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ABSTRAK 

 

          Andrey Kusumastuti NIM 1621100001, Fakultas Ekonomi Program Studi 

Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, Skripsi. “Pengaruh Kualitas 

Produk, Harga dan Iklan Instagram Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Pada Toko Sekar Olshop ”. 

         Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan 

Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Toko Sekar Olshop. Data 

penelitian ini dikumpulkan dari 100% Konsumen Pada Toko Sekar Olshop. 

Penelitian menggunakan teknik probality sampling. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier 

berganda, dan pengujian hipotesis yang meliputi uji t, uji f dan koefisien 

determinasi (R
2
). 

             Hasil analisis menggunakan regresi linier berganda dapat diketahui bahwa 

variabel kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada toko sekar olshop. kedua, variabel harga berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada toko sekar olshop. ketiga, variabel 

Iklan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen pada toko 

sekarolshop. 

      Hasil analisis menggunakan uji t dapat diketahui kualitas produk tidak 

bersignifikan terhadap keputusan pembelian. Kedua, harga tidak bersignifikan 

terhadap keputusan pembelian. Ketiga, Iklan tidak bersignifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

      Hasil analisis koefisien determinasi diketahui bahwa 31%variabel keputusan 

pembelian dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel kualitas produk, harga dan 

Iklan sedangkan 69% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam 

penelitian ini. 

 

Kata kunci :Keputusan Pembelian, Kualitas Produk, Harga dan Iklan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini dunia usaha berkembang dengan 

sangat pesat, salah satunya bisnis di bidang pakaian. Banyaknya usaha 

yang bermunculan mengakibatkan peningkatan jumlah usaha yang bersifat 

sejenis menyebabkan persaingan yang semakin ketat. Maka untuk 

menghadapi situasi dan keadaan yang demikian, pengusaha harus mampu 

serta cepat dan tanggap dalam mengambil keputusan agar usaha yang 

didirikannya dapat berkembang dengan baik. Pelaku usaha dituntut harus 

bisa mempertahankan pasar dan memenangkan persaingan. Dalam 

memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu memahami 

kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Dengan memahami kebutuhan 

dan keinginan pelanggan, maka akan memberikan masukan penting bagi 

perusahaan untuk merancang strategi pemasaran agar dapat menciptakan 

kepuasan bagi pelanggannya dan dapat bertahan dalam bersaing di pasar.  

Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk 

melakukan fungsinya. Kemampuan itu meliputi : Daya tahan, Kehandalan, 

Ketelitian yang dihasilkan, Kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, serta 

Atribut yang berharga pada produk secara keseluruhan. Dengan semakin 

banyaknya produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan 
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keinginan konsumen, menyebabkan setiap perusahaan harus dapat teliti 

dalam menetapkan harga. Selain kualitas produk harga juga faktor lainnya 

yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.  

Harga merupakan salah satu faktor penting dalam penjualan. 

Banyak perusahaan bangkrut mematok harga tidak cocok. Harga yang 

ditetapkan harus sesuai dengan perekonomian konsumen, agar konsumen 

dapat membeli barang tersebut Harga sangat menentukan kelangsungan 

perusahaan, karena harga merupakan pondasi laku atau tidaknya produk 

atau barang tersebut ketika dijual. Sehingga, harga hanya dipatok dengan 

cara yang kompetitif, antara Pebisnis atau dengan yang lainnya tidak boleh 

menggunakan cara-cara yang saling merugikan. Jadi kualitas dan harga 

adalah variabel pilihan penting bagi konsumen, sehingga harga suatu 

produk sangat menentukan kualitasnya. Konsumen cenderung membeli 

produk yang memiliki kualitas produk yang baik dan harga yang 

terjangkau dibandingkan toko lainnya. 

Dalam menetapkan strategi pemasaran, iklan atau promosi juga 

mempunyai peran penting yang berkaitan dalam keputusan pembelian. 

Menurut Peter dan Olson (2000 : 181) mengemukakan bahwa iklan adalah 

penyajian informasi nonpersonal tentang suatu produk, merek, perusahaan 

atau toko yang dilakukan dengan bayaran tertentu. Pada iklan biasanya 

ditampakkan organisasi yang mensponsorinya. Iklan ditujukan untuk 

mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen, perasaan, pengetahuan, 

makna, kepercayaan, dan sikap yang berkaitan dengan citra dan merek. 
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Iklan juga memiliki tujuan untuk mempengaruhi atau meningkatkan daya 

beli produk yang di tawarkan oleh perusahaan/toko tertentu. Dan dengan 

kegiatan promosi yang di lakukan perusahaan/toko dapat mempengaruhi 

konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan, untuk melakukan 

keputusan pembelian konsumen dalam untuk meningkatkan omset 

penjualan perusahaan. 

Toko Sekar Olshop merupakan salah satu toko online shop yang 

menjual beberapa macam pakaian dari berbagai model, khususnya pakaian 

wanita. Toko Sekar Olshop ini mempunyai 5 cabang toko, termasuk toko 

pusatnya yang berada di Jl. Bendo, Tulung, Klaten. Kelima toko yang 

tersebar di Wilayah Klaten tentunya dapat memudahkan konsumen dalam 

membeli produk yang diinginkan tanpa harus berkunjung ke toko pusatnya 

dan yang pasti lebih efisiensi waktu dan biaya. Kualitas produk dan harga 

terjangkau juga menjadi salah satu keunggulan toko ini.  

Keputusan pembelian Konsumen merupakan sebuah tindakan yang 

dilakukan konsumen untuk membeli suatu produk Setiap produsen pasti 

menjalankan berbagai strategi agar konsumen memutuskan untuk membeli 

produknya Menurut Kotler (2002) keputusan pembelian adalah tindakan 

dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk Dari 

berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

pembelian suatu produk atau jasa biasanya konsumen selalu 

mempertimbangkan kualitas harga dan produk yang sudah dikenal oleh 

masyarakat.  
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Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan Manajemen Pemasaran yang 

berjudul “PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN IKLAN 

INSTAGRAM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA 

TOKO SEKAR OLSHOP”  

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Subjektif 

a) Belum ada penelitian tentang pengaruh kualitas produk, harga 

produk dan iklan instagram terhadap keputusan pembelian pada 

Toko Sekar Olshop. 

b) Untuk mengetahui persepsi konsumen mengenai kualitas produk, 

harga produk dan iklan instagram terhadap keputusan pembelian  

pada Toko Sekar Olshop. 

2. Alasan Objektif 

Dalam dunia pakaian, kualitas produk, harga dan iklan 

instagram sangat penting untuk menentukan strategi pemasaran. 

Harga, kualitas produk dan iklan tidak bisa diabaikan karena guna 

mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap keputusan 

pembelian di Toko Sekar Olshop. 
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C. Penegasan Judul 

Sebelum  melakukan  penelitian,  terlebih  dahulu  peneliti  harus 

mengetahui maksud arti penelitian. Dengan mengetahui konsep penelitian 

diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam pemecahan masalah. Konsep 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh 

dengan produk jasa manusia proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono 2001). Produk adalah 

apa saja yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan 

diperoleh digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi 

keinginan atau kebutuhan (Kotler dan Keller 2007:4). 

2. Kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk jasa manusia proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono2006). 

3. Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk 

atau jasa atau sejumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan 

untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu 

produk atau jasa (Kotler dan Armstrong 2008:345). 

4. Iklan  

Suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seorang lembaga yang 

isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa. 
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5. Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau 

membeli atau tidak terhadap produk (kotler 2002). 

D. Pembatasan masalah  

Agar permasalahan penelitian tidak terlalu luas dan penelitian 

tetap fokus dilakukan maka penelitian memberikan pembatasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini difokuskan pada variable kualitas produk, harga 

produk dan iklan instagram terhadap keputusan pembeliaan pada 

Toko Sekar Olshop. 

2. Penelitian ini dilakukan di Toko Sekar Olshop. 

E. Rumusan masalah 

Dari uraian di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada Toko Sekar Olshop? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

Toko Sekar Olshop? 

3. Apakah iklan instagram berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada Toko Sekar Olshop? 

4. Apakah kualitas produk, harga dan iklan berpengaruh secara 

stimultan terhadap konsumen pada Toko Sekar Olshop ? 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian di Toko Sekar Olshop. 

2. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

di Toko Sekar Olshop. 

3. Untuk menganalisi pengaruh iklan instagram terhadap keputusan 

pembelian di Toko Sekar Olshop. 

4. Untuk menganalisis pengaruh harga, kualitas produk dan iklan 

instagram secara stimultan terhadap keputusan pembelian di Toko 

Sekar Olshop. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  

kesempatan  untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah dipelajari 

selama masa perkuliahan terutama tentang kegiatan pemasaran. 

2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran 

dan masukan pada Toko Sekar Olshop dan memberikan perhatian 

dalam hal kualitas produk harga dan iklan instagram sehingga 

akan berdampak pada keputusan konsumen. 
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3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan 

sebagai referensi untuk  penelitian lebih lanjut dan tambahan 

pengetahuan serta memberikan masukan yang dapat digunakan 

sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya. 

 

H. Sistematika penulisan 

Penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yakni :  

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bagian ini membahas tentang latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini membahas mengenai pengertian teori 

motivasi, tujuan motivasi, faktor-faktor yang  membahas 

mempengaruhi pengertian promosi, perilaku konsumen, 

keputusan pembelian, social media, word of mouth, tujuan 

dan manfaat, landasan penelitian, kerangka pemikiran, 

hipotesis. 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian ini terdiri dari ruang lingkup penelitian, 

definisi dan operasional variabel, metode analisis, jenis data 

yang dibutuhkan,teknik pengambilan data dan sampel, 

teknik analisis data, tempat dan waktu penelitian. 

BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas metode analisis data 

serta pembahasannya. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

yang bisa digunakan pihak perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil kebijakan dimasa yang 

akan datang.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

          Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pengaruh kualitas 

produk, harga dan iklan terhadap keputusan pembelian Toko Sekarolshop 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar jenis 

kelamin yang dominan mengisi kuesioner adalah perempuan, 

responden penelitian ini berusia antara 18 tahun s/d 30 tahun 

sebanyak 42 orang atau 70%, dan berusia 31 tahun s/d 50 tahun 

sebanyak 18 orang atau 30%, dan jenis pekerjaan yang dominan 

dalam pengisian kuesioner adalah Mahasiswa sebanyak 30 orang 

atau 50%, Karyawan sebanyak 25 orang atau 41,67% dan PNS 

sebanyak 5 orang atau 8,33%. 

b. Berdasarkan analisis linier berganda dihasilkan persamaan regresi 

linier berganda yaitu Y = Y = 6.658+  0,225X1 + 0,219X2 + 

0,188X3 Konstanta sebesar 6.658  berarti apabila tanpa ada variabel 

Kualitas Produk (X1), Harga (X2), dan Iklan (X3) akan terjadi 

kenaikan keputusan pembelian sebesar 6.658 satuan keputusan 

pembelian demikian sebaliknya. 
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c. Nilai koefisien regresi variable kualitas produk (X1)  0,225 artinya 

jika nilai vaiabel independen lain nilainya tetap dan kualitas produk 

(X1) mengalami kenaikan 0, maka keputusan pembelian (Y) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,225. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi hubungan positif antara Kualitas Produk (X1) dengan 

keputusan pembelian (Y), semakin naik harga maka semakin 

meningkat keputusan pembelian (Y). 

d. Nilai koefisien variable harga (X2) sebesar 0,219. Artinya jika 

variable independen lain nilainya tetap dan Harga (X2) mengalami 

kenaikan 0, maka keputusan pembelian (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,292. Koefisien bernilai positif artinya terjadi 

hubungan positif antara harga (X2) dengan keputusan pembelian 

(Y), semakin naik harga maka semakin meningkat keputusan 

pembelian (Y). 

e. Koefisien regresi variabel Iklan  (X3) sebesar 0,188 berarti bahwa 

terjadi peningkatan variabel lain 0, maka besarnya keputusan 

pembelian (Y) akan naik sebesar 0,188 satuan keputusan pembelian 

demikian sebaliknya. 

f. Hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara kualitas produk, harga dan iklan terhadap keputusan 

pembelian di toko sekarolshop secara simultan, karena nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05 dan f hitung =9,826 . Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa diterima. Yang berarti terdapat pengaruh X1, 

X2 dan X3 simultan terhadap Y. 

g. Hasil pengujian uji t dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara kualitas produk, harga dan Iklan terhadap 

Keputusan Pembelian di Toko Sekarolshop, karena t hitung 

kualitas produk = 1,986 < t tabel 2,002, t hitung harga = 1,531 < 

2,002 , dan t hitung Iklan = 1,785 < t tabel 2,002. 

Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa Kualitas produk 

Harga dan Iklan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

di Toko Sekarolshop, ini ditunjukan dari tingkat signifikan pada uji 

t hitung bahwa lebih kecil  dari pada t tabel 

B. Saran 

  Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberi 

masukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau 

kebijakan di masa yang akan datang di Toko Sekarolshop. Maka saran 

peneliti untuk perusahaan yang diperlukan ialah; 

a. Variabel kualitas produk secara signifikan tidak terlalu 

meningkatkan keputusan pembelian. Diharapkan pemilik untuk 

meningkatkan kualitas produk, misalnya memperhatikan masukan 

maupun kritikan dari pelanggan, dengarkan dan beri solusi yang 

tepat atas keluhan pelanggan serta menjaga kesabaran dan 

kesopanan terhadap pelanggan demi kemajuan. Dengan adanya 

perhatian yang baik maka keputusan pembelian akan meningkat. 
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b. Variabel harga secara signifikan tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian karena penurunan harga atau naik tidaknya 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, maka Toko 

Sekarolshop dapat meningkatkan dengan margin skala tertentu 

untuk meningkatkan pendapatan usahanya. 

c. Variabel Iklan secara signifikan tidak terlalu meningkatkan 

keputusan pembelian. Kedepannya diharapkan mampu 

meningkatkan iklan atau promosi dari media sosial mengikuti 

kegiatan sosial yang dapat meningkatkan pengetahuan konsumen 

tentang Toko Sekarolshop, mengajak lebih banyak tokoh penting 

atau selebriti instagram (selebgram) dalam mempromosikan produk 

dan memperbanyak lagi iklan di media sosial maupun yang 

lainnya. 

d. Dari hasil analisis tersebut Kualitas produk, Harga dan Iklan tidak 

berpengaruh sehingga apa bila pemilik meningkatkan keputusan 

pembelian maka perusahaan harus memperhatikan ketiga faktor 

yang mempengaruhi meningkatkan keputusan pembelian. 
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