berperilaku, selain itu orang bisa mempunyai 

persepsi yang berbeda atas objek yang sama. 

 

Menurut Shiffman dan Kanuk (2010:195) persepsi adalah interpretasi proses 

dimana konsumen memahami lingkungan mereka sendiri. Persepsi akan 

membentuk persepsi kualitas dari suatu produk yang dapat menentukan nilai dari 

produk tersebut dan berpengaruh secara langsung kepada keputusan pembelian 

konsumen serta loyalitas mereka terhadap merek. Persepsi kualitas merupakan 

persepsi konsumen, maka dapat diramalkan jika persepsi kualitas pelanggan 

negatif, produk tidak akan disukai dan tidak akan bertahan lama dipasar. Begitu 

pula jika persepsi kualitas positif, maka konsumen akan memiliki minat untuk 

membeli dan menyukai produk tersebut. 

 

Penelitian kali ini, peneliti ingin mengetahui sejauh apa kualitas produk dan harga 

dapat mempengaruhi persepsi seorang kosumen dalam melakukan minat 

pembelian. Kualitas produk terdapat beberapa indikator yang terkadang menjadi 

pertimbang konsumen didalam melakukan minat beli. 

 

Menurut Alfred (2013) terdapat beberapa indikator dalam menentukan persepsi 

kualitas produk, diantaranya : 

1. Kualitas merek, yaitu persepsi konsumen terhadap kualitas produk 

berdasarkan merek (brand) yang baik. 

Penerapan pada Toko Dhea : Toko Dhea memiliki banyak merek produk, 

karena mengingat Toko Dhea membeli produk yang hendak dijual dari Tanah 

Abang Jakarta. Beberapa merek yang dijual di Toko Dhea adalah Cardinal 
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(Non Original), Wrengler (non original), Lois (non original), Zara (non 

original), MnG (non orignal), kemeja Alisan dan lain-lain. 

2. Kehandalan produk, yaitu kemungkinan produk tidak akan mengalami 

kerusakan atau kegagalan dalam periode waktu yang tertentu. 

Penerapan pada Toko Dhea : Produk-produk pada Toko Dhea dapat dipastikan 

memiliki daya tahan yang baik, tidak mudah sobek.  

3. Estetika produk,  yaitu produk tersebut memiliki tampilan, corak, warna, dan 

fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. 

Penerapan Toko Dhea : Produk pada Toko Dhea memiliki estetika yang 

berbeda-beda, mulai dari warna produk yang bervariasi, model yang unik, 

corak pakaian yang cantik, dan  kualitas yang baik.  

4. Kemudahan produk, yaitu produk yang memiliki kemudahan dalam 

perbaikan ketika produk tersebut tidak berfungsi dengan baik. 

Penerapan pada Toko Dhea : Semua produk pada Toko Dhea memiliki 

kemudahan dalam perawatan, kualitas yang tidak perlu diragukan lagi, dimana 

produk seperti celana dan baju tertentu yang memiliki daya tahan bahan yang 

baik, dimana bahan tersebut tidak mudah luntur dan sobek. 

5. Kualitas yang dirasakan oleh pelanggan, yaitu tingkat dimana semua unit 

yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi kualitas yang dapat 

dirasakan oleh masing-masing pelanggan. 

Penerapan pada Toko Dhea : Toko Dhea memilih produk dengan kualitas 

yang cukup baik dan dapat memuaskan pelanggan. Terbukti sejumlah 

pelanggan loyal untuk terus berbelanja di Toko Dhea karena kualitas yang 

cukup baik dengan harga yang tidak terlalu mahal. 
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Tidak hanya persepsi kualitas produk, persepsi harga pun dapat dijadikan tolak 

ukur dalam minat seseorang untuk membeli dan menyukai suatu produk. Pasar 

tradisional tidak luput dari aktifitas tawar menawar, tidak sedikit konsumen yang 

terkadang bingung dengan penetapan harga pedagang-pedagang di Bambu 

Kuning. Konsumen cendrung melakukan tawar menawar untuk mendapatkan 

suatu produk. Konsumen pada dasarnya menginginkan suatu produk yang 

memiliki harga yang dapat dijangkau oleh daya beli konsumen, dan mendapatkan 

kesesuaian harga dengan kualitas yang didapat. Penetapan harga oleh pelaku 

bisnis harus disesuaikan dengan lingkungan dan perubahan yang terjadi. Hal 

tersebut kemungkinan akan mempengaruhi konsumen sebelum memutuskan 

pembelian, karena konsumen akan memilih produk sesuai harga dan 

kemampuannya terlebih dahulu.  

 

Cukup banyak juga konsumen menyukai proses tawar-menawar pada saat ingin 

membeli suatu produk, karena menurut mereka pergi berbelanja untuk 

mendapatkan kepuasan dari tawar-menawar tersebut dan mendapatkan harga yang 

sesuai dengan keinginan mereka. Harga merupakan hal yang sangat penting yang 

diperhatikan oleh konsumen dalam membeli produk atau jasa. Konsumen merasa 

cocok dengan harga yang ditawarkan, maka mereka akan cenderung minat dalam 

membeli suatu produk dan melakukan pembelian ulang untuk produk yang sama.  

 

Menurut Alfred (2013) beberapa indikator harga yang dapat berpengaruh didalam 

minat konsumen untuk memberli suatu produk, diantaranya : 

1. Harga yang bervariasi, yaitu jangkauan harga dengan daya beli konsumen. 
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Penerapan pada Toko Dhea : Toko Dhea memilki harga yang cukup 

bervariasi. Harga celana mulai dari Rp. 100.000 – Rp. 300.000 dan untuk baju 

mulai dari Rp. 70.000 – Rp. 200.000  

2. Harga yang terjangkau, yaitu daya saing harga dengan produk sejenis. 

Penerapan pada Toko Dhea : Pasar Bambu Kuning Trade Center memiliki 

ratusan pedagang, dan tidak menutup kemungkinan banyak yang menjual 

produk serupa dengan Toko Dhea, tetapi Toko Dhea menetapkan harga yang 

terjangkau agar bisa dijangkau oleh setiap kalangan, baik kalangan menengah 

kebawah, menengah, dan menengah ke atas. 

3. Harga yang sesuai dengan kualitas produk yang didapat, yaitu kesesuaian 

harga dengan kualitas. 

Penerapan pada Toko Dhea : Toko Dhea menjual produk dengan harga yang 

berbeda-beda tergantung kualitas produk itu sendiri. Semakin baik kualitas 

produk, maka harga yang ditawarkan pun cenderung lebih mahal, begitu pula 

sebaliknya.  

 

Menurut Ningsih (2016:5) dalam jurnalnya minat beli merupakan keputusan yang 

melibatkan persepsi terhadap persepsi kualitas produk dan harga. Minat beli 

seseorang awalnya dimulai dengan attention (perhatian) pada suatu produk, lalu 

interest (ketertarikan), dan desire (keinginan). Konsumen tidak hanya 

menggunakan harga sebagai indikator kualitas tetapi juga sebagai indikator biaya 

yang dikorbankan untuk ditukar dengan produk atau manfaat produk. 

 

Lestari (2014) membuktikan bahwa persepsi kualitas produk dan harga 

mempengaruhi minat beli. Luthfiani (2016) menunjukan adanya pengaruh positif 
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persepsi kualitas dan persepsi harga terhadap minat beli. Ningsih (2016) 

membuktikan dulu bahwa persepsi kualitas dan persepsi harga mempengaruhi 

minat beli karena harga merupakan sejumlah nilai yang dipertukarkan untuk 

memperoleh suatu produk bagi konsumen yang sensitif, biasanya persepsi harga 

yang murah dan kualitas yang baik adalah sumber kepuasan yang penting karena 

mereka akan mendapatkan value for money yang tinggi.  

 

Berdasarkan uraian diatas ditemukan gap yang muncul dari hasil penelitian yang 

menyatakan variabel persepsi kualitas produk dan harga mempengaruhi minat 

beli. Hasil penelitian dan jurnal yang lain menyatakan variabel persepsi kualitas 

produk dan harga tidak memiliki pengaruh terhadap minat beli. 

 

Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

beli yang meliputi persepsi dari suatu kualitas produk dan harga perlu untuk 

diketahui oleh Toko Dhea agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen sebaik 

mungkin kedepannya.  

 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam skripsi yang berjudul: “PENGARUH PERSEPSI KUALITAS 

PRODUK DAN HARGA PADA MINAT BELI KONSUMEN TOKO DHEA DI 

PASAR BAMBU KUNING TRADE CENTER” 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian  

Didorong dengan banyaknya pesaing baik dari luar maupun dalam pasar Bambu 

Kuning, Toko Dhea harus mengembangkan strategi yang tepat untuk memasarkan 

produknya agar lebih unggul dari para pesaingnya. Meningkatnya permintaan 
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pada tren pakaian dan pesaing usaha di pasar, maka tingkat persaingan pula 

menjadi salah satu topik permasalahan bisnis sehari-hari. Sejauh apa persepsi 

konsumen akan kualitas produk dan harga pada pusat perbelanjaan tradisional 

dalam mempengaruhi minat beli.  Terlebih lagi masalah yang dihadapi oleh Toko 

Dhea adalah nilai penjualan yang tidak stabil. Meskipun hingga saat ini, Toko 

Dhea masih diminati oleh banyak kalangan, terlihat pada tabel 5 nilai penjualan 

terus menerus mengalami penurunan. 

 

Tabel 3 pesaing dari dalam Pasar Bambu Kuning Trade Center yang ada di 

Bandar Lampung, menunjukan terdapat banyak toko-toko yang menjual produk 

serupa. Adanya pengaruh pesaing dapat dilihat apakah persepsi kualitas produk 

dan harga menjadi tolak ukur konsumen dalam menentukan sasaran tempat 

belanja, di outlet-outlet yang ada di Bandar Lampung atau Pasar Bambu Kuning 

Trade Center. 

 

Berdasarkan uraian maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah persepsi kualitas produk berpengaruh positif pada minat beli 

konsumen pada Toko Dhea di Pasar Bambu Kuning Trade Center? 

2. Apakah harga berpengaruh positif pada minat beli konsumen pada Toko Dhea 

di Pasar Bambu Kuning Trade Center?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui adakah persepsi kualitas produk berpengaruh positif pada 

minat beli konsumen di Toko Dhea Pasar Bambu Kuning Trade Center. 

2. Untuk mengetahui adakah harga berpengaruh positif pada minat beli 

konsumen di Toko Dhea Bambu Kuning Trade Center. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian  ini adalah sebagai berikut :  

1) Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam memberikan inovasi-

inovasi agar meningkatkan minat beli seseorang pada Toko Dhea Pasar 

Bambu Kuning Trade Center. Perusahaan diharapkan agar memperhatikan 

apa yang diinginkan dan yang dijadikan pertimbangan konsumen dalam 

berbelanja di Toko Dhea. 

2) Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian 

selanjutnya dan menjadi pengetahuan, pengamatan, tentang persepsi kualitas 

dan produk pada bisnis pakaian jadi di Pasar Bambu Kuning Trade Center 

kota Bandar Lampung.  

3) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi peneliti dan 

dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti dengan 

topik maupun objek yang sama. 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

 

A. Manajemen 

Menurut Kotler dan Keller (2013:6) manajemen pada umumnya dikaitkan dengan 

aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, 

pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu 

produk atau jasa secara efisien. Manajemen adalah suatu proses yang khas yang 

terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran 

yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya. 

 

Griffin (2015:17) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk 

mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan 

dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas 

yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, serta sesuai dengan jadwal. 
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Hasibuan (2012:1) mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya 

secara efektif untuk mencapai  suatu tujuan tertentu. 

Sehingga dari beberapa definisi penulis menarik kesimpulan bahwa manajemen 

merupakan ilmu mengatur untuk meraih tujuan yang diinginkan oleh perusahaan 

dan manajemen yang tepat akan mudah terwujud tujuannya apabila ada proses 

perencanaa, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.  

 

B. Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan perusahaan 

dalam rangka mencapai tujuan yaitu mempertahankan kelangsungan hidup untuk 

berkembang, dan mendapatkan laba.  

 

Definisi yang baik dan singkat dari pemasaran yang menurut Kotler dan Keller 

(2016:27) adalah “marketing is meeting needs profitability”, maksud ungkapan 

tersebut adalah pemasaran merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi setiap 

kebutuhan (kebutuhan konsumen) dengan cara-cara yang menguntungkan semua 

pihak.  

 

Pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (2014:27) Pemasaran adalah proses 

dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan 

yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan mendapatkan nilai dari pelanggan 

sebagai imbalannya. 

 

Menurut Kotler dan Keller (2013:253) menyimpulkan bahwa pemasaran adalah 

suatu proses sosial dan managerial yang membuat individu dan kelompok 



15 

 
 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai 

dengan pihak lain.  

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

mempunyai arti yang lebih luas daripada penjualan, pemasaran mencakup usaha 

yang ditandai dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang perlu 

dipuaskan, menentukan harga produk yang sesuai, menentukan cara promosi dan 

penjualan produk tersebut. 

 

Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian 

bertumbuh menjadi keinginan manusia. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran. Mulai dari pemenuhan 

produk (product), penetapan harga (price), pengiriman barang (place), dan 

mempromosikan barang (promotion). Seseorang yang bekerja dibidang pemasaran 

disebut pemasar. Pemasar sebaiknya memiliki pengetahuan dalam konsep dan 

prinsip pemasaran agar kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan manusia terutama pihak konsumen yang dituju. 

 

C. Persepsi 

Menurut Kotler dan Keller (2016:228) persepsi tidak hanya bergantung pada 

rangsangan fisik tapi juga rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan 

sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Persepsi tidak hanya tergantung 

pada rangsangan dalam bentuk fisik, tetapi juga tergantung pada rangsangan yang 

ada disekitarnya dan kondisi yang ada pada seseorang dan persepsi lebih penting 

dibandingkan realitas dalam pemasaran, karena persepsi yang dapat 
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mempengaruhi konsumen dalam berperilaku, selain itu orang bisa mempunyai 

persepsi yang berbeda atas objek yang sama. 

 

Menurut Kotler dan Keller (2013:179) persepsi adalah proses dimana kita 

memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan infromasi untuk menciptakan 

informasi yang dapat dipertahankan sesuai dengan dukungan sikap dan keyakina 

konsumen.  

 

Persepsi dapat bernilai negatif dan positif. Jika konsumen memiliki kesan positif 

terhadap produk yang ditawarkan perusahaan maka hal tersebut akan 

menghasilkan persepsi positif, begitu juga sebaliknya. Persepsi dalam diri 

seseorang sangat dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, 

persepsi secara subtansial dapat sangat berbeda dengan kenyataan atau realitas 

sebenarnya. 

 

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi  

Menurut Griffin (2015:25), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah 

sebagai berikut: 

a. Kinerja, dapat diartikan sebagai kemampuan produk untuk melaksanakan 

suatu fungsi. 

b. Karakteristik produk, kesesuaian dengan spesifikasi suatu produk, mengenai 

produk dengan spesifikasi yang menjanjikan. 

c. Keandalan, merupakan konsistensi kinerja dari satu pembelian hingga ke 

pembelian berikutnya, dan persen waktu yang dimiliki untuk berfungsi dengan 

baik. 

d. Ketahanan, ukuran ekonomis akan suatu produk yang digunakan konsumen. 
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e. Pelayanan, suatu hal yang berhubungan dengan kemampuan memberikan 

layanan kepada pelanggan. 

f. Hasil Akhir, hasil yang menunjukkan pada munculnya atau dirasakannya 

suatu kualitas. 

 

D. Kualitas Produk 

Pengertian kualitas produk menurut Kotler dan Armstrong (2014:99) adalah 

Kualitas produk menunjukan kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-

fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang 

dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut lain yang 

berharga pada produk secara keseluruhan. Agar dapat bersaing di pasar secara 

berhasil produk harus memiliki mutu yang superior dibandingkan dengan  produk-

produk pesaing lainya. Mutu harus diukur dari segi persepsi pembeli. Banyak 

perusahaan menjadikan suatu mutu sebagai senjata strategi yang ampuh.Mutu 

strategi menyangkut usaha memperoleh keunggulan lebih dari pesaing dengan 

secara konsisten menawarkan produk dan jasa memenuhi kebutuhan dan 

keiinginan serta preferensi mutu konsumen. 

 

Kotler dan Armstrong (2014:27) mengatakan bahwa kualitas produk adalah salah 

satu sarana positioning utama pemasar. Kualitas mempunyai dampak langsung 

pada kinerja produk atau jasa, oleh karena itu kualitas berhubungan erat dengan 

nilai dan kepuasan pelanggan. Dalam arti sempit kualitas didefinisikan sebagai 

“bebas dari kerusakan”.   
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Berdasarkan definisi-definisi kualitas produk, kualitas produk merupakan hal 

yang perlu mendapat perhatian utama dari perusahaan atau produsen, mengingat 

kualitas produk berkaitan erat dengan masalah kepuasan konsumen, yang 

merupakan tujuan dari kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan. Kualitas 

produk menunjukkan ukuran tahan lamanya produk itu, dapat di percayanya 

produk tersebut, ketepatan produk, mudah mengoperasikan dan memeliharanya. 

Kebanyakan produk disediakan atau diadakan pada mulanya berawal pada satu di 

antara empat tingkat kualitas, yaitu kualitas rendah kualitas rata-rata (sedang), 

kualitas baik (tinggi) dan kualitas sangat baik. Sifat khas mutu suatu produk yang 

“andal” harus mempunyai multi dimensi, karena harus memberi kepuasan dan 

nilai manfaat yang besar bagi konsumen dengan melalui berbagai cara. Oleh 

karena itu sebaiknya setiap produk harus mempunyai ukuran yang mudah di 

hitung agar mudah dicari konsumen sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi di 

samping itu harus ada ukuran yang bersifat kualitatif, seperti warna yang ngetrend 

dan bentuk yang menarik.  

 

Menurut Kotler dan Armstrong (2014:182) kualitas produk terdiri dari delapan 

dimensi, yaitu: 

a. Bentuk (form) 

Bentuk sebuah produk dapat meliputi ukuran, bentuk, atau struktur fisik 

produk. 

b. Fitur (feature)  

Fitur produk yang melengkapi fungsi dasar suatu produk tersebut.  

c. Penyesuaian (Customization)  
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Pemasar dapat mendiferensiasikan produk dengan menyesuaikan produk 

tersebut dengan keinginan perorangan. 

d. Kualitas Kinerja (Performance Quality)  

Tingkat dimana karakteristik utama produk beroperasi. Kualitas menjadi 

dimensi yang semakin penting untuk diferensiasi ketika perusahaan 

menerapkan sebuah model nilai dan memberikan kualitas yang lebih tinggi 

dengan uang yang lebih rendah. 

 

 

e. Kualitas Kesesuaian (Conformance Quality)  

Tingkat dimana semua unit yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi 

yang dijanjikan.  

f. Ketahanan (Durability)  

Merupakan ukuran umur atau jangka waktu dalam mengoperasikan produk 

dalam kondisi biasa atau penuh tekanan, merupakan atribut berharga untuk 

produk-produk tertentu.  

g. Keandalan (Reliabilty)  

Ukuran kemungkinan produk tidak akan mengalami kerusakan atau kegagalan 

dalam periode waktu tertentu.  

h. Kemudahan Perbaikan (Repairability)  

Kemudahan perbaikan suatu produk ketika produk itu tidak berfungsi atau 

gagal.  

i. Gaya (Style) 

Menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli.  
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j. Desain (Design) 

Totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa dan fungsi produk 

berdasarkan kebutuhan pelanggan. 

 

E. Harga 

1. Pengertian Harga 

Menurut Kotler dan Keller (2013:67) harga adalah suatu elemen bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya. 

Harga merupakan elemen termudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan, 

fitur produk, saluran, dan bahkan komunikasi membutuhkan banyak waktu. 

Kotler dan Amstrong (2014:345) harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas 

suatu produk dan jasa atau jumlah dari nilai yang itukarkan para pelanggan untuk 

memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk dan jasa. 

 

Dalam Lupiyoadi (2013: 61) Strategi penentuan harga (pricing) sangat signifikan 

dalam pemberian value kepada konsumen dan mempengaruhi citra produk, serta 

keputusan konsumen untuk membeli. Harga juga berhubungan dengan pendapatan 

dan turut mempengaruhi supply atau marketing channels. Akan tetapi, yang paling 

penting adalah keputusan dalam harga harus konsisten dengan strategi pemasaran 

secara keseluruhan. 

 

2. Tujuan Penetapan Harga 

Menurut Kotler dan Keller (2013:76), ada lima tujuan utama dalam menetapkan 

harga: 

a. Kemampuan bertahan 
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Perusahaan mengejar kemampuan bertahan sebagai tujuan utama mereka jika 

mereka mengalami kelebihan kapastitas, persaingan ketat, atau keinginan 

konsumen yang berubah. Selama harga menutup biaya variabel dan biaya 

tetap maka perusahaan tetap berada dalam bisnis. 

b. Laba saat ini maksimum 

Banyak perusahaan berusaha menetapkan harga yang akan memaksimalkan 

laba saat ini. Perusahaan memperkirakan permintaan dan biaya yang 

berasosiasi dengan harga alternatif dan memilih harga yang menghasilkan laba 

saat ini, arus kas, atau tingkat pengambilan atas investasi maksimum 

c. Pangsa pasar maksimum 

Perusahaan percaya bahwa semakin tinggi volume penjualan, biaya unit akan 

semakin rendah dan laba jangka panjang semakin tinggi. Perusahaan 

menetapkan harga terendah mengasumsikan pasar sensitive terhadap harga. 

Startegi penetapan harga penetrasi pasar dapat diterapkan dalam kondisi: 

1) Pasar sangat sensitive terhadap harga dan harga yang rendah merangsang 

pertumbuhan pasar. 

2) Biaya produksi dan distribusi menurun seiring terakumulasinya 

pengalaman produksi. 

3) Harga rendah mendorong persaingan actual dan potensial. 

d. Market Skimming Pricing 

Perusahaan mengungkapkan tenologi baru yang mentapkan harga tinggi untuk 

memaksimalkan memerah pasar dimana pada mulanya harga ditetapkan 

tinggidan secara perlahan turun seiring waktu. Skimming pricing digunakan 

dalam kondisi sebagai berikut: 

1) Terdapat cukup banyak pembeli yang permintaan saat ini yang tinggi. 
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2) Biaya satuan memproduksi volume kecil tidak begitu tinggi hingga 

menghilangkan keuntungan dan mengenakan harga maksimum yang 

mampu diserap pasar. 

3) Harga awal tinggi menarik lebih banyak pesaing kepasar. 

4) Harga tinggi mengkomunikasikan citra produk yang unggul. 

e. Kepemimpinan kualitas produk 

Banyak merek berusaha menjadi “kemewahan terjangkau” produk atau jasa 

yang ditentukan karakternya oleh tingkat kualitas anggapan, selera dan status 

yang tinggi dengan harga yang cukup tinggi agar tidak berada diluar 

jangkauan konsumen. 

 

3. Metode Penetapan Harga 

Kotler dan Keller (2013:143) menyatakan macam-macam penetapan harga adalah 

sebagai berikut: 

a) Penetapan harga mark up 

Metode ini merupakan metode penetapan harga paling dasar, yaitu dengan 

menambahkan mark up standard pada biaya produk. Besarnya mark up sangat 

bervariasi diantara berbagai barang. Mark up umumnya lebih tinggi untuk 

produk-produk musiman, produk khusus, produk yang penjualannya lambat 

dan produk yang permintaanya tidak elastic. 

b) Penetapan harga berdasarkan sasaran pengembalian (target return pricing) 

Perusahaan menetukan harga berdasarkan biaya lainnya, atau perusahaan 

menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat pengembalian atas 

investasi (ROI) yang dinginkan. Konsep harga ini menggunakan konsep 



23 

 
 

bagan kembali pokok yang menunjukan total biaya (penjumlahan biaya tetap 

dan biaya variabel) dan jumlah pendapatan yang dinginkan 

c) Penetapan harga berdasarkan nilai yang dipersepsikan (perceived value) 

Pada metode ini perusahaan menetapkan harga produk bukan berdasarkan 

biaya penjual yang terkadang terlalu tinggi atau terlalu rendah, melainkan dari 

persepsi pelanggan. Kunci dalam metode ini adalah menentukan persesi 

pasaratas nilai penawaran dengan akurat. Riset pasar dibutuhkan untuk 

membentuk persepsi nilai pasar sebgai panduan penetapan harga yang efektif. 

 

 

d) Penetapan harga nilai (value pricing) 

Perusahaan dalam metode Ini menetapkan penawaran bermutu tinggi yang 

cukup rendah. Penetapan harga nilai menyatakan bahwa harga harus mewakili 

suatu penawaran bernilai tinggi bagi pelanggan. Penetapan harga sesuai harga 

berlaku (going up pricing) 

e) Penetapan harga penawaran tertutup  

Perusahaan menentukna berdasarkan perkiraanya tentang bagaimana pesaing 

akan menetapkan harga dan bukan  berdasarkan hubungan yang kaku dengan  

biaya permintaan perusahaan 

 

F. Minat Beli 

1. Pengertian Minat Beli 
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Kotler dan Keller (2013:500) Minat beli adalah perilaku konsumen yang muncul 

sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk 

melakukan pembelian. Minat beli merupakan keinginan yang muncul dalam diri 

konsumen terhadap suatu produk sebagai dampak dari suatu proses pengamatan 

dan pembelajaran konsumen atau individu tersebut terhadap suatu produk. 

Menimbulkan minat beli adalah sesuatu yang paling sulit karena memerlukan 

komunikasi yang efektif dengan pasar sasaran. Hal ini berarti bahwa pemasar 

harus mengerti tentang bagaimana pola pikir.  

 

2. Tahap-tahap Minat Beli 

Tahapan-tahapan produsen dalam menentukan minat beli atau menentukan 

dorongan konsumen dalam melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan, dapat kita lihat pada konsep atau model AIDA yang dikembangkan 

oleh Kotler dan Keller (2013:568), yaitu: 

a. Attention 

Tahap ini merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk atau jasa sesuai 

dengan kebutuhan calon pelanggan, selain itu calon pelanggan juga 

mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan. 

b. Interest 

Dalam tahap ini calon pelanggan mulai tertarik untuk membeli produk atau 

jasa yang ditawarkan, setelah mendapatkan informasi yang lebih terperinci 

mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. 

c. Desire 
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Calon pelanggan mulai memikirkan serta berdiskusi mengenai produk atau 

jasa yang ditawarkan, karena hasrat dan keinginan untuk membeli mulai 

timbul. Pada tahapan ini calon pelanggan sudah mulai berminat terhadap 

produk atau jasa yang ditawarkan. Tahap ini ditandai dengan munculnya 

minat yang kuat dari calon pelanggan untuk membeli dan mencoba produk 

atau jasa yang ditawarkan. 

d. Action 

Pada tahap ini calon pelanggan telah mempunyai kemantapan yang tinggi 

untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. 
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G. Penelitian Terdahulu 

Tabel 5. Penelitian Terdahulu 

NO. 

 

NAMA JUDUL 

PENELITIAN 

HASIL PENELITIAN 

1.  Alfred, 

Owusu 

(2013) 

 

Influences perception 

of Price And Perceived 

Quality On Consumer 

Purchase Of Mobile 

Phone In The Kumasi 

Metropolis In Ghana A 

Comparative Study 

 

Sumber: European 

Journal of Business 

and Management 

Vol.5, No.1, 2013 

 

Persepsi harga dan kualitas 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian 

konsumen. Faktanya tetap 

konsumen mempertimbangkan 

harga keduanyadan kualitas 

dalam situasi pembelian 

mereka. Pengamatan 

menunjukkan bahwa 

pelanggan merasa enggan 

untuk membeli kualitas rendah 

dan harga yang tinggi, dan 

harga tidak dapat digunakan 

sebagai indikator kualitas. 

 

2. Ningsih,  

Evi Septia 

(2016) 

Analisis pengaruh 

persepsi harga dan 

persepsi kualitas pada 

minat beli baju eceran 

di Toko Squere  

 

Sumber : Diponegoro 

Journal of 

Management, Vol. 5, 

No.3, 2016 

 

Hasil analisis uji t yang 

diperoleh adalah persepsi 

harga dan persepsi kualitas 

produk berpengaruh signifikan 

terhadap Minat Beli baju 

eceran di Solo Square secara 

individu dan hasil uji F 

menunjukkan persepsi harga 

dan persepsi kualitas produk 

berpengaruh signifikan 

terhadap Minat Beli baju 

eceran di Solo Square secara 

simultan 

 

3. Luftiani, 

Eva Inayah 

(2016) 

Pengaruh Persepsi 

kualitas dan harga 

terhadap minat beli 

tablet samsung galaxy 

 

Sumber: Jurnal Ilmu 

Manajemen, Vol 1 

Nomor 3 Mei 2013  

Terdapat pengaruh persepsi 

kualitas dan harga terhadap 

minat beli tablet Samung 

Galaxy Tab di jurusan 

Manajemen Universitas Negeri 

Surabaya secara simultan 
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NO. 

 

NAMA JUDUL 

PENELITIAN 

HASIL PENELITIAN 

4. Pujara , 

Tejash  

(2013) 

Understanding the 

Young Consumers’ 

Perception of Clothing 

Quality 

 

Sumber : Journal of 

Marketing, Vol. 1, No. 

2, 2015 

Adanya pengaruh positif 

persepsi kualitas produk 

intrinsik dan ekstrinsik 

terhadap minat beli anak muda. 

 

H. Hubungan persepsi kualitas terhadap minat beli  

Penelitian terdahulu dalam Krisyatmoko (2016) mengatakan bahwa persepsi 

kualitas menjadi faktor penting dalam kepuasan konsumen. Semakin tinggi 

persepsi kualitas konsumen maka semakin tinggi niat beli mereka. Ningsih (2017) 

menunjukkan adanya model hubungan kausal dimana niat beli konsumen 

tergantung pada nilai yang dirasakan, dan nilai yang dirasakan berasal dari 

persepsi kualitas, sehingga peningkatan kualitas yang dirasakan meningkatkan 

niat beli konsumen. Pujasara (2013) menemukan bahwa persepsi kualitas secara 

positif mempengaruhi nilai yang dirasakan, dan nilai yang dirasakan berpengaruh 

secara positif terhadap niat beli. Luthfiani (2016) menemukan bahwa ketika 

kualitas yang dirasakan dari produk tinggi, nilai yang dirasakan akan tinggi, dan 

niat beli juga akan meningkat. Selanjutnya Alfred (2013) membuktikan bahwa 

persepsi kualitas dan niat beli secara langsung berkorelasi positif, sehingga 

persepsi kualitas dapat digunakan dalam memprediksi niat beli. 

  



28 

 
 

I. Hubungan Harga terhadap Minat Beli 

Variabel selanjutnya X2, yaitu harga dapat menjadi penentu pembelian bagi 

konsumen. Karena pada umunya, konsumen yang berbelanja di pasar tradisional 

akan menginginkan produk berkualitas tinggi tetapi dengan harga yang murah. 

Apabila terjadi perubahan harga pada suatu produk, maka konsumen akan 

mempertimbangkan kembali untuk melakukan pembelian.   

 

J. Paradigma Penelitian 

Menurut Kotler dan Keller (2013:179) persepsi adalah proses di mana kita 

memilih, mengatur, dan menerjemahkan, masukan informasi untuk menciptakan 

gambaran dunia yang berarti. Poin utamanya adalah bahwa persepsi tidak hanya 

tergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada hubungan ransangan terhadap 

bidang yang mengelilinginya dan kondisi dalam setiap diri kita. Seseorang 

mungkin menganggap wiraniaga yang berbicara dengan cepat bersifat agresif dan 

tidak jujur, orang lain mungkin menganggapnya rajin dan membantu. Masing-

masing orang akan merespon atau memberikan tanggapan secara berbeda terhadap 

wiraniaga. 

 

Pengertian kualitas produk menurut Kotler dan Armstrong (2014:99) adalah 

Kualitas produk menunjukan kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-

fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang 

dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut lain yang 

berharga pada produk secara keseluruhan.   

 

Menurut Kotler dan Armstrong (2014:78) harga adalah sejumlah uang yang 

dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar 
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konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau 

jasa tersebut. Berdasarkan landasan teori dalam penelitian ini makan dibuat 

kerangka pemikiran sebagai berikut bahwa Persepsi Kualitas Produk (X1) dan 

Harga (X2) berpengaruh terhadap minat beli (Y)  

 

 H1 

  

  

  

 H2 

 

Gambar 1. Paradigma Penelitian 

Sumber : Jurnal Terash Pujara dan Alfred Owusu 

Diadaptasi dari Jurnal Emerald Insight 

 

K. Hipotesis 

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, 

landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan. Maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Persepsi kualitas produk positif terhadap minat beli pada Toko Dhea di 

Pasar Bambu Kuning 

H2 : Harga berpengaruh positif terhadap minat beli pada Toko Dhea di Pasar 

Bambu Kuning 

 

Harga 

(X2) 

 

 

Minat Beli 

(Y) 

Persepsi 

Kualitas Produk 

(X1) 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini di desain dengan menggunakan deskriptif dan verikatif. Menurut 

Sugiyono (2013:38) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. 

Desain deskriptif bertujuan menjelaskan karakteristik pasar yang ditandai dengan 

hipotesis dan memiliki desain penelitian yang terstruktur. Sedangkan pendekatan 

verikatif digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini melalui pengumpulan data di lapangan. 

 

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 

minat beli konsumen pada Toko Dhea di Pasar Bambu Kuning. Desain deskriptif 

dan verikatif digunakan untuk menguji pengaruh persepsi kualitas produk dan 

harga terhadap minat beli di Toko Dhea pasar Bambu Kuning. 

 

B. Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013:20) objek penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek yang 
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diteliti peneliti dalam penelitian ini adalah pengaruh persepsi kualitas produk (X1) 

dan harga (X2) terhadap minat beli di Toko Dhea yang berlokasi di Pasar Bambu 

Kuning. Pada penelitian ini, subjek yang dijadikan responden adalah masyarakat 

yang ada di Bandarlampung. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli (tidak melalui perantara). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

dari Toko Dhea yang menunjukkan data penjualan beberapa tahun terakhir 

dari tahun 2012 hingga 2016. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara (tidak secara 

langsung). Data ini digunakan untuk mengetahui tanggapan konsumen 

terhadap persepsi kualitas produk, dan harga yang mempengaruhi minat beli 

pada Toko Dhea di Pasar Bambu Kuning. Data didapatkan dengan 

membagikan kuesioner kepada para responden. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kuesioner 

Menurut Ferdinand (2014:72), kuesioner adalah daftar pertanyaan yang 

mencakup semua pernyataan dan pertanyaan yang akan digunakan untuk 
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mendapatkan data, baik yang dilakukan melalui telepon, surat atau bertatap 

muka. Metode pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah skala 

likert. Menurut Sugiyono (2013:81) skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. 

 

Tabel 6. Pengukuran Variabel 

Nama Keterangan Skor 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

N Netral 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

 

Keterangan dari tabel 7 diatas adalah angka 1 menunjukkan bahwa responden 

tidak mendukung terhadap pertanyaan yang diberikan, sedangkan angka 5 

menunjukkan bahwa responden mendukung terhadap pertanyaan yang 

diberikan. 

 

2. Metode Studi Pustaka 

Menurut Sugiyono (2013:147) menyatakan bahwa metode kajian teoritis, 

referensi serta literatur ilmiah lainya yang berkaitan dengan budaya nilai dan 

norma yang berkembang pada situasi social yang di teliti. Metode ini 

mengumpulkan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran 

dan literatur lainya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sanusi (2012:87) menyatakan bahwa populasi merupakan seluruh 

kumpulan elemen yang menunjukan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk 

membuat kesimpulan. Populasi penelitian ini adalah masyarakat di kota Bandar 

Lampung yang berkunjung atau sedang berada di pasar Bambu Kuning. 

 

2. Sampel 

Menurut Lupiyoadi (2015:70) sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti 

atau diobservasi dan dianggap dapat menggambarkan keadaan atau ciri populasi. 

Sampel pada penelitian ini diambil dengan metode non-probability sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Teknik yang digunakan adalah accidental sampling yaitu teknik penarikan sampel 

secara kebetulan. Menurut Lupiyoadi (2015:76) peneliti dapat memilih orang atau 

responden yang terdekat dengannya, atau pertama kali dijumpainya dan 

seterusnya. Adapun cara menyebarkan kuesioner dengan cara memberikan 

kuesioner kepada responden yang sedang berada di Toko Dhea pasar Bambu 

Kuning. 

 

Menurut Malhotra (2012:370) pada metode analisis faktor dalam pengambilan 

sampel diperbolehkan menggunakan jumlah indikator atau variabel dikalikan 5.  
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Dari rumus diatas dapat disimpulkan, 14 indikator x 5 = 70 responden, dalam 

penelitian ini dilakukan pembulatan keatas sehingga jumlah sampel yang 

digunakan 100 responden.  Penelitian ini menggunakan nilai tingkat kepercayaan 

95%, dan nilai signifikansi 5% 

 

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa sampel penelitian yang diambil dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 100 responden masyarakat yang sedang berada di 

Toko Dhea, baik yang melakukan pembelian maupun tidak. 

 

F. Operasional Variabel dan Definisi Operasional 

Secara operasional masing-masing variabel dapat diukur melalui indikator-

indikator sebagai berikut: 

1. Variabel Independen  

a. Persepsi Kualitas Produk (X1) adalah proses di mana konsumen memilih, 

mengatur, dan menerjemahkan, masukan informasi untuk menciptakan 

gambaran keseluruhan dari ciri serta dari suatu produk atau pelayanan 

pada kemampuan untuk memuaskan kualitas produk sesuai kebutuhan 

konsumen.  

b. Harga (X2) adalah harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas 

suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas 

manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

tersebut. 

 

2. Variabel Dependen 

Pengukuran Variabel ini mengadopsi item pertanyaan. Berdasarkan penelitian 

ini terdapat satu variabel dependen yaitu minat beli (Y), adalah tahap 
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kecenderungan responden untuk bertindak untuk bertindak sebelum keputusan 

membeli benar-benar dilaksanakan.  

Dibawah ini adalah tabel definisi operasional. 

 

Tabel 7. Definisi Operasional 

No. Variabel 

Penelitian 

Indikator Sub Indikator 

1. Persepsi Kualitas 

Produk (X1) 

 

 

 

 

1) Kualitas merek 

2) Kehandalan 

3) Estetika 

4) Kemudahan merawat 

5) Kualitas yang 

dirasakan konsumen. 

 

Sumber: European 

Journal of Business and 

Management 

Vol.5, No.1, 2013 
 

a. Persepsi terhadap 

kualitas merek yang 

baik. 

b. Persepsi terhadap 

kehandalan (kualitas 

bahan baik, awet dan 

tidak cepat sobek) 

c. Persepsi terhadap 

estetika (produk 

memiliki motif dan 

corak yang 

bervariasi) 

d. Persepsi terhadap 

kemudahan merawat 

(tidak cepat luntur 

dan berubah baik 

bentuk dan warna) 

e. persepsi terhadap 

kualitas yang 

dirasakan konsumen 

(produk memiliki 

keunggulan bahan 

dan nyaman ketika 

digunakan) 

 

Sumber: European 

Journal of Business and 

Management 

Vol.5, No.1, 2013 
 

2. Harga (X2) 1. Jangkauan harga 

dengan daya beli 

konsumen  

2. Daya saing harga 

dengan produk sejenis 

a. Harga dapat 

bervariasi 

b. Harganya terjangkau 

c. Harga sesuai dengan 

kualitas produk yang 

didapat 

  3. Kesesuaian harga 

dengan kualitas 

 

Sumber: European 

 

Sumber: European 

Journal of Business and 

Management 
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No. Variabel 

Penelitian 

Indikator Sub Indikator 

Journal of Business and 

Management 

Vol.5, No.1, 2013 

 

Vol.5, No.1, 2013 
 

3.  Minat Beli (Y) 

 

 

1. Attention (Perhatian) 

2. Interest (Ketertarikan) 

3. Desire (Keinginan) 

 

Sumber: Kotler dan 

Keller (2013:568) 
 

a. Mengetahui produk  

b. Mengenal kualitas 

produk 

c. Tertarik untuk 

mencari informasi 

produk  

d. Tertarik untuk 

mencoba produk 

e. Ingin membeli 

produk 

f. Mempertimbangkan 

untuk membeli 

produk  

 

Sumber: European 

Journal of Business and 

Management 

Vol.5, No.1, 2013 
 

 

G. Uji Validitas dan Reabilitas  

1. Uji Validitas 

Menurut Lupiyoadi (2015:36) Pengertian valid dalam penelitian, baik itu 

penelitian yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif berarti menunjukan derajat 

ketepatan antara data yang terdapat di lapangan dengan data daya yang dilaporkan 

peneliti.  

 

Pada penelitian kuantitatif yang diuji validitasnya adalah instrumen penelitian 

(kuesioner) yang memiliki skor, sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji 

adalah datanya, yaitu dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara 
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yang didapat peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang 

diteliti.  

 

Pengolahan data yang ada, dilakukan denganan analisis kuantitatif yang 

berdasarkan pada data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap 

orang yang memiliki minat beli pada Toko Dhea di Pasar Bambu Kuning.  

 

Uji Validitas pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS 16. Menurut 

Sugiyono (2013:173)  apabila hasil model analisis faktor menunjukkan bahwa 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), anti image, dan factor loading ≥ 0.5 maka 

dinyatakan valid dan sampel bisa diteliti lebih lanjut bahwa angka MSA adalah 0-

1 dengan ketentuan: 

a. Jika MSA = 1 maka variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan. 

b. Jika MSA ≥ 0,5 maka variabel tersebut masih dapat diprediksi dan dianalisis 

lebih lanjut. 

c. Jika MSA ≤ 0,5 maka variabel tersebut tidak dapat diprediksi dan dianalisi 

lebih lanjut sehingga harus dibuang. 

 

Jadi dengan melakukan uji validitas maka bisa dilihat seberapa baik instrument 

tersebut dapat mengukur suatu penelitian. 

 

2. Uji Reabilitas  

Menurut Arikunto (2013:211) Realibilitas menunjukan pada suatu pengertian 

bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas adalah ketetapan suatu tes 
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dapat diteskan pada objek yang sama untuk mengetahui ketetapan ini pada 

dasarnya melihat kesejajaran hasil.  

 

Menurut Sekaran (2016:15) Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

koefisien Croanbach’s Alpa dengan bantuan SPSS 16. Pengujian reliabilitas 

ditunjukkan oleh koefisien Alpha Croanbach dan dapat diolah dengan bantuan 

SPSS. Apabila ada pernyataan yang memiliki nilai Croanbach’s Alpa if item 

deleted lebih besar dari pada Croanbach’s Alpa maka pernyataan tersebut tidak 

reliabel dan harus dilakukan pengujian selanjutnya. Hasil pengujian dikatakan 

reliabel jika nilai Alpa Croanbach > 0.6 dan nilai Alpa Croanbach lebih besar dari 

pada Croanbach’s Alpa if item deleted (Sekaran, 2016:16). 

 

H. Uji Normalitas ( Uji Kolmogorov Smirnov) 

Menurut Ghazali (2011:160) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini selain dari 

menggunakan grafik adalah Uji Kolmogorov Smirnov. Kelebihan dari uji ini 

adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu 

pengamat dengan pengamat lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan 

menggunakan grafik. 

 

Menurut Lupiyoadi (2015:135) Penggunaan uji Kolmogorov-Smirnov atau uji K 

S termasuk dalam golongan non-parametrik karena peneliti belum mengetahui 

apakah data yang digunakan termasuk data parametrik atau bukan. Pada uji K-S, 

data dikatakan normal apabila nilai sign > 0,05 
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I. Uji Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2013:149) Teknik analisis data dilakukan menggunakan 

regresi linier berganda dengan SPSS. Analisis regresi berganda digunakan oleh 

peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) 

variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai 

faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi 

berganda akan dilakukan bila jumlah variable independennya minimal dua. 

 

J. Uji signifikansi parameter individual (Uji t) 

Satu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 

statistik berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho di tolak). Sebaliknya, 

disebut tidak signifikan bila nilai uji statistik berada dalam daerah dimana Ho 

diterima, Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Menurut 

Sugiyono (2013:39) Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 

independen pada variabel dependen. 

a. Jika nilai signifikansinya < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b. Jika nilai signifikansinya > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

K. Uji Kelayakan (Uji F) 

Menurut Sanusi (2014) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independent (X) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 
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variabel dependent (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 5% . Kriteria 

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

a. H0 diterima dan Ha ditolak jika Fhitung ≤ Ftabel pada α = 5% 

b. H0 ditolak dan Ha diterima jika Fhitung ≥ Ftabel pada α = 5% 

L. Uji R
2 

(R Square) 

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien determinasi (R
2
) pada 

intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel  

terkait. Menurut Ghozali (2006:19), jika nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. 

 



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh persepsi kualitas produk dan 

harga terhadap minat beli konsumen pada Toko Dhea di Pasar Bambu Kuning, 

dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu konsumen yang datang ke Toko 

Dhea berminat untuk membeli suatu produk. Variabel persepsi kualitas produk 

dan harga berpepengaruh positif terhadap minat beli konsumen pada Toko Dhea 

di Pasar Bambu Kuning, hal ini diperoleh dari hasil 100 responden yang telah 

dianalisis mengguanakan aplikasi SPSS 18.0 dan menunjukan bahwa variabel 

persepsi kualitas produk dan harga menentukan minat pembelian pada seseorang. 

Variabel yang memberikan peranan paling besar adalah variabel harga, dan 

variabel yang memberikan peranan paling kecil adalah persepsi kualitas produk. 

Hal ini didasarkan pada : 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama dilakukan secara kuantitatif menggunakan 

analisis regresi linier berganda, uji parsial, uji simultan dan uji determinasi 

ditemukan bahwa persepsi kualitas produk (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen (Y) pada Toko Dhea 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua  yang dilakukan secara kuantitatif 

menggunakan analisis regresi linier berganda, uji parsial, uji simultan dan uji 
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determinasi ditemukan bahwa harga (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli (Y) pada Toko Dhea 

 

Berdasarkan nilai adjusted R Squere menunjukkan variabel persepsi kulitas 

produk (X1) dan harga (X2) mempengaruhi variabel minat beli (Y) sebesar 72,6% 

dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ditleliti oleh peneliti misalnya 

gaya hidup seseorang, lingkungan fisik Toko Dhea, servicescape Toko Dhea, dan 

lain-lainnya.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut ada beberapa saran yang peneliti ajukan dan 

dapat dijadikan acuan sesuai dengan hasil penelitian, diantaranya : 

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jawaban responden pada 

variabel persepsi kualitas produk (X1) mendapat skor terendah pada 

pernyataan nomor nomor 3  tentang pernyataan estetika produk (corak, model, 

warna dan lain-lain) pada Toko Dhea, oleh karena itu kedepannya Toko Dhea 

lebih meningkatkan produk pakaian yang berestetika lebih baik untuk 

memenuhi kepuasan konsumen. Estetika produk bisa pada corak, warna, dan 

motif pakaian. Hal ini dapat memikat indera visual konsumen agar lebih 

berminat lagi untuk berbelanja di Toko Dhea  

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa jawaban responden pada 

variabel harga (X2) mendapat skor terendah pada pernyataan nomor 2 yakni 

bahwa Toko Dhea memiliki harga yang terjangkau, dalam hal ini Toko Dhea 

sebaiknya menambah varian produk dengan harga yang lebih terjangkau lagi 
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agar semua kalangan konsumen bisa menjangkau harga produk yang 

ditawarkan oleh Toko Dhea.  

3. Penelitian ini hanya meneliti persepsi kualitas produk dan harga pada minat 

beli konsumen pada Toko Dhea. Terdapat banyak faktor lainnya yang dapat 

diteliti oleh peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian ini, 

misalnya servicescape, marketing experience di pasar tradisional, bauran 

pemasaran, dan lain-lain. 
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