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SARI 
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Kata Kunci :   Merek, Harga, Kemasan dan Keputusan Pembelian. 
 

 Suatu perusahaan dapat sukses dalam persaingan apabila berusaha 
mencapai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Agar tujuan 
tercapai, perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan 
jasa yang diinginkan konsumen dengan kualitas dan harga yang pantas. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Adakah pengaruh merek, 
harga dan kemasan terhadap keputusan pembelian?. (2) Variabel manakah yang 
paling berpengaruh antara merek, harga dan kemasan terhadap keputusan 
pembelian?. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
merek, harga dan kemasan terhadap keputusan pembelian. (2) Untuk mengetahui 
variabel yang paling berpengaruh antara merek, harga dan kemasan terhadap 
keputusan pembelian. 

Populasi penelitian adalah konsumen yang melakukan keputusan 
pembelian produk jamu Nyonya Meneer pada toko-toko jamu di Kecamatan 
Gayamsari, Semarang. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 responden 
dengan teknik pengambilan sampel incidental sampling atau sampling kebetulan. 
Variabel dalam penelitian ini yaitu merek, harga dan kemasan sebagai variabel 
bebas serta keputusan pembelian sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode 
angket, dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan yaitu 
analisis deskriptif persentase dan analisis regresi berganda.  

Hasil uji parsial untuk variabel merek (X1) menghasilkan t hitung sebesar 
5,969 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Untuk variabel harga (X2) 
menghasilkan nilai t sebesar 2,414 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,018. 
Sedangkan untuk variabel kemasan (X3) menghasilkan nilai t sebesar 4,067 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Uji Anova atau F test menghasilkan 
nilai F hitung sebesar 86,560 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil 
perhitungan koefisien determinasi (R²) secara simultan sebesar 72,2 %, sedangkan 
secara parsial merek (X1) sebesar 0,520, harga (X2) sebesar 0,239 dan kemasan 
sebesar 0,383.  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa ada pengaruh 
merek, harga dan kemasan secara signifikan terhadap keputusan pembelian 
produk jamu Nyonya Meneer pada toko-toko jamu di Kecamatan Gayamsari, 
Semarang secara parsial dan simultan. Saran yang dapat diberikan hendaknya PT. 
Nyonya Meneer melakukan strategi promosi yang kuat, menetapkan harga yang 
sebanding dengan kualitas dan manfaat, dan juga mendesain kemasan agar lebih 
variatif sehingga mampu menarik minat beli konsumen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Dampak kemajuan ilmu dan teknologi berakibat pada kemajuan 

produsen untuk menghasilkan produk yang beraneka ragam dan selanjutnya 

mengarah pada kompetisi persaingan pasar yang ketat. Semakin banyaknya 

perusahaan sejenis yang beroperasi dengan berbagai produk yang 

ditawarkan, membuat masyarakat dapat menentukan pilihan sesuai dengan 

kebutuhannya. Salah satu aset untuk mencapai hal itu adalah merek produk 

yang dewasa ini berkembang menjadi sumber aset terbesar bagi perusahaan. 

Dalam kondisi pasar yang kompetitif, preferensi dan loyalitas pelanggan 

adalah kunci kesuksesan. Loyalitas pelanggan terhadap merek produk 

merupakan konsep yang sangat penting khususnya pada kondisi tingkat 

persaingan yang sangat ketat dengan pertumbuhan yang rendah. Pada 

kondisi demikian loyalitas pada merek sangat dibutuhkan agar perusahaan 

dapat bertahan hidup. 

Merek yang prestisius memiliki ekuitas merek yang kuat. Semakin 

kuat ekuitas merek suatu merek produk, semakin kuat daya tariknya untuk 

menggiring konsumen mengkonsumsi produk tersebut (Durianto, 2001 : 1). 

Merek sangat penting bagi konsumen, karena dengan merek 

konsumen dapat mengidentifikasi produk atau jasa. Merek juga bisa 
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membuat pembeli yakin akan memperoleh kualitas yang sama jika mereka 

membeli ulang (Stanton, 1984 : 270). 

Penentuan merek dengan nama maupun lambang atau logo 

merupakan keputusan yang perlu dipikirkan secara masak, agar merek 

tersebut mudah dikenal dan mudah diingat konsumen (Suryadi, 2002 : 156). 

Citra merek yang terus membaik dan mendapatkan kepercayaan 

masyarakat, menempatkan produk laris dipasaran dan berhasil menembus 

pangsa pasar. Mempertahankan citra produk membutuhkan kurun waktu 

yang lama, setiap produk harus memiliki potensi mempertahankan dan 

meningkatkan kualitasnya. Jadi penggunaan merek menghasilkan variasi dan 

pilihan produk yang lebih banyak bagi konsumen. Merek yang berhasil dan 

mapan dipasar juga memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan 

keuntungan yang lebih banyak lagi bila perusahaan mampu memanfaatkan 

merek tersebut secara terus menerus melalui perluasan merek (Sumardono, 

2002 : 113). 

Harga dapat membantu para konsumen untuk memutuskan cara 

untuk mengalokasikan daya belinya pada barang atau jasa. Jika harga 

produk tidak terjangkau oleh konsumen, maka produk tidak akan terserap 

oleh pasar (Tjiptono, 2000 : 152). Harga-harga produk dibuat beragam dan 

relatif murah, tujuannya agar harga-harga tiap produk dapat dijangkau oleh 

segala strata sosial. Pada umumnya juga konsumen sering menerapkan 

prinsip ekonomi dalam membeli sebuah produk, yaitu dengan pengeluaran / 

pengorbanan yang relatif kecil untuk mendapatkan keuntungan yang relatif  
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lebih besar. Konsumen ingin memenuhi kebutuhan / keinginannya dengan 

sebuah produk barang / jasa dan pemenuhan ini dalam harapan konsumen 

dapat sebanding nilainya dengan pengorbanan yang dikeluarkan oleh 

konsumen.  

Pembungkus suatu produk akan memberikan suatu ciri khas yang 

akan mempertinggi nilai suatu produk. Perlu diketahui bahwa bisa terjadi, 

produk-produk yang sama kualitasnya dapat menghasilkan keuntungan yang 

berbeda hanya karena bentuk pembungkusnya. Pembungkus ini merupakan 

alat sebagai identifikasi untuk konsumen (Suryadi, 2002 : 157).  

Karena persaingan yang terus meningkat antar merek dalam toko, 

kemasan telah menjadi perluasan produk dan cara untuk mengidentifikasi 

dan membedakan berbagai produk. Saat ini banyak perusahaan yang 

berusaha mengembangkan desain kemasan untuk produk mereka, 

merancang dampak yang lebih besar bagi konsumen. Dalam beberapa hal 

kemasan yang baik dan inovatif mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

pembelian. Dengan demikian kemasan yang menarik akan mempercepat 

kelancaran penjualan produk tersebut. Karena biasanya pada pembungkus 

juga tertera brand, isi produk, manfaat produk, cara penggunaan, serta 

jaminan dan peringatan keselamatan atau keterbatasan manfaat produk 

disertai waktu kadaluwarsa. Disamping itu, pembungkus dapat merupakan 

saran informasi kepada konsumen dengan pemberitahuan tentang bagaimana 

memperoleh kepuasan yang lebih besar dari produk tersebut. Hal lain 

tentang manfaat pembungkus juga adalah sebagai alat untuk melindungi 
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produk tersebut agar mutu dan kondisinya selalu tetap baik (Suryadi, 2002 : 

158). 

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang 

atau jasa yang ditawarkan (Kotler, 2002 : 170). Dalam membeli suatu 

produk, konsumen akan memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginannya. Penilaian konsumen terhadap keunggulan dan kelebihan suatu 

produk dapat mempengaruhi konsumen dalam pembelian produk tersebut. 

Konsumen akan berusaha mendapatkan kepuasan maksimal kemudian akan 

meneruskan pembeliannya untuk jangka waktu yang lama.  

  Jamu atau obat tradisional merupakan suatu minuman berkhasiat 

yang terbuat dari bahan-bahan alami yang sudah dikenal dan digunakan oleh 

masyarakat Indonesia dan diturunkan oleh nenek moyang secara turun 

temurun. Keberadaan jamu masih tetap dikenal luas dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat, khususnya di pulau Jawa, walaupun industri farmasi telah 

berkembang pesat. 

 PT. Nyonya Meneer sebagai salah satu perusahaan jamu tertua dan 

terkemuka di Indonesia selalu berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan 

antara lain dengan terus memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan yang 

dibarengi dengan upaya meminimalkan biaya dan meningkatkan out put 

produksi. Perusahaan tersebut berkeinginan untuk membangun perusahaan 

keluarga menjadi lebih modern dan professional dengan obsesi 
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meningkatkan jamu sehingga sejajar dengan produk farmasi. Kemajuan pada 

bidang farmasi, memacu persaingan yang ketat dalam dunia pengobatan.  

Persaingan itu tidak saja antar obat-obat farmasi atau obat-obat 

tradisional, tetapi juga diantara keduanya. Peningkatan kesadaran 

masyarakat akan mutu obat mendorong kondisi persaingan menjadi lebih 

ketat lagi.  PT. Nyonya Meneer selalu berusaha memanfaatkan peluang 

untuk membuat produknya laku dipasaran dan selalu berusaha memenuhi 

kebutuhan konsumennya sekaligus mempertahankan kelangsungan usahanya 

pada era pasar bebas dan globalisasi. Perusahaan tersebut menghadapi 

persasingan dengan perusahaan sejenis yang telah ada ataupun pemain baru 

yang terjun dalam bisnis yang sama. 

Untuk menarik dan memenuhi permintaan konsumen serta 

menghadapi persaingan dalam industri jamu, perusahaan perlu selalu 

berusaha melakukan peningkatan dengan pengolahan secara modern, 

meningkatkan kualitas dan kemasan yang menarik, sehingga lebih 

memudahkan pemakaian dan pemanfaatannya sesuai dengan selera 

konsumen tanpa mengurangi kualitas produk. Salah satu yang tetap 

dipertahankan oleh perusahaan jamu Nyonya Meneer adalah kemasan 

produk dibuat dari bahan yang mudah di daur ulang dan tak merusak alam, 

yaitu dengan menggunakan kertas sebagai pembungkus. Kualitasnya terus 

diperbaiki, dan mutu kertas serta ketahananya sebagai pembungkus jamu 

tetap menjadi perhatian. Pada tahun 1986, perusahaan Nyonya Meneer mulai 

menggunakan alumunium foil untuk mengemas produknya. Seiring dengan 
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waktu, perusahaan ini terus mengadakan perbaikan dalam memproduksi 

kemasan jamunya, mulai dari bahan sampai pada gambar yang menjadi 

ilustrasi setiap jenis produknya. 

Segmentasi produk jamu Nyonya Meneer untuk semua lapisan 

masyarakat. Oleh karena itu kualitas dan harga merupakan masalah yang 

sangat diperhatikan. Disamping itu, hubungan dengan jaringan pemasaran 

yang menggunakan sistem keagenan, kepuasan konsumen juga menjadi 

sasaran utama. PT. Nyonya Meneer merupakan salah satu perusahaan 

keluarga yang mulai berbadan hukum pada tahun 1952, yang saat ini terus 

berupaya mempertahankan konsumen yang sudah ada dan berusaha 

memperoleh konsumen yang baru.  

PT. Nyonya Meneer memiliki 113 distributor / agen yang tersebar 

luas di Indonesia, dan mempunyai outlet / toko jamu sebanyak 28.665. Di 

Kota Semarang sendiri terdapat 1 distributor / agen jamu Nyonya Meneer 

yang berlokasi dijalan Tanjung no.1 Semarang, dan terdapat outlet / toko 

jamu Nyonya Meneer sebanyak 214 yang tersebar di 16 Kecamatan. Di 

Kecamatan Gayamsari terdapat 8 outlet / toko jamu Nyonya Meneer. Namun 

akhir-akhir ini penjualan produknya ada yang mengalami penurunan dari 

tahun ke tahun, antara lain adalah produk jamu ngeres linu, jamu sehat 

perkasa, jamu wasir, jamu klingsir, jamu langsing, dan jamu singkir angin. 

Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui data penjualan produk jamu pada PT. 

Nyonya Meneer sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 
Data Penjualan Produk Jamu Nyonya Meneer Tahun 2007 - 2008 

Bulan Singkir angin  Langsing  Ngeres linu   Klingsir    Sehat perkasa     wasir 

Mei              

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

   300.240        120.300      297.200       98.540         348.900        240.000 

   302.800        115.700      298.500       96.410         352.400        241.160 

   299.140        120.500      300.250       92.500         357.250        243.700 

   298.600        109.840      303.270       94.750         359.140        242.640 

   300.750        104.630      301.750       91.240         360.320        241.950 

   299.950        105.750      300.140       88.350         357.100        241.550 

   298.400        103.200      298.600       90.760         358.720        240.810 

   302.570        101.250      299.720       87.250         357.300        240.730 

   303.450        102.000      298.250       82.850         356.950        240.200 

   301.020          98.140      297.900       81.140         356.250        239.600 

   300.400          96.800      297.300       78.500         354.800        238.850 

   299.700          95.200      296.100       76.400         354.100        237.400 

Sumber : data penjualan produk jamu, PT. Nyonya Meneer, 2008 
 

Jika dilihat dari data penjualan yang diutarakan diatas, dapat 

diketahui bahwa perkembangan penjualan jamu pada PT. Nyonya Meneer 

semakin menurun. Hal ini dapat disadari, dikarenakan minat pembelian dan 

kepuasan konsumen semakin menurun. Dalam hal ini beberapa faktor yang 

dinilai memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian 

konsumen meliputi harga, merek dan kemasan. 

 Melihat kenyataan dan permasalahan yang ada penulis tertarik untuk 

mengambil judul : PENGARUH MEREK, HARGA DAN KEMASAN 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK JAMU NYONYA 

MENEER (Studi Kasus Pada Toko-toko Jamu Nyonya Meneer di 

Kecamatan Gayamsari, Semarang)  
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1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dimaksudkan untuk mengungkapkan pokok 

pikiran secara jelas dan sistematis, sehingga akan mudah dipakai dengan 

jelas dari permasalahan sebenarnya. Adapun pokok permasalahan yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh merek, harga dan kemasan terhadap keputusan 

pembelian produk jamu Nyonya Meneer pada toko – toko jamu Nyonya 

Meneer di Kecamatan Gayamsari, Semarang ? 

2. Diantara beberapa faktor tersebut variabel manakah yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk jamu Nyonya 

Meneer pada toko – toko jamu Nyonya Meneer di Kecamatan 

Gayamsari, Semarang ? 

 

 1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh merek, harga dan 

kemasan terhadap keputusan pembelian produk jamu Nyonya Meneer 

pada toko – toko jamu Nyonya Meneer di Kecamatan Gayamsari, 

Semarang 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis manakah diantara variabel merek, 

harga dan kemasan yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 

keputusan pembelian produk jamu Nyonya Meneer pada toko – toko 

jamu Nyonya Meneer di Kecamatan Gayamsari, Semarang 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Pembaca 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

khususnya bidang pemasaran produk, gambaran mengenai pengaruh 

merek, harga dan kemasan terhadap keputusan pembelian produk 

jamu Nyonya Meneer pada toko – toko jamu Nyonya Meneer di 

Kecamatan Gayamsari, Semarang.  

b. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

meningkatkan pemahaman yang dimiliki peneliti antara teori yang 

diperoleh di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan 

dan untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan variabel lain. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi perusahaan PT Nyonya Meneer Semarang, yaitu 

memberikan masukan dalam mengambil kebijakan untuk perilaku 

konsumen terhadap produk jamu Nyonya Meneer sehingga penelitian ini 

diharapkan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan pemasaran. 
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1.5  Sistematika Skripsi 

Adapun susunan sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Pendahuluan 

B. Bagian Isi 

1. BAB I :  Pendahuluan  

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika skripsi. 

2. BAB II : Landasan Teori 

Berisi tentang teori-teori dan pendapat ahli mengenai pemasaran dari 

segi harga, merek, kemasan dan keputusan pembelian. 

3. BAB III : Metode Penelitian 

Dalam bab ini diuraikan tentang populasi, sampel, metode pengumpulan 

data dan metode analisis data.  

4. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan, analisis data 

yang telah dilakukan serta pembahasan. 

5. BAB V : Penutup 

Bagian ini merupakan bab akhir dari isi pokok skripsi terdiri dari 

simpulan dan saran. 

C. Bagian Akhir 

1. Daftar Pustaka 

2. Lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsumen 

2.1.1 Pengertian Konsumen 

Pengertian konsumen terdapat dalam Undang-undang tentang 

Perlindungan Konsumen yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang 

selanjutnya disebut UUPK, berlaku pada bulan April 2000. Dalam UUPK 

tersebut pengertian konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 2, bahwa yang 

dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang 

tersedia dalam masyarakat. Yang dimaksud barang adalah setiap benda 

baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak 

bererak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. 

Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 

prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 

konsumen. Konsumen  dibedakan menjadi dua, yaitu konsumen antara dan 

konsumen akhir. Yang dimaksud dengan konsumen antara adalah setiap 

orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan 

komersial, sedangkan konsumen akhir adalah setiap orang yang 

mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi 

kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak 

untuk diperdagangkan kembali. 



 12

2.1.2 Hak Konsumen 

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak konsumen yaitu : 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan atau jasa; 

2.  Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan; 

3.  Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan atau jasa; 

4. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian perlindungan konsumen secara patut; 

5.  Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau 

jasa yang digunakan; 

    6.  Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7.  Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau pengantian 

apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak semestinya; 

8.  Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

    9.  Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundangan lainnya. 

 (Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen: 2000, 57) 

 



 13

2.2 Perilaku Konsumen 

      2.2.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Definisi perilaku konsumen menurut Peter dan Oslon (1999:7) 

adalah interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan 

kejadian di sekitar kita di mana manusia melakukan aspek pertukaran 

dalam hidup mereka. Sedangkan menurut  James F. Engel dalam 

Rangkuti (2002:58) perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung 

terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk 

dan jasa termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusul 

tindakan ini. 

Perilaku konsumen merupakan segala sesuatu yang dilakukan 

individu yang menyangkut proses konsumsi barang atau jasa baik 

sebelum atau sesudahnya. Perilaku konsumen meliputi proses bagaimana 

seorang konsumen memutuskan untuk memilih sebuah produk, cara 

mendapatkan produk tersebut, bagaimana menggunakannya, dan apa 

yang dilakukannya setelah mengkonsumsi produk atau jasa tersebut. 

(Jurnal Manajemen & Agribisnis, Vol. 1 No. 1 April 2003: 55-68). 

 Ada tiga jenis definisi mengenai perilaku konsumen menurut 

Rangkuti (2002:59) , yaitu: 

a. Perilaku konsumen adalah dinamis, menekankan bahwa seorang 

konsumen, kelompok konsumen, serta masyarakat luas selalu 

berubah dan bergerak sepanjang waktu. Dalam hal pengembangan 

strategi pemasaran, sifat dinamis perilaku konsumen menyiratkan 



 14

bahwa  seseorang tidak boleh berharap bahwa satu strategi 

pemasaran yang sama dapat  memberikan hasil yang sama sepanjang  

waktu, dan di pasar serta industri yang sama 

b. Perilaku konsumen melibatkan interaksi, menekankan bahwa untuk 

mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, kita harus 

memahami yang dipikirkan (kognisi), dirasakan (pengaruh), dan 

dilakukan (perilaku) oleh konsumen. 

c. Perilaku konsumen melibatkan pertukaran, menekankan bahwa 

konsumen tetap konsisten dengan definisi pemasaran yang sejauh ini 

juga berkaitan dengan pertukaran. 

Definisi mengenai sikap perilaku konsumen menurut Bilson 

Simamora (2003:12), yaitu : 

a. Komponen Kognitif (Cognitive Component)  

Komponen ini terdiri dari kepercayaan konsumen dan pengetahuan 

tentang obyek. Kepercayaan tentang atribut suatu produk biasanya 

dievaluasi secara alami. Semakin positif kepercayaan terhadap suatu 

merek dan semakin positif setiap kepercayaan, maka akan semakin 

mendukung  keseluruhan komponen kognitif, yang pada akhirnya 

akan mendukung keseluruhan dan sikap itu. 

b. Komponen Afektif (Affective Component) 

Perasaan dan reaksi emosional kepada suatu obyek, itulah komponen 

afektif sikap. Evaluasi ini terbentuk tanpa informasi kognitif atau 

kepercayaan tentang produk tersebut. Atau merupakan hasil evaluasi 
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atas penampilan produk pada setiap atributnya. Kebanyakan 

kepercayaan tentang produk berhubungan dengan reaksi afektif.  

c. Komponen Perilaku (Behavioral Component) 

Komponen ini adalah respon dari seseorang terhadap obyek atau 

aktivitas. Seperti keputussan untuk membeli atau tidaknya suatu 

produk akan memperlihatkan komponen behavioral. 

      2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen 

a. Faktor Budaya  

Faktor budaya yang memiliki pengaruh luas dan mendalam 

terhadap perilaku budaya ini terdiri dari beberapa komponen: 

1) Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku yang paling 

mendasar. Jika makhluk yang lebih rendah perilakunya sebagian 

besar diatur oleh naluri, maka perilaku manusia sebagian besar 

muncul dari pembelajaran. 

2) Subbudaya, setiap budaya terdiri dari subbudaya yang lebih kecil 

yang memberikan lebih banyak sisi-sisi dan sosialisasi khusus 

anggota-anggotanya. 

3) Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif lebih homogen 

dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun 

dalam sebuah urutan hierarki. 

b. Faktor Sosial 

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-

faktor sosial, antara lain: 
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1) Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap 

atau perilaku orang tersebut. 

2) Keluarga adalah organisasi yang paling penting dalam 

masyarakat. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan 

primer yang paling berpengaruh. 

3) Peran dan status, peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan 

dilakukan oleh seseorang. Setiap peran memiliki status. 

c. Faktor Pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi yang meliputi: 

1) Usia dan tahap siklus hidup, orang membeli barang dan jasa 

berbeda sepanjang hidupnya. Konsumsi ini juga dibentuk oleh 

siklus hidup keluarga. 

2) Pekerjaan, pekerjaan seseorang mempengaruhi pola 

konsumsinya. 

3) Keadaan ekonomi, pilihan produk sangat dipengaruhi oleh 

keadaan ekonomi seseorang. 

4) Gaya hidup seseorang, adalah pola hidup seseorang yang 

diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. 

5) Kepribadian dan konsep diri, setiap orang memiliki kepribadian 

yang berbeda yang mempengaruhi perilaku pembeliannya. 

d. Faktor Psikologis 
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Pilihan seseorang untuk membeli dipengaruhi oleh empat 

faktor utama antara lain: 

1) Motivasi merupakan alasan yang mendasari seseorang untuk 

melakukan suatu tindakan. 

2) Persepsi adalah proses bagaimana individu memilih, 

mengorganisasikan, dan menginterpretasikan masukan serta 

informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. 

3) Pengetahuan. Belajar menggambarkan perubahan perilaku 

seseorang individu, perubahan yang bersumber dari pengalaman. 

4) Keyakinan dan sikap. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif 

tentang suatu hal yang dianut oleh seseorang. Sedangkan sikap 

adalah evaluasi, perasaan emosional, dan kecenderungan 

tindakan atas beberapa objek atau gagasan.(Rangkuti, 2002:60). 

2.2.3 Tipe Perilaku Pembelian Konsumen 

a.   Perilaku Membeli Yang Rumit (Complex Buying Behavior) 

     Perilaku membeli yang rumit akan menimbulkan 

keterlibatan yang tinggi dalam pembelian dan menyadari adanya 

perbedaan yang jelas diantara merek - merek yang ada. Perilaku 

membeli ini terjadi pada waktu membeli produk – produk yang 

mahal, tidak sering dibeli, beresiko dan dapat mencerminkan diri 

pembelinya. 

b. Perilaku Membeli untuk Mengurangi Keragu – raguan (Dissonace 

Reducing Buying Behavior) 
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  Perilaku membeli ini mempunyai keterlibatan yang tinggi 

dan konsumen menyadari hanya sedikit perbedaan antara berbagai 

merek. Perilaku membeli ini terjadi untuk pembelian produk itu 

mahal, tidak sering dilakukan, beresiko, dan membeli secara relatif 

cepat karena perbedaan merek tidak terlihat. Pembeli biasanya 

mempunyai respon terhadap harga atau faktor – faktor 

kenyamanan. Konsumen akan memperhatikan informasi yang 

mempengaruhi keputusan pembelian mereka.  

c. Perilaku Membeli Berdasarkan Kebiasaan (Habitual Buying 

Behavior) 

  Dalam hal ini, konsumen membeli suatu produk 

berdasarkan kesetiaan terhadap merek. Konsumen memilih produk 

secara berulang bukan karena merek produk, tetapi karena mereka 

sudah mengenal produk tersebut. Setelah membeli, mereka tidak 

mengevaluasi kembali mengapa mereka membeli produk tersebut 

karena mereka tidak terlibat dengan produk. Pemasar dapat 

membuat keterlibatan antara produk dengan konsumennya, 

misalnya dengan menciptakan produk yang melibatkan situasi atau 

emosi personal melalui iklan.  

d. Perilaku Pembeli yang Mencari Keragaman (Variety Seeking Buying 

Behavior)  

   Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun 

masih terdapat perbedaan merek yang jelas. Konsumen berperilaku  
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dengan tujuan mencari keragaman dan bukan kepuasan. Jadi merek 

dalam perilaku ini bukan merupakan sesuatu yang mutlak. Sebagai 

market-leader, pemasar dapat melakukan strategi seperti menjaga 

agar jangan sampai kehabisan stok atau dengan promosi – promosi 

yang dapat mengingatkan konsumen akan produknya. Soalnya, 

sekali kehabisan stok, konsumen akan beralih ke merek lain. 

Sedangkan pesaing akan menawarkan barang dengan harga yang 

lebih rendah, kupon, sampel dan iklan yang mengajak konsumen 

untuk mencoba sesuatu yang baru. Perilaku demikian biasanya 

terjadi pada produk – produk yang sering dibeli, harga murah dan 

konsumen sering mencoba merek –merek baru.(Simamora, 2003:25) 

 

2.3 Keputusan Pembelian 

      2.3.1 Pengertian Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001:226) Pengertian keputusan 

pembelian adalah tahap pengambilan keputusan pembeli dimana 

konsumen benar-benar membeli. Pengambilan keputusan merupakan 

suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang atau jasa yang ditawarkan. 

Keputusan membeli adalah rangkaian proses yang dialami 

konsumen untuk mengambil keputusan membeli suatu produk. (Basu 

Swasta dan Handoko, 1997:99) 
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Pengambilan keputusan konsumen bukan hanya dipengaruhi oleh 

produsen atau pemasar, juga dipengaruhi lingkungan konsumen, 

perbedaan individu konsumen itu sendiri, dan proses psikologi yang 

terjadi di dalam pikiran konsumen.(Jurnal Manajemen & Agribisnis, 

Vol. 1 No. 1 April 2003: 55-68).  

Para pemasar harus mendalami berbagai pengaruh terhadap para 

pembeli dan mengembangkan suatu pemahaman mengenai bagaimana 

sebenarnya para konsumen membuat keputusan pembelian mereka. Para 

pemasar harus mengidentifikasi siapa yang membuat keputusan 

pembelian, jenis keputusan pembelian, dan langkah-langkah dalam 

proses pembelian. (Kotler, 2002:170). 

      2.3.2 Peran dalam Pembelian  

Peran beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam 

sikap mengkonsumsi. Minat beli adalah tahap kecenderungan responden 

untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. 

Sedangkan minat pembelian ulang merupakan minat pembelian yang 

didasarkan atas pengalaman pembelian yang telah dilakukan di masa 

lalu. (Jurnal Sains Pemasaran Indonesia Volume II, No. 2, September 

2003: 143–158). 

Dari definisi di atas, peran dalam pembelian akan mengakibatkan 

konsumen semakin selektif terhadap produk-produk atau jasa yang akan 

mereka beli. Tindakan selektif ini salah satunya ditunjukkan oleh 
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perilaku konsumen yang membutuhkan pertimbangan dan pendapat dari 

berbagai pihak dalam pengambilan keputusannya.  

Dapat dibedakan lima peran yang dimainkan orang dalam suatu 

keputusan pembelian: 

a. Pencetus ide: Seseorang yang pertama kali mengusulkan ide untuk 

membeli suatu produk atau jasa tertentu. 

b. Pemberi pengaruh: Seseorang yang pandangan atau pendapatnya 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

c. Pengambil keputusan: Seseorang yang memutuskan setiap 

komponen dalam keputusan pembelian, apakah membeli, apa yang 

dibeli, bagaimana membeli, atau di mana membeli. 

d. Pembeli: Seseorang yang melakukan pembelian yang sebenarnya. 

e. Pemakai: Seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk 

atau jasa tersebut. (Kotler dan AB.Susanto, 2000:246) 

Suatu perusahaan perlu untuk mengidentifikasi peran-peran ini 

karena mempunyai implikasi dalam merancang produk, menentukan 

pesan-pesan, dan mengalokasikan anggaran promosi. Mengetahui 

peserta-peserta utama dan peran mereka membantu para pemasar dalam 

mempertegas program pemasaran. 

 

      2.3.3 Jenis-jenis Keputusan Pembelian 

Proses pengambilan keputusan yang digunakan konsumen ketika 

melakukan  pembelian bervariasi. Seperti yang diperlihatkan pada 
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gambar, proses ini dapat dikelompokkan menjadi empat kategori 

menurut: 

a. Apakah konsumen memiliki tingkat keterlibatan produk yang tinggi 

atau rendah? Yaitu berdasarkan tingkat kebutuhan. 

b. Apakah konsumen terlibat dalam pencarian informasi dan evaluasi 

merek alternatif secara mendalam atau melakukan pengambilan 

keputusan secara rutin? Misal dalam menentukan suatu produk. 

c. Pembeli yang berbeda mungkin terlibat dalam jenis proses 

pengambilan keputusan yang berbeda bergantung pada sejauh apa 

keterlibatannya dalam produk. Misalnya yaitu loyalitas merek. 

d. Sebuah produk yang bagi seorang konsumen memerlukan 

keterlibatan tinggi mungkin hanya membutuhkan keterlibatan rendah 

bagi pembeli yang lain, antara lain karena kesenjangan pendapatan. 

Luas Pengambilan keputusan   Luas Keterlibatan 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1  Pengambilan Keputusan Konsumen 

Sumber: Dari Henry Assael, Costumer Behavior and Marketing Action (1992) dalam 

buku Boyd et al,(2000:122) 

 

 

 

            Tinggi                  Rendah 
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merek)                                                                            variasi dan pembelian       
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Rutin/kebiasaan (sedikit        kesetiaan merek     tidak berminat 
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1.) Keputusan Pembelian dengan Keterlibatan Tinggi 

Pembelian-pembelian dengan keterlibatan tinggi meliputi 

produk atau jasa secara psikologis penting bagi seorang konsumen 

karena dapat memenuhi kebutuhan sosial atau pribadinya. Banyak 

konsumen yang terlibat dalam proses pengambilan yang kompleks. 

Mereka mencari informasi secara luas dari berbagai sumber untuk 

mengevaluasi produk atau merek pilihan sebelum membeli. Dengan 

cara ini, pembeli mencoba untuk meminimalkan kemungkinan 

konsekuensi negatif yang tidak terduga setelah pembelian. Frekuensi 

pembelian produk tertentu memungkinkan konsumen menilai merek 

mana yang terbaik dan untuk selanjutnya membeli merek tersebut 

dengan sedikit pertimbangan di antara alternatif yang ada. Proses 

keputusan ini disebut kesetiaan merek (brand loyalty). Kesetiaan 

merek tumbuh dari hasil belajar dari pengalaman konsumen. 

2.) Keputusan Pembelian dengan Keterlibatan Rendah 

Karena produk-produk yang membutuhkan keterlibatan 

rendah tidak terlalu penting bagi konsumen, pencarian informasi 

untuk mengevaluasi merek-merek alternatif biasanya sedikit. Ketika 

sebuah produk tidak terlalu penting dan hanya mempunyai sedikit 

perbedaan yang mendasar antar merek seperti garam dan gula, 

konsumen akan tetap membeli merek apa yang dia kenal atau yang 

tersedia tanpa merasa khawatir apakah itu merupakan pilihan terbaik 
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atau bukan. Sejumlah produk tidak dianggap layak menyita waktu 

dan upaya dalam mengambil keputusan. 

 

2.3.4 Tahap-tahap Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2002: 204), tahap-tahap proses keputusan 

pembelian adalah sebagai berikut: 

a. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah 

masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut akan dicetuskan oleh 

rangsangan internal atau eksternal. Pemasar perlu mengidentifikasi 

keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan 

informasi dari sejumlah konsumen, pemasar dapat mengidentifikasi 

rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan suatu 

kategori produk. Pemasar kemudian dapat mengembangkan strategi 

pemasaran yang memicu minat konsumen. 

b. Pencarian Informasi 

Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong 

untuk mencari informasi yang lebih banyak. Dibagi dalam dua 

tingkat.  Pertama perhatian yang menguat, pada tingkat itu seseorang 

hanya menjadi lebih peka terhadap informasi tentang produk. Pada 

tingkat selanjutnya, orang itu mungkin memasuki pencarian aktif 

informasi. Misalnya mencari bahan bacaan, menelepon teman, dan 

mengunjungi toko untuk mempelajari produk. Yang menjadi 
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perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama 

yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber 

tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. 

c. Evaluasi Alternatif 

Beberapa konsep dasar akan membantu dalam memahami 

proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha untuk 

memenuhi suatu kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat 

tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen memandang masing-

masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang 

berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk 

memuaskan kebutuhan itu.  

d. Keputusan Pembelian 

Terdapat dua faktor yang berada di antara niat pembelian dan 

keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain. Sejauh 

mana sikap orang lain mengurangi alternatif yang disukai seseorang 

akan bergantung pada dua hal yaitu intensitas sikap negatif orang 

lain terhadap alternatif yang disukai konsumen dan motivasi 

konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. Faktor kedua adalah 

faktor situasi yang tidak terantisipasi yang dapat muncul dan 

mengubah niat pembelian. 

Dalam melaksanakan niat pembelian, konsumen dapat 

membuat lima sub keputusan pembelian: keputusan merek, 
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keputusan pemasok, keputusan kuantitas, keputusan waktu, dan 

keputusan metode pembayaran. 

e. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami tingkat 

kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir 

saat produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pasca 

pembelian. Pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, 

tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca pembelian. 

1) Kepuasan pasca pembelian 

Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat 

harapan pembeli atas suatu produk dengan kinerja yang dirasakan 

pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah 

daripada harapan, pelanggan akan kecewa; jika ternyata sesuai 

harapan, pelanggan akan puas; jika melebihi harapan, pembeli 

akan sangat puas.  

2) Tindakan pasca pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu 

produk akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen 

puas, ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk 

membeli kembali produk tersebut. 

3) Pemakaian pasca pembelian 

Pemasar harus memantau bagaimana pembeli memakai 

produk. Jika konsumen menjual atau mempertukarkan produk 
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tersebut, penjualan produk baru akan menurun. Konsumen 

mungkin juga menemukan kegunaan baru produk tersebut. 

Secara lebih jelas dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

  
 
 

 
Gambar. 2.2   Proses Tahapan Keputusan Pembelian 

Sumber  : Kotler (2002:204) 

 

Kesimpulan yang diambil dari variabel di atas bahwa perilaku 

konsumen merupakan suatu tindakan konsumen yang dipengaruhi oleh 

faktor-faktor intern dan faktor luar lainnya yang mengarahkan mereka 

untuk memilih dan mempergunakan produk yang diinginkannya. Setelah 

mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, maka konsumen akan 

melakukan  proses pengambilan keputusan untuk membeli atau tidak 

membeli. Kebanyakan perusahaan besar menyelidiki keputusan 

pembelian konsumen begitu rincinya untuk menemukan apa yang ada 

dalam kotak hitam pembeli. Para pemasar harus mendalami berbagai 

pengaruh terhadap para pembeli dan mengembangkan suatu pemahaman 

mengenai bagaimana sebenarnya para konsumen membuat keputusan 

pembelian mereka. Para pemasar harus mengidentifikasi siapa yang 

membuat keputusan pembelian, jenis keputusan pembelian, dan langkah-

langkah dalam proses pembelian. 
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Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Kotler (2002:183) 

bahwa titik tolak untuk memahami  perilaku pembeli adalah model 

rangsangan-tanggapan. Rangsangan pemasaran dan lingkungan mulai 

memasuki kesadaran pembeli. Karakteristik pembeli dan proses 

pengambilan keputusan menimbulkan keputusan pembelian tertentu. 

Tugas pemasar adalah memahami  apa yang terjadi dalam kesadaran 

pembeli mulai dari adanya rangsangan dari luar hingga munculnya 

keputusan pembelian pembeli.  

Secara lebih jelas dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.3  Model Perilaku Pembeli 

Sumber  : Kotler (2002:204) 

 

 2.3.5 Indikator Keputusan Pembelian 

Dalam niat pembelian dan keputusan pembelian menurut Kotler  

dan AB.Susanto  (2000:251) dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu : 

a. Pengenalan Kebutuhan 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenal suatu 

masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan adanya perbedaan 

antara keadaan dia yang nyata dengan keadaan yang diinginkan. 

Kebutuhan ini dapat dipicu oleh  stimuli intern atau ekstern. 
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b. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang tergerak oleh stimuli akan berusaha 

untuk mencari lebih banyak informasi. Setiap sumber informasi 

memberikan fungsi yang berbeda-beda dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian. Melalui pengumpulan informasi konsumen 

mengetahui merek-merek bersaing dan keistimewaan masing-masing 

merek. 

c. Evaluasi Alternatif 

Dalam situasi pembelian terdapat beberapa proses evaluasi 

keputusan. Konsumen bersikap berbeda-beda dalam melihat atribut-

atribut produk yang dianggap relevan atau menonjol. Mereka akan 

memberikan paling banyak perhatian pada atribut yang akan 

memberikan manfaat yang dicari. 

d. Keputusan Pembelian 

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi pembelian 

dan keputusan pembelian. Faktor yang pertama  adalah sikap atau 

pendirian orang lain, yaitu seberapa besar motivasi konsumen untuk 

menuruti keinginan orang lain.  Maksud pembelian juga dipengaruhi  

oleh faktor situasi yang tidak terantisipasi. Konsumen membentuk 

suatu maksud pembelian atas dasar faktor-faktor seperti pendapatan 

keluarga yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat 

produk yang diharapkan. 
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e. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah pembelian produk, konsumen akan mengalami 

tingkat kepuasan atau tidak kepuasan tertentu. Konsumen juga akan 

melakukan tindakan setelah pembelian dan menggunakan produk 

tersebut. Kepuasan atau tidak kepuasan konsumen dengan suatu 

produk akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen 

merasa puas, maka akan menunjukkan probabilitas yang lebih tinggi 

untuk membeli produk tersebut. 

 

2.4. Harga 

       2.4.1 Pengertian Harga 

Menurut Swastha (2002:147) harga adalah sejumlah uang 

(ditambah beberapa barang  kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. 

Sedangkan menurut Umar (2000:32) mendefinisikan harga adalah 

sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki 

atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh 

pembeli dan penjual melalui tawar-menawar, atau ditetapkan oleh 

penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli. 

Harga (price) yaitu seberapa besar harga sebagai pengorbanan 

konsumen dalam memperoleh manfaat produk yang diinginkan. Harga 

adalah satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan 

pemasukan bagi perusahaan, yang pada gilirannya berpengaruh pada 
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besar kecilnya laba dan pangsa pasar yang diperoleh. Unsur bauran 

pemasaran yang lainnya seperti produk, distribusi dan promosi justru 

mengeluarkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit. (Jurnal Manajemen 

& Kewirausahaan Vol. 6, No. 1, Maret 2004: 34 – 53). 

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

harga merupakan nilai suatu produk atau jasa yang diukur dengan 

sejumlah uang yang memiliki manfaat dari suatu produk atau jasa yang 

ditawarkan/ dipasarkan. 

2.4.2 Tujuan Penetapan Harga 

                    Pada dasarnya ada empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu : 

1. Tujuan Berorientasi pada Laba 

   Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap 

perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba 

paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. 

Dalam era persaingan global, kondisi yang dihadapi semakin 

kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap 

daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu 

perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat 

menghasilkan laba maksimum. Oleh karena itu ada pula perusahaan 

yang menggunakan pendekatan target laba, yakni tingkat laba yang 

sesuai atau pantas sebagai sasaran laba. Ada dua jenis target laba 

yang biasa digunakan, yaitu target marjin dan target ROI (Return On 

Investment) 



 32

2.  Tujuan Berorientasi pada Volume  

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang 

menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada 

volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume 

pricing objective. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat 

mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Tujuan ini 

banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan. 

3.  Tujuan Beorientasi pada Citra 

Citra (image) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi 

penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk 

membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu 

harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu 

(image of value), misalnya dengan memberikan jaminan bahwa 

harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. 

Pada hakekatnya baik penetapan harga tinggi maupun rendah 

bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap 

keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan. 

4.  Tujuan Stabilisasi Harga  

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, 

bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya 

harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang 

mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-

industri tertentu (misalnya minyak bumi). Tujuan stabilisasi 
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dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan 

hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga 

pemimpin industri (industry leader) 

5.  Tujuan-tujuan Lainnya 

        Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya 

pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan 

ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. 

         Tujuan-tujuan penetapan harga di atas memiliki implikasi 

penting terhadap strategi bersaing perusahaan. Tujuan yang 

ditetapkan harus konsisten dengan cara yang ditempuh perusahaan 

dalam menetapkan posisi relatifnya dalam persaingan. Misalnya, 

pemilihan tujuan laba mengandung makna bahwa perusahaan akan 

mengabaikan harga para pesaing. Pilihan ini dapat diterapkan dalam 

3 kondisi, yaitu: a) tidak ada pesaing; b) perusahaan beroperasi pada 

kapasitas produksi maksimum; c) harga bukanlah merupakan atribut 

yang penting bagi pembeli. Berbeda dengan tujuan laba, pemilihan 

tujuan volume dilandaskan pada strategi mengalahkan atau 

mengatasi persaingan. Sedangkan tujuan stabilisasi didasarkan pada 

strategi menghadapi atau memenuhi tuntutan persaingan. Dalam 

tujuan volume dan stabilisasi, perusahaan harus dapat menilai 

tindakan-tindakan pesaingnya. Dalam tujuan berorientasi pada citra, 

perusahaan berusaha menghindari persaingan dengan jalan 
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melakukan diferensiasi produk atau dengan jalan melayani segmen 

pasar khusus. (verina@sby.dnet.net.id). 

      2.4.3 Strategi Penetapan Harga 

Dalam menetapkan harga sebuah produk, perusahaan mengikuti 

sebuah prosedur lima langkah (Kotler dan Amstrong, 2001:341) yaitu : 

a. Perusahaan dengan seksama merumuskan tujuan pemasarannya, 

seperti bertahan hidup, memaksimalkan laba saat ini, 

memaksimalkan pendapatan saat ini, memaksimalkan pertumbuhan 

penjualan, memaksimalkan penyendokan pasar atau kepemimpinan 

kualitas produk. 

b. Perusahaan menentukan skedul permintaan, yang menunjukkan 

kuantitas yang mungkin dibeli per periode pada berbagai tingkatan 

harga. Semakin tinggi elastisitas permintaan, semakin tinggi harga 

yang dapat ditetapkan oleh perusahaan. 

c. Perusahaan memperkirakan bagaimana biayanya bervariasi  pada 

tingkatan keluaran yang berbeda dan dengan tingkat akumulasi 

pengalaman produksi yang berbeda. 

d. Perusahaan meneliti harga pesaing sebagai basis untuk 

memposisikan harganya. 

e. Perusahaan memilih harga akhirnya, menyatakan dalam cara 

psikologis yang paling efektif, mengkoordinasi dengan elemen 

bauran pemasaran yang lain, memeriksa apakah harga tersebut 

sejalan dengan kebijakan penetapan harga perusahaan, dan 
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memastikan harga tersebut dapat diterima oleh distributor dan dealer, 

tenaga penjualan perusahaan, pesaing, pemasok, dan pemerintah. 

      2.4.4 Strategi Penyesuaian Harga 

Perusahaan akan menyesuaikan harga terhadap kondisi yang 

berbeda di pasar. Berikut ini merupakan strategi penyesuaian harga 

menurut Kotler dan Amstrong (2001:322) antara lain : 

a. Penetapan harga geografis, perusahaan memutuskan bagaimana 

menentukan harga bagi pelanggan jauh. 

b. Diskon harga dan allowances (tunjangan), perusahaan memberikan 

diskon tunai, diskon kuantitas, diskon fungsional, diskon musiman, 

dan allowances. 

c. Penetapan harga diskriminasi, perusahaan menetapkan harga yang 

berbeda bagi segmen pelanggan, bentuk produk, citra produk, tempat 

dan waktu yang berbeda. 

d. Penetapan harga bauran produk dalam sebuah produk lini produk dan 

penetapan harga terhadap aspek pilihan, produk sampingan, dan 

kumpulan produk.  

      2.4.5 Strategi Perubahan harga 

Setelah mengembangkan strategi penetapan dan penyesuaian 

harga, perusahaan seringkali menghadapi  situasi dimana  mereka harus 

memulai  perubahan harga atau merespon  perubahan harga pesaingnya. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001:495) strategi tersebut antara lain:  

a. Pemotongan harga 
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Beberapa situasi mungkin membawa perusahaan pada 

keputusan untuk memotong harga. Salah satu keadaan semacam itu 

adalah kelebihan kapasitas. Perusahaan membutuhkan pasar baru dan 

tidak dapat meraihnya melalui peningkatan usaha penjualan, 

perbaikan produk, ataupun cara-cara lain. 

b. Kenaikan harga 

Salah satu faktor utama dalam kenaikan harga adalah biaya 

inflasi. Peningkatan biaya akan mengecilkan marjin laba dan 

membuat perusahaan menaikkan harga. Perusahaan seringkali 

menaikkan harga  melebihi kenaikan biaya sebagai  antisipasi  inflasi 

lebih lanjut. 

c. Reaksi pembeli terhadap perubahan harga 

Baik harga naik ataupun turun, perubahannya akan 

mempengaruhi pembeli, pesaing, distributor, dan pemasok serta 

mungkin juga kepentingan pemerintah. Pelanggan tidak selalu 

menginterpretasikan  harga secara langsung.  

d. Reaksi pesaing terhadap perubahan harga 

Jika perusahaan menghadapi  satu pesaing yang besar, dan 

jika pesaing cenderung  bereaksi dengan cara tertentu terhadap 

perubahan harga, reaksi tersebut dapat dengan mudah diantisipasi. 

Tetapi jika pesaing memperlakukan setiap perubahan harga sebagai 

tantangan baru dan bereaksi sesuai minat pribadinya, perusahaan 
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harus membayangkan apa yang sedang menjadi minat pribadi 

pesaing saat itu. 

Kesimpulan dari variabel di atas yaitu harga merupakan elemen 

penting karena merupakan penentu bagi permintaan pasar yang dapat 

mempengaruhi  posisi persaingan  perusahaan. Berdasarkan harga yang 

ditetapkan, maka konsumen juga dapat menetapkan jumlah produk yang 

dibeli. Dalam menetapkan harga sebuah produk, perusahaan mengikuti 

beberapa prosedur antara lain dengan merumuskan tujuan pemasarannya, 

menentukan skedul permintaan, memperkirakan biaya variasi, meneliti 

harga pesaing, dan menentukan harga akhir. Perusahaan akan 

menyesuaikan harga terhadap kondisi yang berbeda di pasar. Ketika 

sebuah perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan perubahan 

harga, perusahaan harus secara seksama memikirkan reaksi pelanggan 

dan pesaing. Reaksi konsumen dipengaruhi oleh arti yang mereka lihat 

dalam perubahan harga. Reaksi pesaing timbul dari sekumpulan 

kebijakan reaksi atau dari penilaian yang berbeda terhadap setiap situasi. 

Perusahaan yang melakukan perubahan harga juga harus mengantisipasi 

kemungkinan reaksi dari pemasok, perantara dan pemerintah. 

      2.4.6 Indikator dalam harga 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan harga 

(Kotler dan Armstrong, 2001:452) antara lain: 

a. Penetapan harga jual 



 38

Keputusan penetapan harga, seperti halnya keputusan bauran 

pemasaran  lainnya harus berorientasi pada pembeli. Penetapan harga 

yang berorientasi pada pembeli  yang efektif mencakup memahami 

berapa besar nilai yang ditempatkan konsumen atas manfaat yang 

mereka terima dari produk tersebut dan penetapan harga yang sesuai 

dengan nilai ini.  

b. Elastisitas harga 

Seberapa responsif permintaan terhadap suatu perubahan 

harga. Jika permintaan hampir tidak berubah  karena sedikit 

perubahan harga, maka permintaan tersebut  tidak elastis/inelastis. 

Jika permintaan berubah banyak, kita menyebut permintaan tersebut 

elastis. Semakin tidak elastis permintaan, semakin besar 

kemungkinan penjual menaikkan harga.  

c. Perbandingan harga pesaing 

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan penetapan harga 

perusahaan adalah harga pesaing dan kemungkinan reaksi pesaing 

atas tindakan penetapan harga yang dilakukan perusahaan. Seorang 

konsumen yang cenderung membeli suatu produk akan mengevaluasi 

harga serta nilai dari produk pembanding sejenis lainnya. 

 

  2.5 Produk 

Menurut Tjiptono (2000:95) produk adalah pemahaman subyektif 

dari produsen atas ”sesuatu” yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk 
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mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya 

beli pasar. Selain itu, produk juga dapat pula didefinisikan sebagai persepsi 

konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Secara 

lebih rinci, konsep produk total meliputi barang, kemasan, merek, label, 

pelayanan, dan jaminan. 

Hal ini senada dengan yang dikemukakan Kotler et al,                  

(2000:254)  bahwa produk adalah elemen yang sangat penting dari bauran 

pemasaran. Strategi produk membutuhkan pembuatan keputusan yang 

terkoordinasi atas bauran produk, merek, kemasan, dan pelabelan.   

Kebanyakan perusahaan menangani lebih dari satu produk. Bauran 

produk mereka dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang memiliki keluasan, 

kepanjangan, kedalaman, dan konsistensi. Keempat dimensi tersebut 

merupakan alat untuk mengembangkan strategi produk perusahaan.  

Perusahaan perlu mengembangkan kebijakan merek untuk butir 

produk individual yang ada dalam lininya. Mereka harus memutuskan 

apakah akan memberikan merek pada semua produk, apakah akan 

memperluas nama merek ke produk baru , apakah akan menciptakan banyak 

merek, dan apakah akan mereposisi merek. 

Produk-produk fisik memerlukan keputusan pengemasan untuk 

menciptakan manfaat-manfaat seperti perlindungan, penghematan, 

kemudahan, dan promosi. Para pemasar harus mengembangkan konsep 

pengemasan dan mengujinya secara fungsional dan psikologis untuk 
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memastikan bahwa kemasan tersebut mencapai tujuan yang diharapkan dan 

sesuai dengan kebijakan  publik. 

 

2.6 Merek 

     2.6.1 Pengertian Merek 

Merek adalah nama, tanda, simbol, desain, atau kombinasinya, 

yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasikan barang 

atau layanan suatu penjual dari barang dan layanan penjual lain. (Bilson 

Simamora, 2001:61) 

Menurut Durianto dkk (2001:1) merek adalah nama, istilah, 

tanda, simbol desain, ataupun kombinasinya yang mengidentifikasikan 

suatu produk/ jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan 

Merek merupakan kesatuan kompleks yang meliputi citra dan 

pengalaman yang ada di dalam pikiran konsumen sebagai hasil 

komunikasi mengenai produk dan manfaat yang dijanjikan oleh 

produsen. Esensi merek sebagai persepsi kolektif dari sejumlah kunci 

organisasi (para pelanggan, suppliers, penanam modal, pekerja dan lain 

sebagainya) termasuk pengalaman konsumen mengenai apa yang 

dilakukan oleh produsen. Dengan demikian, merek mencakup 

penggunaan nama (brand name), merek dagang (trade mark), dan 

berbagai cara untuk mengidentifikasi produk yang tidak terbatas hanya 

pada kata-kata, karakter, simbol ataupun desain tertentu namun juga 
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termasuk perbuatan.(Jurnal Manajemen & Agribisnis, Vol. 1 No. 1 April 

2003: 55-68).  

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan merek yaitu  

nama, istilah, tanda, simbol, desain yang dikombinasikan serta 

dikomunikasikan, ditujukan untuk mengidentifikasi dan membedakan 

produk sehingga dapat mempengaruhi proses pemilihan suatu produk di 

mata konsumen.  

     2.6.2 Sumber-sumber Identitas Merek 

Identitas merek adalah citra merek yang kita inginkan di benak 

konsumen. Perusahaan bisa menginginkan sesuatu hal, namun hasilnya 

tidak selalu sama dengan yang diinginkan.  

Aaker (1996) dalam buku Simamora (2002:96) mengatakan 

bahwa citra merek adalah seperangkat asosiasi unik yang ingin 

diciptakan atau dipelihara para pemasar. Asosiasi-asosiasi itu 

menyatakan apa sesungguhnya merek dan apa yang dijanjikannya 

kepada konsumen. 

Terdapat empat sumber utama identitas merek yaitu merek 

sebagai produk, merek sebagai organisasi, merek sebagai orang dan 

merek sebagai simbol, seperti berikut ini: 

a. Merek sebagai produk: 

1) Cakupan produk. 

Identitas ini bermanfaat bila merek tersebut merupakan yang 

pertama untuk kategori produk itu. 
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2) Atribut produk 

Identitas ini cocok untuk pasar yang mempertimbangkan atribut-

atribut produk dalam pengambilan keputusan. 

3) Kualitas/ nilai 

Dengan identitas seperti ini, merek diklaim memberikan nilai 

lebih kepada konsumen melalui kualitas yang tinggi namun harga 

rendah. 

4) Penggunaan 

Maksud identitas ini adalah  merek itu digunakan untuk apa atau 

pada saat bagaimana. 

5) Pemakai 

Dengan identitas ini merek bermaksud menonjolkan siapa yang 

menggunakan suatu merek tertentu. Pemakaian identitas ini 

bermanfaat kalau pasar sasaran tertarik pada status pemakai. 

6) Asal negara 

Identitas ini bermanfaat kalau citra negara bersangkutan dapat 

memberikan nilai tambah pada merek. 

b. Merek sebagai organisasi: 

1) Atribut organisasi, misalnya perusahaan yang inovatif, cinta 

lingkungan, atau peduli sosial. 

2) Tingkat perkembangan, yaitu apakah perusahaan lokal, regional, 

ataukah global. 
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c. Merek sebagai orang: 

1) Kepribadian (maskulin, feminim, introvert, extrovert, dan 

seterusnya) 

2) Peran merek (sebagai teman, penasehat, dan sebagainya). 

Misalnya BCA Card sebagai teman belanja yang setia setiap saat. 

d. Merek sebagai simbol: 

1.) Metafora atau pelambang merek. 

Misalnya, saluran TVMetro memiliki lambang burung rajawali. 

2.) Warisan merek.  

Ini berlaku untuk merek-merek yang sudah memiliki sejarah, lalu 

identitas merek itu ingin diperkuat atau dibentuk kembali. Aspek 

positif dari riwayat merek dapat dijadikan identitas. (Simamora, 

2002:98). 

     2.6.3 Peranan  dan Kegunaan Merek 

Merek  memegang peranan sangat penting, salah satunya adalah 

menjembatani harapan konsumen pada saat kita menjanjikan sesuatu 

kepada konsumen. Dengan demikian dapat diketahui adanya ikatan 

emosional yang tercipta antara konsumen dengan perusahaan penghasil 

produk melalui merek. Pesaing bisa saja menawarkan produk yang 

mirip, tapi mereka tidak mungkin menawarkan janji emosional yang 

sama.  

Merek menjadi sangat penting saat ini, karena beberapa faktor 

seperti: 
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a. Emosi konsumen terkadang turun naik. Merek mampu membuat janji 

emosi menjadi konsisten dan stabil. 

b. Merek mampu menembus setiap pagar budaya dan pasar. Bisa dilihat 

bahwa suatu merek yang kuat mampu diterima di seluruh dunia dan 

budaya. 

c. Merek mampu menciptakan komunikasi interaksi dengan  

konsumen. Semakin kuat suatu merek, makin kuat pula interaksinya 

dengan konsumen. 

d. Merek sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen. 

Merek yang kuat akan sanggup merubah perilaku konsumen. 

e. Merek memudahkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh 

konsumen. Dengan adanya merek, konsumen dapat dengan mudah 

membedakan produk yang akan dibelinya dengan produk lain 

sehubungan dengan kualitas, kepuasan, kebanggaan, ataupun atribut 

lain yang melekat pada merek tersebut. 

f. Merek berkembang menjadi sumber aset terbesar bagi perusahaan. 

(Durianto dkk, 2001:2) 

Dapat disimpulkan bahwa merek mempunyai peranan yang 

penting dan merupakan  aset yang menguntungkan  bagi perusahaan. 

Dalam kondisi pasar yang kompetitif, preferensi dan loyalitas pelanggan 

adalah kunci kesuksesan.  

Keberadaan merek bermanfaat bagi pembeli, perantara, produsen 

maupun publik. Kotler, (2000) dalam kutipan Simamora, (2002:3). Bagi 
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pembeli, merek bermanfaat untuk menceritakan mutu dan membantu 

memberi perhatian terhadap produk-produk baru yang mungkin 

bermanfaat bagi mereka. 

Bagi masyarakat, merek bermanfaat dalam tiga hal: 

a. Pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan 

lebih konsisten. 

b. Meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan 

informasi tentang produk dan tempat membelinya. 

c. Meningkatkan inovasi-inovasi produk baru karena produsen 

terdorong menciptakan keunikan-keunikan baru guna mencegah 

peniruan dari pesaing. 

Bagi penjual, merek bermanfaat dalam empat hal: 

a. Memudahkan penjual mengolah pesanan dan menelusuri masalah-

masalah yang timbul. 

b. Memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri khas 

produk. 

c. Memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan 

menguntungkan. 

d. Membantu penjual melakukan segmentasi pasar. 

Kesimpulan dari variabel merek yaitu bahwa merek berfungsi 

sebagai pembeda antara produk yang satu dengan lainnya. Bagi 

konsumen perbedaan tersebut dapat dilihat dari simbol, logo, warna,  

bentuk huruf yang digunakan, desain yang dikombinasikan sehingga 
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dapat mempengaruhi proses pemilihan suatu produk di mata konsumen. 

Merek  memegang peranan penting, salah satunya adalah menjembatani 

harapan konsumen pada saat kita menjanjikan sesuatu kepada konsumen. 

Dengan demikian dapat diketahui adanya ikatan emosional yang tercipta 

antara konsumen dengan perusahaan penghasil produk melalui merek. 

Merek merupakan  aset yang menguntungkan  bagi perusahaan. Dalam 

kondisi pasar yang kompetitif, preferensi dan loyalitas pelanggan adalah 

kunci kesuksesan.  

      2.6.4 Indikator Merek 

Menurut David A. Aaker (1991) dalam kutipan Durianto 

dkk(2001:4) indikator merek antara lain: 

a. Kesadaran merek, menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli 

untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu. 

b. Asosiasi merek, mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap 

suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, 

manfaat, atribut produk, geografis, harga, pesaing, selebritis dan lain-

lain. 

c. Persepsi kualitas, mencerminkan persepsi pelanggan terhadap 

keseluruhan kualitas/keunggulan suatu produk berkenaan dengan 

maksud yang diharapkan. 

d. Loyalitas merek, mencerminkan tingkat keterikatan konsumen 

dengan suatu merek produk. 
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2.7 Kemasan 

      2.7.1 Pengertian Kemasan 

Peter dan Olson (1999:166) mengemukakan kemasan adalah 

elemen dari lingkungan produk yang untuknya pemasar menanamkan 

uang lebih dari 50 milyar dolar pertahun. Kotler et al, (2000:251) 

mendefinisikan pengemasan sebagai aktivitas untuk mendesain dan 

memproduksi kotak atau pembungkus bagi sebuah produk. 

Ada empat sasaran pengemasan yang selalu dipertimbangkan. 

Pertama, kemasan harus melindungi produk di sepanjang perjalanannya 

melalui saluran distribusi hingga mencapai sasarannya. Kedua, kemasan 

harus ekonomis dan tidak menambahkan biaya yang tidak dibutuhkan 

pada produk. Ketiga, kemasan harus memungkinkan konsumen 

menyimpan dan menggunakannya dengan mudah. Keempat, kemasan 

secara efektif dapat digunakan untuk mempromosikan produk kepada 

konsumen. 

     2.7.2 Fungsi Kemasan 

  1. Daya tarik visual (estetika) 

Daya tarik visual mengacu pada penampilan kemasan yang 

mencakup unsur-unsur grafis yang telah disebutkan di atas. Semua 

unsur grafis tersebut dikombinasikan untuk menciptakan suatu kesan 

untuk memberikan daya tarik visual secara optimal. Daya tarik visual 

sendiri berhubungan dengan faktor emosi dan psikologis yang terletak 

pada bawah sadar manusia. Sebuah desain yang baik harus mampu 
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mempengaruhi konsumen untuk memberikan respons positif tanpa 

disadarinya. 

2. Daya tarik praktis (fungsional)  

Daya tarik praktis merupakan efektivitas dan efisiensi suatu 

kemasan yang ditujukan kepada konsumen maupun distributor. 

Misalnya, untuk kemudahan penyimpanan atau pemajangan produk. 

Beberapa daya tarik praktis lainnya yang perlu dipertimbangkan antara 

lain :  - Dapat melindungi produk  

 - Mudah dibuka atau ditutup kembali untuk disimpan  

 - Porsi yang sesuai untuk produk makanan/minuman  

 - Dapat digunakan kembali (reusable)  

 - Mudah dibawa, dijinjing atau dipegang  

 - Memudahkan pemakai untuk menghabiskan isinya dan mengisi   

kembali dengan jenis produk yang dapat diisi ulang (refill)  

(www.google.com). 

      2.7.3 Faktor – Faktor Penting di dalam Dunia Pengemasan 

a. Etika 

Sebagaimana halnya dengan norma–norma lain dalam kehidupan dan 

perdagangan, dunia pengemasan terikat juga pada norma-norma 

etika, antara lain :  

   1. Tidak melakukan penipuan atau penyesatan. Kemasan harus 

memberikan keterangan yang benar dan jujur tentang isinya.  
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2.  Tidak meniru rancangan kemasan yang sudah menjadi milik 

orang atau pihak lain tanpa mengadakan kesepakatan dengan 

pihak yang bersangkutan.  

3. Sebaiknya tidak membuat rancangan wadah yang berlebihan 

sehingga harga yang dibebankan pada konsumen menjadi terlalu 

tinggi. 

b.   Sifat Produk 

 Pengenalan seksama terhadap produk yang akan dikemas merupakan 

salah satu hal yang sangat penting dalam merencanakan wadah untuk 

produk tertentu.  

c.   Kemasan Saingan 

 Sebelum sampai pada rancangan terakhir, suatu model kemasan 

perlu diuji cobakan terlebih dahulu dengan menampilkan diantara 

kemasan-kemasan lain yang sudah ada dipasaran (kemasan saingan).  

d.  Keperluan dan Keinginan Konsumen 

 Sejauh mungkin kemasan harus diusahakan untuk dapat memenuhi 

keperluan dan keinginan konsumen baik dari segi kepraktisan 

maupun kejiwaan.  

e.   Kemasan Ekspor 

 Kemasan untuk ekspor menghendaki persyaratan yang lain dari 

kemasan untuk dalam negeri, sebab selain memerlukan kekuatan dan 

daya proteksi yang lebih besar, juga mempunyai persyaratan hukum 

seperti bea cukai. (Suyitno, 1996 : 8). 
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     2.7.4 Peranan Kemasan 

Kemasan yang efektif tidak akan menjadi subtitusi bagi produk 

berkualitas yang ditawarkan pada harga yang bersaing. Namun 

demikian, kemasan yang efektif dapat : 

a. Memperkuat cara pandang konsumen tentang suatu produk. 

b. Meningkatkan kenampakan produk dan perusahaan. 

c. Memperkuat citra merek di toko-toko maupun di rumah. 

d. Mempertahankan konsumen lama dan menarik konsumen baru. 

e. Meningkatkan keefektivitasan biaya anggaran belanja pemasaran. 

f. Meningkatkan kebersaingan garda depan dan laba produk.  

(Peter dan Olson, 1999:167) 

Akhir-akhir ini, pengemasan telah menjadi alat pemasar yang 

kuat. Kemasan yang didesain dengan baik dapat menciptakan nilai 

konvenien bagi konsumen dan nilai promosi bagi produsen. Bermacam-

macam faktor telah memberikan kontribusi terhadap meningkatnya 

penggunaan kemasan sebagai sebuah alat pemasaran, yaitu: 

a. Swalayan: Semakin banyak jumlah produk yang dijual secara 

swalayan di supermarket. Adanya kenyataan bahwa 53% dari seluruh 

pembelian dilakukan secara impulse, maka kemasan yang efektif 

berfungsi sebagai ”iklan lima detik”. Kemasan tersebut harus 

menjalankan tugas-tugas penjualan, mampu menaikkan perhatian, 

keunggulan produk, menciptakan keyakinan konsumen, dan 

membuat kemasan keseluruhan yang menguntungkan. 
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b. Kemakmuran konsumen (Costumer affluence): Meningkatnya 

kemakmuran konsumen berarti mereka akan bersedia membayar 

sedikit lebih banyak untuk kemudahan, penampilan, keandalan, dan 

prestise dari kemasan yang lebih baik. 

c. Citra perusahaan dan merek (Company and Brand Image): 

Perusahaan mengakui kekuatan dari kemasan yang didesain baik 

mampu memberikan kontribusi sebagai pengenalan seketika (instant 

recognition) terhadap perusahaan atau merek. 

d. Kesempatan inovasi (Innovation oppertunity): Pengemasan inovatif 

dapat memberikan banyak manfaat bagi konsumen dan laba bagi 

produsen. (Kotler et al, 2000:251) 

Kesimpulan dari variabel kemasan yaitu bahwa keberhasilan 

pemasaran suatu barang, tidak hanya ditentukan oleh mutu barang serta 

usaha promosi yang dilakukan, tetapi juga dalam upaya yang sama oleh 

mutu dan penampilan kemasan itu sendiri. Kesadaran akan kemasan 

adalah bagian yang tak terpisahkan dari barang produk. Karena itu mutu 

lain dari sebuah kemasan dinilai dari kemampuannya dalam memenuhi 

fungsi, di mana kemasan dituntut untuk memiliki daya tarik yang lebih 

besar daripada barang yang dibungkus di dalamnya. Keberhasilan daya 

tarik kemasan ditentukan oleh estetika yang menjadi bahan 

pertimbangan sejak awal perencanaan bentuk kemasan, karena pada 

dasarnya nilai estetika harus terkandung dalam keserasian antara bentuk 
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dan penataan desain tanpa melupakan kesan jenis, ciri dan sifat barang 

yang diproduksi. 

     2.7.5 Indikator Kemasan 

Indikator-idikator kemasan antara lain Kotler et al (2000:252) : 

a. Desain kemasan, kemasan yang didesain dengan baik dapat 

menciptakan nilai konvenien bagi konsumen dan nilai promosi bagi 

produsen. 

b. Mutu kemasan, mutu kemasan dapat menumbuhkan kepercayaan dan 

pelengkap citra diri dan mempengaruhi calon pembeli untuk 

menjatuhkan pilihan terhadap barang yang dikemasnya. 

c. Inovasi kemasan, pengemasan inovatif dapat memberikan banyak 

manfaat bagi konsumen dan laba bagi produsen. 

     2.7.6  Jenis-jenis Kemasan Produk Pangan 

    1. PET : singkatan dari Poly Ethylene Theraphalate, berfungsi untuk 

mengemas  produk yang membutuhkan perlindungan ekstra 

terhadap udara.  

    2. Nylon : merupakan gabungan dari PET dan OPP, berfungsi untuk 

mengemas produk yang membutuhkan perlindungan ekstra 

terhadap udara dan kelembaban.  

3. OPP : singkatan dari Oriented Poly Propylene, berfungsi untuk 

mengemas produk yang membutuhkan perlindungan ekstra 

terhadap kelembaban 
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4. PVC : singkatan dari Poly Vinyl Citrid, mengeluarkan gas beracun 

bila terkena panas, sehingga penggunaannya untuk poduk 

pangan hanya diijinkan untuk kemasan luar saja.  

5. PO : singkatan dari Poly Olyvin, fungsinya hanya untuk tampilan 

keindahan pada kemasan.Warnanya yang bening dan sangat 

transparan, menghasilkan efek kilap pada kemasan.  

6. PE : singkatan dari Poly Ethylene, fungsinya dalam dunia kemasan 

terkenal sebagai seal layer-lapisan perekat.  

7. PP : singkatan dari Poly Propylene, fungsinya dalam dunia kemasan 

sering dipakai untuk pelapis bahan kemasan lainnya, sebagai 

seal layer maupun sebagai kemasan yang berdiri sendiri.  

(www.mesinpacking.com) 

 

2.8  Kerangka Berpikir 

Setiap hari konsumen menentukan berbagai pilihan pembelian. 

Kebanyakan perusahaan besar menyelidiki keputusan pembelian konsumen 

begitu rincinya untuk menemukan apa yang dibeli konsumen, di mana 

mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak yang mereka beli, kapan 

mereka membeli, dan mengapa mereka sampai membeli. Orang-orang 

pemasaran dapat mempelajari pembelian aktual konsumen, tetapi 

menyelidiki sebab musabab perilaku pembeli mereka tidaklah mudah, 

jawabannya seringkali tersimpan di kepala konsumen. Pertanyaan utama 

bagi orang pemasaran adalah bagaimana konsumen menanggapi berbagai 

usaha pemasaran yang mungkin digunakan perusahaan. Perusahaan yang 
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benar-benar memahami bagaimana tanggapan konsumen atas sifat-sifat 

produk, harga dan faktor lain yang berbeda memiliki keunggulan yang besar 

atas pesaingnya. Titik awalnya adalah rangsangan tanggapan dari perilaku 

membeli. (Kotler dan Amstrong, 2001:195) 

Sebelum merencanakan pemasarannya, suatu perusahaan perlu 

mengidentifikasikan konsumen sasarannya. Para pemasar harus mendalami 

berbagai pengaruh terhadap para pembeli dan mengembangkan suatu 

pemahaman mengenai bagaimana sebenarnya para konsumen membuat 

keputusan pembelian mereka. Untuk mempengaruhi konsumen dalam 

keputusan pembelian, pemasar melakukan berbagai rangsangan pemasaran 

dengan menggunakan strategi pemasaran. 

Strategi pemasaran adalah logika pemasaran, dan berdasarkan itu, 

unit bisnis diharapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. 

Strategi pemasaran perusahaan terdiri dari pengambilan keputusan tentang 

biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran 

dalam hubungannya dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dalam 

kondisi persaingan. Strategi pemasaran menyeluruh perusahaan tercermin 

dalam rencana strategi pemasaran perusahaan (Corporate Marketing Plan) 

yang disusun. Rencana strategi pemasaran perusahaan adalah suatu rencana 

pemasaran jangka panjang yang bersifat menyeluruh dan strategis, yang 

merumuskan berbagai strategi dan program pokok dibidang pemasaran 

perusahaan pada suatu jangka waktu tertentu dalam jangka panjang dimasa 

depan. (digitized by USU digital libary, 2001:7) 
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Pada dasarnya strategi pemasaran memberikan arah dalam kaitannya 

dengan  variabel-variabel seperti segmentasi pasar, identifikasi pasar 

sasaran, posisioning, elemen bauran pemasaran, dan biaya bauran 

pemasaran. Strategi pemasaran merupakan bagian integral dan strategi bisnis 

yang memberikan arah pada semua fungsi manajemen suatu organisasi. 

(Tjiptono, 2000:6) 

Para pemasar menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan 

tanggapan yang diinginkan dari pasar sasaran mereka. Alat-alat tersebut 

membentuk suatu bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah seperangkat 

alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai 

tujuan pemasarannya di pasar sasaran (Kotler, 2002:18). 

McCarthy (dalam Kotler, 2002:18) mengklasifikasikan alat-alat itu 

menjadi empat kelompok yang luas yang disebut 4P dalam pemasaran: 

produk (product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion). 

Keputusan bauran pemasaran harus diambil untuk mempengaruhi saluran 

perdagangan dan juga konsumen akhir. 

Dalam penelitian ini strategi bauran pemasaran yang dinilai dominan 

memberikan rangsangan kepada konsumen jamu Nyonya Meneer adalah 

strategi harga dan produk. Harga merupakan variabel keputusan pembelian 

yang penting, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar pembeli untuk 

memperoleh produk tersebut. Menurut Tjiptono (2000:95) produk  

didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen 

melalui hasil produksinya. Secara lebih rinci, konsep produk total meliputi 
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barang, kemasan, merek, dan label. Sehingga dalam penjabaran variabel 

produk penelitian ini menggunakan variabel merek dan kemasan. Merek 

adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan/ kombinasi dari hal-hal 

tersebut. Kemasan  merupakan pelindung dari suatu barang, baik barang 

biasa maupun barang-barang hasil produksi industri. Keputusan pembelian 

tidak hanya berhenti pada saat konsumen melakukan pembelian, tetapi 

setelah itu konsumen akan merasakan antara kinerja dan harapannya. 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dibuat paradigma 

penelitian sebagai berikut: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar. 2.3  Kerangka Berpikir 
 
 

Harga : 

• Penetapan harga jual 

• Elastisitas harga 

• Perbandingan harga pesaing 

Merek : 

• Kesadaran merek 

• Asosiasi merek 

• Persepsi kualitas merek 

• Loyalitas merek 

Kemasan  : 

• Desain kemasan 

• Mutu kemasan 

• Inovasi kemasan 

Keputusan pembelian : 

• Pengenalan kebutuhan 

• Pencarian informasi 

• Evaluasi alternatif 

• Perilaku pascapembelian 
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2.9  Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai 

suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan 

merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Hipotesis merupakan 

keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks 

(Nazir, 1999:182). Berdasarkan landasan teori di atas maka dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H1   :   Ada pengaruh merek terhadap keputusan pembelian  

H2   :   Ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian  

H3   :  Ada pengaruh kemasan terhadap keputusan pembelian  

H4 : Ada pengaruh merek, harga dan kemasan terhadap keputusan 

pembelia 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi 

Menurut Nazir (1999:325) populasi adalah kumpulan dari individu 

dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut 

Wibisono (2002:40) populasi adalah sekumpulan entitas yang lengkap yang 

dapat terdiri dari orang, kejadian, atau benda, yang memiliki sejumlah  

karakteristik yang umum  

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen pada toko-toko jamu 

Nyonya Meneer di Kecamatan Gayamsari, Semarang . Dengan adanya jumlah 

populasi yang banyak maka hanya diteliti sebagian  dari populasi atau disebut 

sampel. 

 

3.2 Sampel  

Arikunto (2002:117) mendefinisikan sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. 

Mengenai ukuran sampel menurut Sitepu (1994:108) dapat ditempuh 

melalui beberapa tahap perhitungan. Pada langkah pertama menentukan 

perkiraan harga koefisien korelasi ( ρ ) terkecil antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Kedua, menentukan taraf nyata ( α ) dan kuasa uji ( 1- β ). 

Setelah itu baru menentukan ukuran sampel secara iteratif. Pada iterasi 

pertama menggunakan rumus : 
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Dimana Z1-α + Z1-β merupakan konstanta yang diperoleh dari tabel 

distribusi normal. 

Pada iterasi kedua menggunakan rumus : 
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Apabila ukuran sampel minimal iterasi pertama dan kedua harganya 

sampai dengan satunya sama maka iterasi berhenti. Apabila belum sama perlu 

dilakukan iterasi ketiga dengan menggunakan rumus pada iterasi kedua. 

Mengenai koefisien korelasi terkecil variabel-variabel bebas dari 

penelitian para pakar yang menganalisis 1 variabel bebas dari perilaku 

konsumen diperoleh harga 0,41 

Dengan dasar pertimbangan tersebut dalam penelitian ini diperkirakan 

korelasi terendah dari variabel adalah 0,32. Mengingat jumlah variabel bebas 

lebih banyak yaitu 3 variabel. Taraf nyata yang diinginkan sebesar 5% dengan 

demikian  diperoleh harga :     ρ = 0,32 

Z1-α =1,645 dan  Z1-β  =1,645 
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1. Menghitung Up 
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n1 = 98,41003081 

n1 = 98 

2. Menghitung Up 
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= 98 

Karena n1 dan n2 telah mencapai harga sama yaitu 98 maka ukuran 

sampel minimal 98. Berdasarkan standar toleransi kesalahan, dalam penelitian 

ini ukuran sampel dibulatkan sebanyak 100 responden. 
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3.3  Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (2002:99) variabel penelitian adalah objek 

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Adapun 

variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Variabel Bebas atau Independent Variable (X) 

1. Merek (X1) 

Indikatornya adalah: 

Kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas merek, dan 

loyalitas merek  

2. Harga (X2) 

Indikatornya adalah: 

Penetapan harga jual, elastisitas harga,dan perbandingan harga 

pesaing. 

3. Kemasan (X3) 

Indikatornya adalah: 

Desain kemasan, mutu kemasan, dan inovasi kemasan. 

 

3.3.2 Variabel terikat atau Dependent Variable (Y) 

Dalam penelitian ini yang termasuk variabel terikat adalah 

keputusan pembelian dengan indikator meliputi: Pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

membeli, perilaku pasca pembelian 
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3.3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh data 

yang akan digunakan untuk pengukuran terhadap variabel. Dalam 

penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam 

metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada 

subyek penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan bagian Humas 

PT. Nyonya Meneer, Semarang.  

2. Metode angket 

Metode angket yaitu suatu pertanyaan yang digunakan 

untuk memperoleh data informasi dari responden dan ditentukan 

skor nilainya untuk tiap-tiap pertanyaan. Dalam penelitian ini 

metode angket digunakan untuk memperoleh tentang seberapa 

besar pengaruh harga, merek dan kemasan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

Angket yang digunakan pilihan ganda berupa kolom, 

dimana setiap item pernyataan disediakan lima pilihan kolom 

dengan skor masing-masing sebagai berikut : 

Responden memberikan jawaban “sangat setuju” diberi skor      = 5 

Responden memberikan jawaban “setuju” diberi skor       = 4 

Responden memberikan jawaban “netral/ragu-ragu” diberi skor = 3 
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Responden memberikan jawaban “tidak setuju” diberi skor            =2 

Responden memberikan jawaban ”sangat tidak setuju” diberi skor =1 

3.3.4  Validitas dan Reliabilitas. 

Dalam penelitian ini data mempunyai kedudukan yang tinggi 

karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti. Oleh 

karena itu benar tidaknya data akan menentukan bermutu tidaknya data 

instrumen pengumpulan data. Instrumen yang baik harus memenuhi 

dua persyaratan penting yaitu: 

1. Validitas 

Menurut Arikunto (2002:158) validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan 

sesuatu instrumen. Agar diperoleh kestabilan dan keandalan 

instrumen, maka sebelum instrumen digunakan sebagai alat 

pengumpul data dilakukan uji coba. 

 Karena menggunakan korelasi, maka rumus yang 

digunakan adalah korelasi product moment yang dikemukakan 

oleh Pearson, sebagai berikut: 

[ ] ( )[ ]2222 )(

))((

YYNXXN

YXXYNrxy
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

Keterangan: 

rxy  = Koefisien korelasi 

N = Jumlah subyek atau responden 

X = Skor butir  dari X 

Y = Skor total dari Y 
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∑X2  = Jumlah kuadrat nilai X 

∑Y2 = jumlah kuadrat nilai Y 

Uji validitas pada penelitian akan dilakukan melalui uji 

coba dengan menggunakan 30 sampel. Validitas suatu data dapat 

diketahui dengan membandingkan r hitung dengan r tabel, dengan 

ketentuan 

Hasil  r hitung  >  r tabel   =  valid 

Hasil  r hitung  < r tabel   =  tidak valid 

Nilai r hitung di dapat dari hasil tanggapan responden 

kemudian diolah dengan program SPSS versi 13.0, sementara nilai 

r tabel di dapat melalui perhitungan tabel r product moment dengan 

n = 30 dan tingkat sign. α= 0,05 maka di dapat nilai r tabel sebesar 

0,361. 

Hasil perbandingan r hitung dengan r tabel dapat dilihat 

pada tabel berikut ini  : 

Tabel 3.1 
   Hasil Uji Validitas  

 
Variabel R hitung R tabel Keterangan 

Merek     
Item 1  0,506 0,361 Valid 
Item 2 0,608 0,361 Valid 
Item 3 0,747 0,361 Valid 
Item 4 0,635 0,361 Valid 
Item 5 0,570 0,361 Valid 
Item 6 0,534 0,361 Valid 
Item 7 0,710 0,361 Valid 
Item 8 0,618 0,361 Valid 
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Harga      
                Item  9 0,742 0,361 Valid 

Item 10 0,621 0,361 Valid 
Item 11 0,646 0,361 Valid 
Item 12 0,615 0,361 Valid 
Item 13 0,656 0,361 Valid 
Item 14 0,685 0,361 Valid 

Kemasan      
Item 15 0,846 0,361 Valid 
Item 16 0,861 0,361 Valid 
Item 17 0,786 0,361 Valid 
Item 18 0,765 0,361 Valid 
Item 19 0,824 0,361 Valid 
Item 20 0,862 0,361 Valid 

Keputusan Pembelian     
Item 21 0,670 0,361 Valid 
Item 22 0,763 0,361 Valid 
Item 23 0,549 0,361 Valid 
Item 24 0,634 0,361 Valid 
Item 25 0,618 0,361 Valid 
Item 26 0,654 0,361 Valid 
Item 27 0,762 0,361 Valid 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

Hasil uji validitas menunjukkan nilai r hitung dari indikator 

variabel merek, harga, kemasan dan keputusan pembelian 

semuanya lebih besar daripada nilai r tabel, sehingga dapat 

disimpulkan jika semua indikator yang digunakan valid untuk 

digunakan sebagai alat ukur variabel. 

 

2.  Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2002:193) reliabilitas menunjukkan 

pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 

instrumen tersebut sudah baik. 
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Rumus yang digunakan adalah rumus alpha : 
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Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir soal 

b
2σΣ   = jumlah varians butir 

t
2σ  = varians total 

 
Untuk mencari varians butir digunakan rumus : 

( )

N
N

b

2
2
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Untuk mencari varians total digunakan rumus : 
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Alat untuk mengukur reliabilitas adalah Alpha Cronbach. 

Suatu variabel dikatakan reliabel, apabila (Nurgiyantoro,2004: 352) : 

Hasil  α   ≥  0,60  =  reliabel 

Hasil  α  <  0,60  =  tidak reliabel 

Hasil uji reliabilitas yang didapat adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 
    Hasil Reliabilitas 

Variabel Hasil ( α )  Keterangan  
Merek (X1)  0,865 0,60 Reliabel 
Harga  (X2) 0,864 0,60 Reliabel 
Kemasan (X3) 0,940 0,60 Reliabel 
Keputusan Pembelian (Y) 0,879 0,60 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas memperlihatkan nilai 

cronbach’s alpha semua variabel diatas 0,60, hal ini berarti 

indikator yang digunakan oleh setiap variabel dipercaya (reliabel) 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, dengan indikator 

yang reliabel maka data yang didapat layak untuk digunakan 

sebagai data penelitian 

 

3.3.5 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga, merek dan kemasan 

terhadap keputusan pembelian produk jamu Nyonya Meneer adalah 

sebagai berikut : 

1. Metode Analisis Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-

masing indikator dalam setiap variabel. Langkah yang ditempuh 

dalam penggunaan teknik analisis ini adalah dengan rumus sebagai 

berikut  

%100% x
N
n

=  
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keterangan : 

n = jumlah nilai yang diperoleh 

N  = jumlah nilai ideal (jumlah responden x jumlah soal x skor       

tertinggi) 

Dalam penyajiannya, hasil analisis ini didasarkan pada 

distribusi frekuensi yang memberikan gambaran mengenai 

distribusi subyek menurut kategori-kategori nilai variabel. Untuk 

mengetahuinya didasarkan pada nilai atau skor yang telah 

ditetapkan untuk setiap alternatif jawaban yang tersedia dalam 

kuesioner. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik 

analisis ini adalah : 

a. Membuat tabel distribusi jawaban angket. 

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor 

yang ditetapkan. 

c. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap 

responden. 

d. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus. 

e. Hasil yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan tabel 

kategori. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah 

penaksir dalam regresi merupakan penaksir kolinear tak bias 

terbalik. Untuk memperoleh persamaan yang paling tepat 

digunakan parameter regresi yang dicari dengan metode kuadrat 

terkecil atau Ordinary Least Square (OLS). Metode OLS akan 

dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi 

persyaratan Beast Linear Unbiased Estimation (BLUE). Oleh 

karena itu diperlukan adanya uji asumsi klasik terhadap model 

yang telah diformulasikan, yang mencakup pengujian normalitas, 

multikoliniearitas, dan heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi variabel bebas dan terikat keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada 

prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu  diagonal dari grafik atau 

dengan melihat histogram dari residualnya. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 
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Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilakukan 

dengan mencari besarnya Variance Inflaction Factor (VIF) dan 

nilai tolerance-nya. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai 

tolerance-nya lebih dari 0,1 maka regresi bebas dari 

multikolinearitas 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan 

melalui pengamatan terhadap pola scatter plot yang dihasilkan 

melalui SPSS. Apabila pola scatter plot membentuk pola 

tertentu, maka model regresi memiliki gejala 

heteroskedastisitas. Munculnya gejala heteroskedastisitas 

menunjukkan bahwa penaksir dalam model regresi tidak efisien 

dalam sampel besar maupun kecil. 

 

3. Metode Analisis Regresi Berganda 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi 

linier berganda, dimana penelitian dilakukan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya pengaruh variabel merek (X1), harga (X2), dan 

kemasan (X3) dalam pengambilan keputusan pembelian terhadap 

produk jamu Nyonya Meneer (Y).  

Model regresi liner berganda yang digunakan adalah 

sebagai berikut (Algifari,2000:65) : 

332211 XbXbXbaY +++=  
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Keterangan: 

Y =  variabel keputusan pembelian  

a =  konstanta 

X1   = variabel merek  

X2  =  variabel harga 

X3  = variabel kemasan  

b1, b2, b3  = koefisien regresi 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis harus melewati 

beberapa uji kebenaran antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Uji Parsial 

Uji t statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2001 : 44). 

Dengan perumusan hipotesis sebagai berikut : 

Ho : ß = 0  Menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen.  

Ha : ß   > 0  Menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen.  

Kaidah pengambilan keputusan dalam uji t dengan 

menggunakan SPSS adalah :  

1. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. 

2. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak. 
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b. Uji Simultan 

Uji F statistik pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat (Ghozali, 2001 : 44). Dengan uji hipotesis statistik 

sebagai berikut :  

Ho : ß 1 :  ß  2  = 0  Menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 

variabel independen dengan variabel dependen.  

Ha : ß 1 : ß 2  > 0  Menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

variabel independen dengan variabel dependen.  

Kaidah pengambilan keputusan dalam uji F dengan 

menggunakan SPSS adalah :  

1. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. 

2. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak. 
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BAB  IV 

HASIL  DAN  PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Deskriptif Presentase 

Analisis deskripsi presentase digunakan untuk melihat hasil 

tanggapan responden mengenai pengaruh harga, merek dan kemasan 

terhadap keputusan pembelian produk jamu Nyonya Meneer. Hasil 

analisis deskripsi presentase masing-masing variabel yang didapat 

adalah sebagai berikut : 

1. Merek  

Merek dapat diukur melalui indikator kesadaran merek, 

asosiasi merek, persepsi kualitas merek dan loyalitas merek yang 

dibagi ke dalam delapan pertanyaan. Hasil dari tanggapan 

responden yang diperoleh adalah sebagai berikut (Lampiran 4, 

frekuensi tabel variabel merek) : 

Tanggapan responden mengenai ketika membeli jamu 

yang diingat pertama kali adalah jamu Merek Nyonya Meneer 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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    Tabel 4.1 
Ketika Membeli Jamu yang Diingat Pertama Kali  

Adalah Jamu Merek Nyonya Meneer 
 

No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju  6 6,0 
3 Ragu-Ragu 12 12,0 
4 Setuju 45 45,0 
5 Sangat setuju 37 37,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak 6% 

menyatakan tidak setuju, sementara 12% menyatakan ragu-ragu 

dan 45% menyatakan setuju dan 37% sangat setuju. Dengan 

banyaknya responden yang menyatakan setuju maka dapat 

disimpulkan para konsumen selalu mengingat jamu nyonya meneer 

ketika melakukan pembelian jamu. 

Tanggapan responden mengenai lebih mengenal jamu 

merek Nyonya Meneer dibandingkan dengan jamu merek lain 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

    Tabel 4.2 
Lebih Mengenal Jamu Merek Nyonya Meneer  

Dibandingkan Dengan Jamu Merek Lain  
 

No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju  7 7,0 
3 Ragu-Ragu 23 23,0 
4 Setuju 40 40,0 
5 Sangat setuju 30 30,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 
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Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak 7% 

menyatakan tidak setuju, sementara 23% menyatakan ragu-ragu 

dan 40% menyatakan setuju dan 30% sangat setuju. Dengan 

demikian dapat disimpulkan para konsumen lebih mengenal jamu 

Nyonya Meneer dibandingkan dengan jamu merek lain. 

Tanggapan responden mengenai jamu Nyonya Meneer 

mempunyai citra merek yang baik dapat dilihat pada tabel berikut : 

    Tabel 4.3 
Jamu Nyonya Meneer Mempunyai Citra Merek yang Baik  

 
No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju  10 10,0 
3 Ragu-Ragu 11 11,0 
4 Setuju 58 58,0 
5 Sangat setuju 21 21,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak 10% 

menyatakan tidak setuju, sementara 11% menyatakan ragu-ragu 

dan 58% menyatakan setuju dan 21% sangat setuju. Dengan 

banyaknya responden yang menyatakan setuju maka dapat 

disimpulkan jamu Nyonya Meneer mempunyai citra merek yang 

baik di mata para konsumen. 

Tanggapan responden mengenai jamu Nyonya Meneer 

diproduksi oleh perusahaan yang maju dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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   Tabel 4.4 
Jamu Nyonya Meneer Diproduksi Oleh Perusahaan yang Maju  

 
No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju  9 9,0 
3 Ragu-Ragu 21 21,0, 
4 Setuju 47 47,0 
5 Sangat setuju 23 23,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak 9% 

menyatakan tidak setuju, sementara 21% menyatakan ragu-ragu 

dan 47% menyatakan setuju dan 23% sangat setuju. Dengan 

banyaknya responden yang menyatakan setuju maka dapat 

disimpulkan perusahaan Nyonya Meneer merupakan perusahaan 

jamu yang tergolong maju di Indonesia. 

Tanggapan responden mengenai kualitas jamu merek 

Nyonya Meneer sangat bermutu, dapat menyembuhkan penyakit 

dan menyehatkan tubuh dapat dilihat pada tabel berikut : 

   Tabel 4.5 
Kualitas Jamu Merek Nyonya Meneer Sangat Bermutu 

 Dapat Menyembuhkan Penyakit dan Menyehatkan Tubuh 
 

No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju 2 2,0 
2 Tidak setuju  8 8,0 
3 Ragu-Ragu 28 28,0 
4 Setuju 42 42,0 
5 Sangat setuju 20 20,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak 2% 

menyatakan sangat tidak setuju, 8 % menyatakan tidak setuju, 
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sementara 28% menyatakan ragu-ragu dan 42% menyatakan setuju 

dan 20% sangat setuju. Dengan banyaknya responden yang 

menyatakan setuju maka dapat disimpulkan kualitas jamu merek 

Nyonya Meneer sangat bermutu karena dapat menyembuhkan 

penyakit dan menyehatkan tubuh. 

Tanggapan responden mengenai jamu merek Nyonya 

Meneer merupakan produk yang mempunyai keunggulan lebih 

dibandingkan dengan jamu lain  dapat dilihat pada tabel berikut : 

   Tabel 4.6 
Jamu Merek Nyonya Meneer Merupakan Produk  

yang Mempunyai Keunggulan Lebih Dibandingkan  
Dengan Jamu Lain 

 
No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju  16 16,0 
3 Ragu-Ragu 19 19,0 
4 Setuju 52 52,0 
5 Sangat setuju 13 13,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak 16% 

menyatakan tidak setuju, sementara 19% menyatakan ragu-ragu 

dan 52% menyatakan setuju dan 13% sangat setuju. Dengan 

banyaknya responden yang menyatakan setuju maka dapat 

disimpulkan jamu merek Nyonya Meneer merupakan produk yang 

mempunyai keunggulan lebih dibandingkan dengan jamu lain. 

Tanggapan responden mengenai membeli jamu Nyonya 

karena mereknya terkenal  dapat dilihat pada tabel berikut : 
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   Tabel 4.7 
Membeli Jamu Nyonya Karena Mereknya Terkenal  

 
No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju 2 2,0 
2 Tidak setuju  23 23,0 
3 Ragu-Ragu 14 14,0 
4 Setuju 34 34,0 
5 Sangat setuju 27 27,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak 2% 

menyatakan sangat tidak setuju, 23% menyatakan tidak setuju, 

sementara 14% menyatakan ragu-ragu dan 34% menyatakan setuju 

dan 27% sangat setuju. Dengan banyaknya responden yang 

menyatakan setuju maka dapat disimpulkan konsumen membeli 

jamu Nyonya karena mereknya terkenal. 

Tanggapan responden mengenai dimasa mendatang  

apabila ada jamu merek lain yang lebih bagus, tetap akan membeli 

jamu Nyonya Meneer  dapat dilihat pada tabel berikut : 

   Tabel 4.8 
Dimasa Mendatang  Apabila Ada Jamu Merek Lain yang Lebih 

Bagus, Tetap Akan Membeli Jamu Nyonya Meneer 
 

No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju 2 2,0 
2 Tidak setuju  10 10,0 
3 Ragu-Ragu 33 33,0 
4 Setuju 33 33,0 
5 Sangat setuju 22 22,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak 2% 

menyatakan sangat tidak setuju, 10% menyatakan tidak setuju, 
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sementara 33% menyatakan ragu-ragu dan 33% menyatakan setuju 

dan 22% sangat setuju. Responden yang menyatakan setuju dan 

ragu-ragu jumlahnya sama, namun apabila dijumlahkan antara 

responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju jumlahnya 

akan lebih banyak. Dengan demikian dapat disimpulkan banyak 

konsumen tetap akan melakukan pembelian jamu Nyonya Meneer, 

namun juga ada beberapa yang memperhitungkan produk lain yang 

mungkin lebih bagus. 

 

2. Harga 

Harga dapat diukur melalui indikator penetapan harga 

jual, elastisitas harga dan perbandingan harga pesaing merek yang 

dibagi ke dalam enam pertanyaan. Hasil dari tanggapan responden 

yang diperoleh adalah sebagai berikut (Lampiran 4, frekuensi tabel 

variabel harga) : 

Tanggapan responden mengenai harga yang ditetapkan 

sesuai dengan kualitas dapat dilihat pada tabel berikut : 

   Tabel 4.9 
Harga yang Ditetapkan Sesuai Dengan Kualitas  

 
No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju 1 1,0 
2 Tidak setuju  6 6,0 
3 Ragu-Ragu 26 26,0 
4 Setuju 54 54,0 
5 Sangat setuju 13 13,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 
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Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak 1% 

menyatakan sangat tidak setuju, 6% menyatakan tidak setuju, 

sementara 26% menyatakan ragu-ragu dan 54% menyatakan setuju 

dan 13% sangat setuju. Dengan banyaknya responden yang 

menyatakan setuju maka dapat disimpulkan harga jamu merek 

Nyonya Meneer disesuaikan dengan kualitas jamu yang 

diproduksi. 

Tanggapan responden mengenai harga yang ditetapkan 

dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat umum dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

    Tabel 4.10 
Harga yang Ditetapkan Dapat Terjangkau Oleh  

Daya Beli Masyarakat Umum 
 

No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju  5 5,0 
3 Ragu-Ragu 28 28,0 
4 Setuju 51 51,0 
5 Sangat setuju 16 16,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak 5% 

menyatakan tidak setuju, sementara 28% menyatakan ragu-ragu 

dan 51% menyatakan setuju dan 16% sangat setuju. Dengan 

banyaknya responden yang menyatakan setuju maka dapat 

disimpulkan harga jamu merek Nyonya Meneer yang ditetapkan 

dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat umum. 
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Tanggapan responden mengenai akan tetap membeli jamu 

Nyonya Meneer, meskipun harga jamu lain mengalami penurunan 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

   Tabel 4.11 
Akan Tetap Membeli Jamu Nyonya Meneer, Meskipun  

Harga Jamu Lain Mengalami Penurunan  
 

No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju 2 2,0 
2 Tidak setuju  1 1,0 
3 Ragu-Ragu 24 24,0 
4 Setuju 58 58,0 
5 Sangat setuju 15 15,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak 2% 

menyatakan sangat tidak setuju, 1% menyatakan tidak setuju, 

sementara 24% menyatakan ragu-ragu dan 58% menyatakan setuju 

dan 15% sangat setuju. Dengan banyaknya responden yang 

menyatakan setuju maka dapat disimpulkan sebagian besar 

konsumen akan tetap membeli jamu Nyonya Meneer, meskipun 

harga jamu lain mengalami penurunan. 

Tanggapan responden mengenai perkembangan harga 

jamu Nyonya Meneer naik, tetap akan membeli produk tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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   Tabel 4.12 
Perkembangan Harga Jamu Nyonya Meneer Cenderung 

Semakin Mahal  
 

No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju 2 2,0 
2 Tidak setuju  6 6,0 
3 Ragu-Ragu 18 18,0 
4 Setuju 61 61,0 
5 Sangat setuju 13 13,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak 2% 

menyatakan sangat tidak setuju, 6% menyatakan tidak setuju, 

sementara 18% menyatakan ragu-ragu dan 61% menyatakan setuju 

dan 13% sangat setuju. Dengan banyaknya responden yang 

menyatakan setuju maka dapat disimpulkan sebagian besar 

konsumen akan tetap membeli jamu Nyonya Meneer, meskipun 

perkembangan harga jamu Nyonya Meneer cenderung naik. 

Tanggapan responden mengenai apabila harga jamu 

merek naik tetap akan membeli produk tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

   Tabel 4.13 
Apabila Harga Jamu Merek Nyonya Meneer Naik, Tetap Akan  

Membeli Produk Tersebut  
 

No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju  8 8,0 
3 Ragu-Ragu 31 31,0 
4 Setuju 53 53,0 
5 Sangat setuju 8 8,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 
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Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak 8% 

menyatakan tidak setuju, sementara 31% menyatakan ragu-ragu 

dan 53% menyatakan setuju dan 8% sangat setuju. Dengan 

banyaknya responden yang menyatakan setuju maka dapat 

disimpulkan sebagian besar konsumen akan tetap membeli jamu 

Nyonya Meneer, meskipun harganya cenderung naik. 

Tanggapan responden mengenai harga jamu Nyonya 

Meneer sebanding relatif/ sama dengan harga jamu sejenis merek 

lainnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

   Tabel 4.14 
     Harga Jamu Nyonya Meneer Sebanding Relatif  / Sama  

      Dengan Harga Jamu Sejenis Merek Lainnya  
 

No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju  13 13,0 
3 Ragu-Ragu 16 16,0 
4 Setuju 63 63,0 
5 Sangat setuju 8 8,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak 13% 

menyatakan tidak setuju, sementara 16% menyatakan ragu-ragu 

dan 63% menyatakan setuju dan 8% sangat setuju. Dengan 

banyaknya responden yang menyatakan setuju maka dapat 

disimpulkan harga jamu Nyonya Meneer sebanding relatif/ sama 

dengan harga jamu sejenis merek lainnya. 
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3. Kemasan 

Kemasan dapat diukur melalui indikator desain kemasan, 

mutu kemasan dan inovasi kemasan yang dibagi ke dalam enam 

pertanyaan. Hasil dari tanggapan responden yang diperoleh adalah 

sebagai berikut (Lampiran 4, frekuensi tabel variabel kemasan) : 

Tanggapan responden mengenai tertarik dengan berbagai 

macam desain kemasan jamu Nyonya Meneer dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

    Tabel 4.15 
Tertarik Dengan Berbagai Macam Desain Kemasan  

Jamu Nyonya Meneer  
 

No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju  16 16,0 
3 Ragu-Ragu 20 20,0 
4 Setuju 45 45,0 
5 Sangat setuju 19 19,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak  16% 

menyatakan tidak setuju, sementara 20% menyatakan ragu-ragu 

dan 45% menyatakan setuju dan 19% sangat setuju. Dengan 

banyaknya responden yang menyatakan setuju maka dapat 

disimpulkan berbagai macam desain kemasan jamu Nyonya 

Meneer mampu menarik perhatian dari para konsumen. 

Tanggapan responden mengenai jamu Nyonya Meneer 

dikemas dengan bahan yang baik dan tidak mudah rusak, sehingga 

dapat melindungi isi jamu dapat dilihat pada tabel berikut : 
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  Tabel 4.16 
Jamu Nyonya Meneer Dikemas Dengan Bahan yang Baik dan  

Tidak Mudah Rusak, Sehingga Dapat Melindungi Isi Jamu  
 

No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju 4 4,0 
2 Tidak setuju  11 11,0 
3 Ragu-Ragu 23 23,0 
4 Setuju 35 35,0 
5 Sangat setuju 27 27,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak  4% 

menyatakan sangat tidak setuju, 11% menyatakan tidak setuju, 

sementara 23% menyatakan ragu-ragu dan 35% menyatakan setuju 

dan 27% sangat setuju. Dengan banyaknya responden yang 

menyatakan setuju maka dapat disimpulkan kemasan dari Jamu 

mampu melindungi isi jamu sehingga tidak mudah rusak. 

Tanggapan responden mengenai jamu Nyonya Meneer 

dikemas secara rapi dapat dilihat pada tabel berikut : 

  Tabel 4.17 
Jamu Nyonya Meneer Dikemas Secara Rapi  

 
No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju  12 12,0 
3 Ragu-Ragu 32 32,0 
4 Setuju 36 36,0 
5 Sangat setuju 20 20,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak  12% 

menyatakan tidak setuju, sementara 32% menyatakan ragu-ragu 

dan 36% menyatakan setuju dan 20% sangat setuju. Dengan 
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banyaknya responden yang menyatakan setuju maka dapat 

disimpulkan kemasan dari Jamu Nyonya Meneer memang dikemas 

secara rapi. 

Tanggapan responden mengenai kemasan jamu Nyonya 

Meneer sesuai dengan keinginan dapat dilihat pada tabel berikut : 

   Tabel 4.18 
            Kemasan Jamu Nyonya Meneer Sesuai Dengan Keinginan  

 
No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju  9 9,0 
3 Ragu-Ragu 34 34,0 
4 Setuju 45 45,0 
5 Sangat setuju 12 12,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak  9% 

menyatakan tidak setuju, sementara 34% menyatakan ragu-ragu 

dan 45% menyatakan setuju dan 12% sangat setuju. Dengan 

banyaknya responden yang menyatakan setuju maka dapat 

disimpulkan kemasan dari Jamu Nyonya Meneer sesuai dengan 

keinginan para konsumen. 

Tanggapan responden mengenai puas dengan bahan 

kemasan yang digunakan jamu Nyonya Meneer dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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   Tabel 4.19 
  Puas Dengan Bahan Kemasan yang Digunakan Jamu  

      Nyonya Meneer 
 

No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju  10 10,0 
3 Ragu-Ragu 24 24,0 
4 Setuju 51 51,0 
5 Sangat setuju 15 15,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak  10% 

menyatakan tidak setuju, sementara 24% menyatakan ragu-ragu 

dan 51% menyatakan setuju dan 15% sangat setuju. Dengan 

banyaknya responden yang menyatakan setuju maka dapat 

disimpulkan para konsumen sudah puas dengan kemasan yang 

digunakan jamu Nyonya Meneer selama ini. 

Tanggapan responden mengenai Informasi / keterangan 

yang tertera pada kemasan jamu Nyonya Meneer dapat menambah 

wawasan untuk membeli jamu Nyonya Meneer dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

   Tabel 4.20 
          Informasi / Keterangan yang Tertera Pada Kemasan Jamu  

          Nyonya Meneer Dapat Menambah Wawasan Untuk Membeli  
         Jamu Nyonya Meneer  

  
No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju 2 2,0 
2 Tidak setuju  6 6,0 
3 Ragu-Ragu 24 24,0 
4 Setuju 46 46,0 
5 Sangat setuju 22 22,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 



 88

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak  2% 

menyatakan sangat tidak setuju, 6% menyatakan tidak setuju, 

sementara 24% menyatakan ragu-ragu dan 46% menyatakan setuju 

dan 22% sangat setuju. Dengan banyaknya responden yang 

menyatakan setuju maka dapat disimpulkan Informasi / keterangan 

yang tertera pada kemasan jamu Nyonya Meneer dapat menambah 

wawasan para konsumen untuk membeli jamu Nyonya Meneer. 

 

4. Keputusan Pembelian 

Keputusan Pembelian dapat diukur melalui indikator 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif dan 

perilaku pasca pembelian yang dibagi ke dalam tujuh pertanyaan. 

Hasil dari tanggapan responden yang diperoleh adalah sebagai 

berikut (Lampiran 4, frekuensi tabel variabel keputusan pembelian)  

Tanggapan responden mengenai produk-produk Nyonya 

Meneer yang ditawarkan memenuhi kebutuhan dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

  Tabel 4.21 
Produk-Produk Nyonya Meneer yang Ditawarkan,  

Memenuhi Kebutuhan  
 

No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju - - 
2 Tidak setuju  16 16,0 
3 Ragu-Ragu 15 15,0 
4 Setuju 51 51,0 
5 Sangat setuju 18 18,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 
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Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak  16% 

menyatakan tidak setuju, sementara 15% menyatakan ragu-ragu 

dan 51% menyatakan setuju dan 18% sangat setuju. Dengan 

banyaknya responden yang menyatakan setuju maka dapat 

disimpulkan produk-produk Nyonya Meneer yang ditawarkan, 

mampu memenuhi kebutuhan para konsumen. 

Tanggapan responden mengenai mengalami kemudahan 

dalam mendapatkan informasi tentang produk jamu Nyonya 

Meneer dapat dilihat pada tabel berikut : 

  Tabel 4.22 
Mengalami Kemudahan Dalam Mendapatkan Informasi  

Tentang Produk Jamu Nyonya Meneer  
 

No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju 1 1,0 
2 Tidak setuju  9 9,0 
3 Ragu-Ragu 22 22,0 
4 Setuju 47 47,0 
5 Sangat setuju 21 21,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak  1% 

menyatakan sangat tidak setuju, 9% menyatakan tidak setuju, 

sementara 22% menyatakan ragu-ragu dan 47% menyatakan setuju 

dan 21% sangat setuju. Dengan banyaknya responden yang 

menyatakan setuju maka dapat disimpulkan para konsumen 

mengalami kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang 

produk jamu Nyonya Meneer. 
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Tanggapan responden mengenai produk jamu yang 

ditawarkan sesuai dengan informasi yang anda dapatkan dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

    Tabel 4.23 
Produk Jamu yang Ditawarkan Sesuai Dengan Informasi  

yang Anda Dapatkan  
 

No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju 1 1,0 
2 Tidak setuju  9 9,0 
3 Ragu-Ragu 22 22,0 
4 Setuju 50 50,0 
5 Sangat setuju 18 18,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak  1% 

menyatakan sangat tidak setuju, 9% menyatakan tidak setuju, 

sementara 22% menyatakan ragu-ragu dan 50% menyatakan setuju 

dan 18% sangat setuju. Dengan banyaknya responden yang 

menyatakan setuju maka dapat disimpulkan produk jamu yang 

ditawarkan sesuai dengan informasi yang para konsumen dapatkan. 

Tanggapan responden mengenai manfaat jamu serta harga 

yang ditawarkan sesuai dengan yang diinginkan dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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           Tabel 4.24 
Manfaat Jamu Serta Harga yang Ditawarkan Sesuai  

Dengan Yang Diinginkan  
 

No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju 1 1,0 
2 Tidak setuju  6 6,0 
3 Ragu-Ragu 22 22,0 
4 Setuju 49 49,0 
5 Sangat setuju 22 22,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak  1% 

menyatakan sangat tidak setuju, 6% menyatakan tidak setuju, 

sementara 22% menyatakan ragu-ragu dan 49% menyatakan setuju 

dan 22% sangat setuju. Dengan banyaknya responden yang 

menyatakan setuju maka dapat disimpulkan manfaat jamu Nyonya 

Meneer serta harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan 

konsumen. 

Tanggapan responden mengenai jika ada penawaran 

produk dengan manfaat yang lebih baik selain jamu Nyonya 

Meneer masih berniat membeli jamu Nyonya Meneer dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

   Tabel 4.25 
Jika Ada Penawaran Produk Dengan Manfaat yang Lebih Baik  

Selain Jamu Nyonya Meneer, Tetap Akan Memilih  
Jamu Nyonya Meneer  

 
No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju -  
2 Tidak setuju  8 8,0 
3 Ragu-Ragu 22 22,0 
4 Setuju 45 45,0 
5 Sangat setuju 25 25,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 



 92

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak  8% 

menyatakan tidak setuju, sementara 22% menyatakan ragu-ragu 

dan 45% menyatakan setuju dan 25% sangat setuju. Dengan 

banyaknya responden yang menyatakan setuju maka dapat 

disimpulkan meskipun ada penawaran produk dengan manfaat 

yang lebih baik selain jamu Nyonya Meneer para konsumen masih 

berniat membeli jamu Nyonya Meneer. 

Tanggapan responden mengenai Jika ada produk jamu 

lain yang ditawarkan dengan kualitas yang sama tetap akan 

memilih jamu Nyonya Meneer dapat dilihat pada tabel berikut : 

  Tabel 4.26 
Jika Ada Produk Jamu Lain yang Ditawarkan Dengan Kualitas 

yang Sama, Tetap Akan Memilih Jamu Nyonya Meneer 
 

No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju 3 3,0 
2 Tidak setuju  5 5,0 
3 Ragu-Ragu 29 29,0 
4 Setuju 48 48,0 
5 Sangat setuju 15 15,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak  3% 

menyatakan sangat tidak setuju, 5% menyatakan tidak setuju, 

sementara 29% menyatakan ragu-ragu dan 48% menyatakan setuju 

dan 15% sangat setuju. Dengan banyaknya responden yang 

menyatakan setuju maka dapat disimpulkan meskipun ada produk 

jamu lain yang ditawarkan dengan kualitas yang sama para 

konsumen tetap akan memilih jamu Nyonya Meneer. 
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Tanggapan responden mengenai tidak akan beralih ke 

produk lain dan selalu menggunakan produk jamu Nyonya Meneer 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

  Tabel 4.27 
Tidak Akan Beralih Ke Produk Lain dan Selalu Menggunakan  

Produk Jamu Nyonya Meneer  
 

No Keterangan Jumlah  Presentase  
1 Sangat tidak setuju 2 2,0 
2 Tidak setuju  14 14,0 
3 Ragu-Ragu 24 24,0 
4 Setuju 35 35,0 
5 Sangat setuju 25 25,0 

Jumlah 100 100 
Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil jawaban responden memperlihatkan sebanyak  2% 

menyatakan sangat tidak setuju, 14% menyatakan tidak setuju, 

sementara 24% menyatakan ragu-ragu dan 35% menyatakan setuju 

dan 25% sangat setuju. Dengan banyaknya responden yang 

menyatakan setuju maka dapat disimpulkan para konsumen tidak 

akan beralih ke produk lain dan selalu menggunakan produk jamu 

Nyonya Meneer. 

 

4.1.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang 

digunakan normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas 
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yang digunakan adalah kurva histogram dan normal p –p plot yang 

hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. (Lampiran 7, kurva 

histogram dan normal p p-lot): 
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Grafik kurva histogram memperlihatkan bentuk kurva 

simetris atau tidak condong kekiri atau kekanan, ini menunjukkan 

bahwa data yang digunakan berdistribusi normal. Sementara hasil 

grafik normal p –p plot dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4.1 

Grafik Normalitas 
                                          Sumber : Data Primer yang diolah 
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Jika dilihat berdasarkan normal probability plot maka 

semua data berdistribusi normal. Hal ini karena semua data 

menyebar mengikuti garis diagonalnya.  

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah 

ada korelasi antara variabel independen dengan nilai data. Deteksi 

ada tidaknya problem heteroskedastisitas adalah dengan media 

grafik, apabila grafik membentuk pola khusus maka model terdapat 

heteroskedastisitas. Tetapi, jika tidak ada pola yang jelas, serta 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y,  

maka tidak terjadi Heteroskedastisitas (Imam Ghozali,2001). 

Hasil grafik tersebut adalah sebagai berikut (Lampiran 8, 

scatter plot) : 
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Gambar 4.2 
Uji Heteroskedastisitas 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik 

tidak bisa membentuk pola tertentu yang jelas, dimana titik-titik 

tersebut menyebar ke seluruh daerah sumbu X maupun sumbu Y, 

sehingga grafik tersebut tidak bisa dibaca dengan jelas. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3. Uji Multikolinearitas  

Pengujian multikolinearitas menunjukkan apakah ada 

korelasi diantara variabel independen. Pengujian adanya 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance value berada di 

atas 0,1 dan variance inflation factor atau nilai VIF masing-masing 

variabel independen berada di bawah 10. Hasil uji multikolinearitas 

dapat dilihat pada tabel berikut ini (Lampiran 8, colliniearity 

statistics): 

Tabel 4.28 
Hasil Uji Multikolineritas 

 
Variabel  Tolerance  VIF Keterangan  

Merek 0,451 2,219 Tidak terjadi multikolinearitas 
Harga  0,499 2,005 Tidak terjadi multikolinearitas 
Kemasan  0,488 2,049 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber : Data primer yang diolah 

Hasil uji multikoliniearitas menunjukkan bahwa pada variabel 

independen merek, harga dan kemasan nilai tolerance yang di dapat 

berada di atas 0, dan nilai VIF berada di bawah 10, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 
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4.1.3 Analisis Regresi 

Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh 

variabel harga, merek dan kemasan terhadap keputusan pembelian produk 

jamu Nyonya Meneer.  

Hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi 

13.0 dapat dirangkum sebagai berikut (Lampiran 9, Hasil regresi): 

Tabel 4.29 
Hasil Regresi Berganda 

Keterangan  Koefisien  t hitung Sig. 
Constant 0,246 0,139 0,890
Merek 0,427 5,969 0,000
Harga 0,259 2,414 0,018
Kemasan 0,329 4,067 0,000
F test 86,560   
F Sig 0,000   
R 0,854   
Adjusted R square 0,722   
Korelasi parsial merek 0,520   
Korelasi parsial harga 0,239   
Korelasi parsial kemasan 0,383   

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari hasil analisis regresi berganda dapat dibuat persamaan sebagai 

berikut: 

Y = 0,246 + 0,427 X1 + 0,259 X2 + 0,329 X3   

1. Constant (a) = 0,246, artinya apabila merek, harga dan kemasan  

tetap, maka besarnya keputusan pembelian masih bernilai positif 

sebesar 0,246. 

2. Merek (X1) = 0,427, artinya apabila variabel merek naik satu 

satuan maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,427 

dengan asumsi variabel lainnya tetap. 
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3. Harga (X2) = 0,259, artinya apabila variabel harga naik satu 

satuan maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,259 

dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

4. Kemasan (X3) = 0,329, artinya apabila variabel kemasan naik 

satu satuan maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 

0,329 dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

 

4.1.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji adanya pengaruh 

yang signifikan antara harga, merek dan kemasan terhadap keputusan 

pembelian keputusan pembelian produk jamu Nyonya Meneer. 

Pengujian dilakukan secara parsial dengan menggunakan uji-t dan 

secara simultan dengan menggunakan uji – F. 

1. Uji Parsial 

Uji parsial digunakan untuk menguji hipotesis adanya 

pengaruh yang signifikan antara harga, merek dan kemasan 

terhadap keputusan pembelian produk jamu Nyonya Meneer secara 

parsial pada tingkat signifikansi α = 0,05. 

Hasil uji secara parsial adalah sebagai berikut : 

a. Merek (X1), didapat  t hitung = 5,969 dengan sig. 0,000, karena 

sig. < α = 0,05, maka H1 yang menyatakan ada pengaruh antara 

merek terhadap keputusan pembelian diterima. 
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b. Harga (X2), didapat  t hitung = 2,414 dengan sig. 0,018, karena 

sig. < α = 0,05, maka H2 yang menyatakan ada pengaruh antara 

harga terhadap keputusan pembelian diterima. 

c. Kemasan (X3), didapat  t hitung = 4,067 dengan sig. 0,000, 

karena sig. < α = 0,05, maka H3 yang menyatakan ada 

pengaruh antara kemasan terhadap keputusan pembelian 

diterima. 

 

2. Uji Simultan 

Uji simultan digunakan untuk menguji hipotesis adanya 

pengaruh yang signifikan antara harga, merek dan kemasan 

terhadap keputusan pembelian produk jamu Nyonya Meneer secara 

bersama-sama pada tingkat signifikansi α = 0,05. Hasil uji 

simultan adalah sebagai berikut: 

Hasil uji simultan dapat dilihat pada F hitung sebesar 86,560 

dengan sig. 0,000, karena sig. yang didapat < α = 0,05, maka H4 

yang menyatakan ada pengaruh antara harga, merek dan kemasan 

terhadap keputusan pembelian diterima. 

 

4.1.5 Koefesien determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

kemampuan harga, merek dan kemasan dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian. 
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Hasil koefesien determinasi dapat dilihat pada adjusted R 

Square = 0,722, yang artinya besarnya harga, merek dan kemasan 

dalam mempengaruhi keputusan pembelian adalah sebesar 72,2%. 

sementara sisanya sebesar 27,8% keputusan pembelian dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diangkat dalam penelitian ini. Sementara 

dari hasil korelasi parsial memperlihatkan merek mampu 

mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 0,520, sedangkan harga 

mampu mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 0,239 dan 

kemasan mampu mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 0,383. 

Hasil ini memperlihatkan jika merek mempunyai pengaruh paling 

besar terhadap keputusan pembelian. 

 

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian mengenai pengaruh harga, merek dan kemasan 

terhadap keputusan pembelian produk jamu Nyonya Meneer memperlihatkan 

adanya pengaruh yang signifikan antara dari ketiga variabel tersebut terhadap 

keputusan pembelian dari para konsumen, dimana faktor merek mempunyai 

pengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

memperlihatkan bahwa para konsumen memperhitungkan aspek harga, merek 

dan kemasan dalam melakukan pembelian jamu. Kesesuaian para konsumen 

terhadap aspek-aspek yang ditawarkan akan membuat para konsumen 

melakukan tindakan pembelian. 



 101

Ketertarikan para konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk 

seperti jamu, ditentukan sejauh mana produk yang ditawarkan tersebut mampu 

memberi manfaat dan kepuasan bagi konsumen. Para konsumen yang merasa 

mendapatkan manfaat dan kepuasan dari produk yang ditawarkan membuat 

konsumen selalu mengkonsumsi produk tersebut. Dalam hal ini nama merek 

dari produk akan menjadi faktor yang pertama paling diingat oleh konsumen 

ketika melakukan pembelian, sehingga disini merek mampu mewakili citra 

diri dari produk yang ditawarkan. Situasi ini terjadi pada jamu produk Nyonya 

Meneer yang ditawarkan di pasar. Hasil penelitian memperlihatkan 

kebanyakan responden menyatakan  apabila membeli jamu pertama kali yang 

diingat adalah jamu Nyonya Meneer dan lebih mengenal jamu merek Nyonya 

Meneer  dibandingkan dengan jamu lain, jamu Nyonya Meneer mempunyai 

citra merek yang baik, jamu Nyonya Meneer di produksi oleh perusahaan 

maju, kualitas produk jamu Nyonya Meneer sangat bermutu, dapat 

meyembuhkan penyakit dan menyehatkan tubuh, jamu Nyonya Meneer 

merupakan produk yang mempunyai keunggulan lebih dibanding dengan jamu 

lain dan akan membeli jamu Nyonya Meneer karena mereknya terkenal dan 

tetap akan membeli jamu Nyonya Meneer, meskipun ada merek yang lebih 

bagus. Hasil ini menjadi gambaran dengan produk yang bermutu dan 

berkualitas di mata para konsumen maka bisa menimbulkan citra diri yang 

baik pada jamu merek Nyonya Meneer. Hal ini akan membuat para konsumen 

selalu melakukan pembelian jamu produk Nyonya Meneer karena dinilai lebih 

berkualitas dan bermanfaat dibanding jamu merek lain, meskipun jamu merek 

Nyonya Meneer kurang begitu kuat dalam mempromosikan produknya. 
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Faktor harga bisa menjadi faktor yang paling penting bagi konsumen 

dalam melakukan pembelian produk seperti jamu. Harga suatu produk 

mengandung pengertian adanya kemampuan yang dimiliki oleh seorang 

konsumen untuk mendapatkan atau membeli produk tersebut. Hasil penelitian 

yang dilakukan pada konsumen jamu Nyonya Meneer memperlihatkan banyak 

responden yang menyatakan harga yang ditetapkan sesuai dengan kualitas, 

harga yang ditetapkan dapat terjangkau daya beli masyarakat umum, akan 

tetap membeli jamu Nyonya Meneer, meskipun harga jamu lain mengalami 

penurunan, perkembangan harga jamu Nyonya Meneer cenderung semakin 

naik, apabila harga jamu Nyonya Meneer naik tetap akan membeli produk 

tersebut dan harga jamu Nyonya Meneer sebanding / relatif sama dengan 

harga jamu sejenis merek lainnya. Hasil tanggapan ini memperlihatkan adanya 

berbagai persepsi dari para konsumen mengenai harga jamu Nyonya Meneer. 

Secara garis besar ada konsumen yang melakukan pembelian jamu Nyonya 

Meneer karena memang karena harganya terjangkau, konsumen lain 

melakukan pembelian karena kualitasnya yang baik meskipun harganya 

cenderung naik dan dengan harga yang relatif sama dengan produk lain 

konsumen lebih memilih produk jamu Nyonya Meneer. Hasil ini 

memperlihatkan kebijakan harga yang diterapkan oleh jamu Nyonya Meneer 

bisa diterima oleh konsumen sehingga tetap menimbulkan minat para 

konsumen untuk melakukan pembelian. 

Kemasan bisa menjadi salah satu bagian penting dalam sebuah produk. 

Kemasan yang digunakan sebagai pembungkus kadangkala menjadi perhatian 

tersendiri para konsumen yang melakukan pembelian. Para konsumen lebih 
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cenderung menyukai kemasan produk yang praktis dan yang terpenting bisa 

melindungi isi dari produk yang ada di dalamnya, sementara faktor desain atau 

warna bisa juga menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk melakukan 

pembelian. Hasil penelitian memperlihatkan banyak responden yang 

memandang kemasan dari jamu produk Nyonya Meneer mempunyai desain 

yang menarik, dikemas dengan bahan yang baik dan tidak mudah rusak 

sehingga dapat melindungi isi jamu dan dikemas secara rapi. Kebanyakan 

responden juga menyatakan kemasan jamu Nyonya Meneer sesuai dengan 

keinginan mereka dan merasa sudah puas  dengan kemasan yang digunakan 

serta informasi yang tertera di kemasan mampu menambah wawasan untuk 

membeli jamu Nyonya Meneer. Hasil ini memperlihatkan kemasan dari jamu 

Nyonya Meneer mampu menambah daya tarik konsumen untuk melakukan 

konsumsi sehingga akan membuat para konsumen melakukan pembelian jamu 

Nyonya Meneer.    
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BAB  V 

 PENUTUP  

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh  

variabel harga, merek dan kemasan terhadap keputusan pembelian produk jamu 

Nyonya Meneer, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Merek mampu mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian produk jamu Nyonya Meneer. 

2. Harga mampu mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian produk jamu Nyonya Meneer. 

3. Kemasan mampu mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian produk jamu Nyonya Meneer. 

4. Merek mempunyai pengaruh terbesar bagi konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian produk jamu Nyonya Meneer. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat, maka saran yang bisa diberikan 

adalah : 

1. Meskipun memiliki citra merek yang cukup terkenal, PT. Nyonya Meneer 

harus mewaspadai adanya perusahaan-perusahaan produk jamu lain yang 

menjadi pesaing besar terhadap PT. Nyonya Meneer, karena sewaktu-waktu 

tingkat loyalitas konsumen terhadap merek Nyonya Meneer akan berubah 
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seiring dengan persaingan di pasar yang ketat. Maka dari itu salah satu cara 

untuk mempertahankan citra merek yaitu melalui strategi promosi yang kuat 

baik melalui media cetak maupun elektronik agar produk jamu merek Nyonya 

Meneer lebih dikenal masyarakat luas dan tidak kalah dengan pesaingnya. 

2. Dari segi harga PT. Nyonya Meneer hendaknya juga menetapkan harga yang 

sebanding dengan kualitas dan manfaat yang dapat diperoleh konsumen, agar 

harganya bisa bersaing dengan jamu lain yang sejenis. 

3.  Dilihat dari segi kemasan sebaiknya desain kemasan dari jamu Nyonya 

Meneer dibuat lebih variatif sehingga mampu menarik minat beli konsumen. 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

                          UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

                          FAKULTAS EKONOMI 

 

Kepada : 

Yth. Konsumen jamu Nyonya Meneer 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

Dengan segala kerendahan hati dimohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ i 

untuk membantu mengisi kuesioner yang kami sediakan. Kuesioner ini untuk 

mengumpulkan data guna menyelesaikan tugas akhir perkuliahan berupa 

penyusunan skripsi yang berjudul ”PENGARUH MEREK, HARGA DAN 

KEMASAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK JAMU 

NYONYA MENEER (Studi Kasus Pada Toko-toko Jamu Nyonya Meneer di 

Kecamatan Gayamsari, Semarang)” 

 Jawaban yang anda berikan sesuai dengan keadaan sebenarnya atas 

pernyataan yang ada. 

Setiap pernyataan disediakan lima pilihan kolom dengan skor masing-masing : 

• Responden memberikan jawaban “sangat setuju” diberi skor = 5 

• Responden memberikan jawaban “setuju” diberi skor  = 4 

• Responden memberikan jawaban “netral/ragu-ragu” diberi skor = 3 

• Responden memberikan jawaban “tidak setuju” diberi skor  = 2 

• Responden memberikan jawaban “sangat tidak setuju” diberi skor = 1 

 Merupakan bantuan yang sangat besar bagi penulisan skripsi, dan kami 

menghargai jawaban yang anda berikan. 

Atas bantuan, kesediaan dan partisipasi anda dalam mengisi kuesioner ini 

kami mengucapkan terima kasih. 

Semarang,    Agustus 2008 

Peneliti, 

Afem Gemilar 
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Angket Penelitian                               No. Responden ….. 
             (diisi oleh peneliti) 
Petunjuk : 

1. Isilah identitas saudara pada tempat yang telah disediakan  
2. Berilah tanda ( v ) pada salah satu alternatif kolom jawaban yang sesuai 

dengan tanggapan saudara 
 
Identitas Responden  
Nama              : 
Umur              : 
Jenis kelamin : 
Pekerjaan       : 
Alamat           : 

 
No 

 
Daftar Pernyataan 

 
sangat 
setuju 

 
setuju 

 
ragu- 
ragu 

 
tidak 
setuju 

sangat 
tidak 
setuju 

1 Apabila anda membeli jamu, yang 
anda ingat pertama kali adalah jamu 
merek Nyonya Meneer. 

     

2 
 
 

Anda lebih mengenal jamu merek 
Nyonya Meneer dibandingkan 
dengan jamu merek lain. 

     

3 Jamu Nyonya Meneer mempunyai 
citra merek yang baik. 

     

4 Jamu Nyonya Meneer diproduksi 
oleh perusahaan yang maju  

     

5 Kualitas produk jamu Nyonya 
Meneer sangat bermutu, dapat 
menyembuhkan penyakit dan 
menyehatkan tubuh. 

     

6 Jamu Nyonya Meneer merupakan 
produk yang mempunyai 
keunggulan lebih dibandingkan 
dengan jamu lain. 

     

7 Anda membeli jamu Nyonya 
Meneer karena mereknya yang 
terkenal. 

     

8 Dimasa mendatang apabila ada 
jamu merek lain yang lebih bagus, 
apakah anda tetap akan membeli 
jamu Nyonya Meneer. 

     

9 Harga yang ditetapkan sesuai 
dengan kualitas. 

     

10 Harga yang ditetapkan dapat 
terjamgkau oleh daya beli 
masyarakat umum. 
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No 

 
Daftar Pernyataan 

 
sangat 
setuju 

 
setuju 

 
ragu- 
ragu 

 
tidak 
setuju 

sangat 
tidak 
setuju 

11 Anda akan tetap membeli jamu 
Nyonya Meneer, meskipaun harga 
jamu lain mengalami penurunan. 

     

12 Perkembangan harga jamu Nyonya 
Meneer cenderung mahal. 

     

13 Apabila harga jamu Nyonya 
Meneer naik, anda tetap akan 
membeli produk tersebut. 

     

14 Harga jamu Nyonya Meneer 
sebanding/relatif sama dengan 
harga jamu sejenis merek lainnya 

     

15 Saudara tertarik dengan berbagai 
macam desain kemasan jamu 
Nyonya Meneer. 

     

16 Jamu Nyonya Meneer dikemas 
dengan bahan yang baik dan tidak 
mudah rusak, sehingga dapat 
melindungi isi jamu. 

     

17 Jamu Nyonya Meneer dikemas 
secara rapi. 

     

18 Kemasan jamu Nyonya Meneer 
sesuai dengan keinginan anda. 

     

19 Anda puas dengan bahan kemasan 
yang digunakan jamu Nyonya 
Meneer. 

     

20 Informasi / keterangan yang tertera 
pada kemasan jamu Nyonya 
Meneer dapat menambah wawasan 
anda untuk membeli jamu Nyonya 
Meneer. 

     

21 Produk-produk Nyonya Meneer 
yang ditawarkan, memenuhi 
kebutuhan anda. 

     

22 Anda mengalami kemudahan dalam 
mendapatkan informasi tentang 
produk jamu Nyonya Meneer. 

     

23 Produk jamu yang ditawarkan 
sesuai dengan informasi yang anda 
dapatkan. 

     

24 Manfaat jamu serta harga yang 
ditawarkan sesuai dengan yang 
anda inginkan.  
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Daftar Pernyataan 

 
sangat 
setuju 

 
setuju 

 
ragu- 
ragu 

 
tidak 
setuju 

sangat 
tidak 
setuju 

25 Jika ada penawaran produk dengan 
manfaat yang lebih baik selain jamu 
Nyonya Meneer, anda masih berniat 
membeli produk yang ditawarkan 
jamu Nyonya Meneer. 

     

26 Jika ada produk jamu lain yang 
ditawarkan dengan kualitas yang 
sama, anda tetap menggunakan 
jamu Nyonya Meneer. 

     

27 Anda tidak akan beralih ke produk 
lain dan selalu menggunakan 
produk jamu Nyonya Meneer. 
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Daftar Variabel dan No Item 
 

No Variabel No Item 
1. Merek : 

• Kesadaran merek 

• Asosiasi merek 

• Persepsi kualitas merek 

• Loyalitas merek 

 

1, 2 

3, 4 

5, 6 

7, 8 
 

2. Harga : 

• Penetapan harga jual 

• Elastisitas harga 

• Perbandingan harga pesaing Merek 

 

9, 10 

11, 12, 13 

14 

3. Kemasan  : 

• Desain kemasan 

• Mutu kemasan 

• Inovasi kemasan 

 

15 

16, 17, 18 

19, 20 

4. Keputusan pembelian : 

• Pengenalan kebutuhan 

• Pencarian informasi 

• Evaluasi alternatif 

• Perilaku pascapembelian 

 

21 

22, 23 

24, 25 

26, 27 
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LAMPIRAN   
2 
 

 Data Penelitian 30 Responden 
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Merek 
30 Responden  

 
 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

,865 8

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item-Total Statistics

25,07 25,857 ,506 ,860
25,20 24,510 ,608 ,850
24,87 23,223 ,747 ,833
25,00 24,276 ,635 ,847
25,07 25,306 ,570 ,854
25,03 24,930 ,534 ,858
25,07 23,857 ,710 ,838
24,90 25,059 ,618 ,849

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1.8

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 

Scale Statistics

28,60 31,559 5,618 8
Mean Variance

Std.
Deviation N of Items
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Harga 
30 Responden 

 
 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

,864 6

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item-Total Statistics

19,70 10,976 ,742 ,825
19,47 11,775 ,621 ,848
19,60 11,076 ,646 ,844
19,60 11,628 ,615 ,849
19,57 12,185 ,656 ,843
19,57 11,357 ,685 ,836

X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 

Scale Statistics

23,50 16,121 4,015 6
Mean Variance

Std.
Deviation N of Items
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kemasan 
30 Responden 

 
 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

,940 6

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item-Total Statistics

19,47 23,154 ,846 ,927
19,57 21,633 ,861 ,924
19,47 22,326 ,786 ,934
19,50 24,603 ,765 ,937
19,37 22,585 ,824 ,929
19,47 21,637 ,862 ,924

X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X3.5
X3.6

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 

Scale Statistics

23,37 32,240 5,678 6
Mean Variance

Std.
Deviation N of Items
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Keputusan Pembelian 
30 Responden 

 
 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

,879 7

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item-Total Statistics

23,50 17,431 ,670 ,860
23,70 16,079 ,763 ,847
23,80 17,959 ,549 ,875
23,63 17,620 ,634 ,865
23,63 17,482 ,618 ,867
23,63 18,033 ,654 ,863
23,70 15,390 ,762 ,848

Y.1
Y.2
Y.3
Y.4
Y.5
Y.6
Y.7

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
Scale Statistics

27,60 22,869 4,782 7
Mean Variance

Std.
Deviation N of Items
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3 
 

Data Penelitian 100 Responden  
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Merek 
100 Responden  

 
 

Case Processing Summary

100 100,0
0 ,0

100 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

,746 8

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item-Total Statistics

26,23 17,593 ,309 ,742
26,43 16,207 ,481 ,712
26,46 16,352 ,503 ,709
26,52 16,858 ,396 ,727
26,66 15,984 ,479 ,712
26,74 15,811 ,538 ,701
26,75 15,664 ,375 ,738
26,73 15,755 ,473 ,713

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1.8

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 

Scale Statistics

30,36 20,516 4,529 8
Mean Variance

Std.
Deviation N of Items
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Harga 
100 Responden  

 
 

Case Processing Summary

100 100,0
0 ,0

100 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

,656 6

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item-Total Statistics

18,65 6,432 ,283 ,651
18,59 6,184 ,378 ,617
18,54 6,109 ,406 ,607
18,60 6,040 ,372 ,619
18,76 5,881 ,492 ,577
18,71 6,026 ,393 ,611

X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 

Scale Statistics

22,37 8,235 2,870 6
Mean Variance

Std.
Deviation N of Items
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kemasan  
100 Responden 

 
 

Case Processing Summary

100 100,0
0 ,0

100 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

,774 6

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item-Total Statistics

18,45 10,088 ,623 ,714
18,42 9,741 ,561 ,732
18,48 10,737 ,524 ,740
18,52 11,343 ,514 ,744
18,41 11,477 ,462 ,755
18,32 11,210 ,450 ,758

X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X3.5
X3.6

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 

Scale Statistics

22,12 14,834 3,851 6
Mean Variance

Std.
Deviation N of Items
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Keputusan Pembelian 
100 Responden 

 
 

Case Processing Summary

100 100,0
0 ,0

100 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

,751 7

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item-Total Statistics

22,59 12,123 ,583 ,694
22,52 12,899 ,474 ,719
22,55 13,058 ,466 ,721
22,45 12,674 ,554 ,703
22,43 13,985 ,317 ,751
22,63 14,357 ,248 ,765
22,63 11,205 ,635 ,678

Y.1
Y.2
Y.3
Y.4
Y.5
Y.6
Y.7

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 

Scale Statistics

26,30 16,859 4,106 7
Mean Variance

Std.
Deviation N of Items
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LAMPIRAN  
4 
 

Frekuensi Hasil Pernyataan  
Responden 
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Frequency Table 
 
 
Variabel Merek 
 

X1.1

6 6,0 6,0 6,0
12 12,0 12,0 18,0
45 45,0 45,0 63,0
37 37,0 37,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X1.2

7 7,0 7,0 7,0
23 23,0 23,0 30,0
40 40,0 40,0 70,0
30 30,0 30,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X1.3

10 10,0 10,0 10,0
11 11,0 11,0 21,0
58 58,0 58,0 79,0
21 21,0 21,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X1.4

9 9,0 9,0 9,0
21 21,0 21,0 30,0
47 47,0 47,0 77,0
23 23,0 23,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X1.5

2 2,0 2,0 2,0
8 8,0 8,0 10,0

28 28,0 28,0 38,0
42 42,0 42,0 80,0
20 20,0 20,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X1.6

16 16,0 16,0 16,0
19 19,0 19,0 35,0
52 52,0 52,0 87,0
13 13,0 13,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X1.7

2 2,0 2,0 2,0
23 23,0 23,0 25,0
14 14,0 14,0 39,0
34 34,0 34,0 73,0
27 27,0 27,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X1.8

2 2,0 2,0 2,0
10 10,0 10,0 12,0
33 33,0 33,0 45,0
33 33,0 33,0 78,0
22 22,0 22,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Variabel Harga 
 

X2.1

1 1,0 1,0 1,0
6 6,0 6,0 7,0

26 26,0 26,0 33,0
54 54,0 54,0 87,0
13 13,0 13,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X2.2

5 5,0 5,0 5,0
28 28,0 28,0 33,0
51 51,0 51,0 84,0
16 16,0 16,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X2.3

2 2,0 2,0 2,0
1 1,0 1,0 3,0

24 24,0 24,0 27,0
58 58,0 58,0 85,0
15 15,0 15,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X2.4

2 2,0 2,0 2,0
6 6,0 6,0 8,0

18 18,0 18,0 26,0
61 61,0 61,0 87,0
13 13,0 13,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.5

8 8,0 8,0 8,0
31 31,0 31,0 39,0
53 53,0 53,0 92,0

8 8,0 8,0 100,0
100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X2.6

13 13,0 13,0 13,0
16 16,0 16,0 29,0
63 63,0 63,0 92,0

8 8,0 8,0 100,0
100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
Variabel Kemasan 
 

X3.1

16 16,0 16,0 16,0
20 20,0 20,0 36,0
45 45,0 45,0 81,0
19 19,0 19,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X3.2

4 4,0 4,0 4,0
11 11,0 11,0 15,0
23 23,0 23,0 38,0
35 35,0 35,0 73,0
27 27,0 27,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X3.3

12 12,0 12,0 12,0
32 32,0 32,0 44,0
36 36,0 36,0 80,0
20 20,0 20,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X3.4

9 9,0 9,0 9,0
34 34,0 34,0 43,0
45 45,0 45,0 88,0
12 12,0 12,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X3.5

10 10,0 10,0 10,0
24 24,0 24,0 34,0
51 51,0 51,0 85,0
15 15,0 15,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X3.6

2 2,0 2,0 2,0
6 6,0 6,0 8,0

24 24,0 24,0 32,0
46 46,0 46,0 78,0
22 22,0 22,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Variabel Keputusan Pembelian 
 

Y.1

16 16,0 16,0 16,0
15 15,0 15,0 31,0
51 51,0 51,0 82,0
18 18,0 18,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y.2

1 1,0 1,0 1,0
9 9,0 9,0 10,0

22 22,0 22,0 32,0
47 47,0 47,0 79,0
21 21,0 21,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y.3

1 1,0 1,0 1,0
9 9,0 9,0 10,0

22 22,0 22,0 32,0
50 50,0 50,0 82,0
18 18,0 18,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y.4

1 1,0 1,0 1,0
6 6,0 6,0 7,0

22 22,0 22,0 29,0
49 49,0 49,0 78,0
22 22,0 22,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y.5

8 8,0 8,0 8,0
22 22,0 22,0 30,0
45 45,0 45,0 75,0
25 25,0 25,0 100,0

100 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y.6

3 3,0 3,0 3,0
5 5,0 5,0 8,0

29 29,0 29,0 37,0
48 48,0 48,0 85,0
15 15,0 15,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y.7

2 2,0 2,0 2,0
14 14,0 14,0 16,0
24 24,0 24,0 40,0
35 35,0 35,0 75,0
25 25,0 25,0 100,0

100 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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LAMPIRAN  

5 
 

Tabel Validitas 
( R Product Moment ) 
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LAMPIRAN  
6 

Hasil Validitas & Reliabilitas 
(Corrected Item Correlation & Cronbach’s Alpha) 
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LAMPIRAN  
7 

Hasil Uji Normalitas 
(Kurva Histogram & Normal P-P Plots) 
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Uji Normalitas 
 
 

Charts 
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Regression Standardized Residual
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Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Histogram
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LAMPIRAN  
8 
 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
(Scatterplot) 
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Hasil Regresi 
 
 

Variables Entered/Removed b

Kemasan,
Harga,
Merek

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 
 

Model Summaryb

,854a ,730 ,722 2,166
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kemasan, Harga, Mereka. 

Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 
 

ANOVAb

1218,529 3 406,176 86,560 ,000a

450,471 96 4,692
1669,000 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kemasan, Harga, Mereka. 

Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 
 

Coefficientsa

,246 1,768 ,139 ,890
,427 ,072 ,471 5,969 ,000 ,800 ,520 ,317 ,451 2,219
,259 ,107 ,181 2,414 ,018 ,688 ,239 ,128 ,499 2,005
,329 ,081 ,309 4,067 ,000 ,740 ,383 ,216 ,488 2,049

(Constant)
Merek
Harga
Kemasan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
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Gambar Outlet / toko jamu 

Nyonya Meneer 
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Contoh Produk Nyonya Meneer 
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Kantor PT. Nyonya Meneer 
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Kantor Cabang PT Nyonya Meneer Semarang, Jl Raden Patah No. 177 

 

 
 

Kantor Pusat PT Nyonya Meneer Semarang, Jl Raden Patah No. 191-199 
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