1

Minat Beli Susu L-Men Yang Dipengaruhi Brand Image Dan Celebrity
Endorser Pada Masyarakat Kecamatan Unter Iwes
Arreza Insan Kamil, Nova Adhitya Ananda

2

Pengaruh Kelengkapan Produk, Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap
10-17
Keputusan Pembelian Pada Baby Shop Roberto Sumbawa
Melisa, Muhammad Nur Fietroh

3

Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan Dan Kepribadian Terhadap
18-26
Perilaku Manajemen Keuangan Pelaku Umkm Di Moyo Hilir
Maya Novianti, Abdul Salam

4

Pengaruh Cita Rasa Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Ayam Geprek
Junior Cabang Pekat Di Kabupaten Sumbawa
27-34
Andi Jamal, Sherwin Ary Busman

5

Pengaruh Literasi Keuangan Dan Modal Sosial Terhadap Inklusi Keuangan
Masyarakat Usia Produktif Di Sumbawa
35-42
Hanifah Sri Suryani , Rani Israfiani

6

Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Masker
43-49
Medis Sensi Pada Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa
Sumayah Nur Rohmah, Serli Oktapiani

7

Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Paket
Internet Xl Axiata Di Masa Pandemi Covid 19
50-56
Sherwin Ary Busman, Gunawan Wibisono

8

Pengaruh Return On Asset (ROA) Return On Equity (ROE) Dan Net Profit
Margin (NPM) Terhadap Nilai Perusahaan
57-64
Kalsum Yahya, Muhammad Nur Fietroh

9

Pengaruh Iklan Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda
Motor Honda Di Krida Dinamik Auto Nusa Cabang Sumbawa
65-71
Andi Rusni, Muhammad Marwan

1-9

JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS

E--ISSN : 2686-2484

Volume 4,Nomor 2, [Oktober] [2021]
http://doi.org/10.33395/remik.v4
tp://doi.org/10.33395/remik.v4i2 [DOI]

MINAT BELI SUSU L
L-MEN
MEN YANG
DIPENGARUHI BRAND IMAGE DAN
CELEBRITY ENDORSER PADA MASYARAKAT
KECAMATAN UNTER IWES
1

2

Arreza Insan Kamil, Nova Adhitya Ananda*

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa

Jl. Raya Olat Maras, Batu Alang, Moyo Hulu, Pernek, Moyohulu,
Kabupaten Sumbawa, NTB
arteeza23@gmail.com, Nova.ahdhitya.ananda@uts.ac.id

*Corresponding Author
Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengaruh Brand Image Dan Celebrity
Endorser Berpengaruh Terhadap Minat Beli Susu L
L-Men
Men Pada Masyarakat Kecamatan Unter Iwes.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian
elitian ini berjumlah 100 subjek
penelitian diperoleh melalui teknik sampling non probability sampling dengan menggunakan metode
purposive sampling. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik analisis regresi linier
berganda melalui software SPSS 24.0.Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1)
Variabel Brand Image berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli Susu L
L-Men
Men Pada Masyarakat
Kecamatan Unter Iwes dengan nilai tt-hitung
hitung sebesar 2,187 > dari t tabel 1,984 dan signifikan sebesar
sebe
0,031 (lebih kecil dari alpha 0,05), yang menunjukkan bahwa H1 diterima. Ditarik kesimpulan bahwa
brand image (X1) berpengaruh signifikan terhadap minat beli Susu L-Men
Men Pada Masyarakat
Kecamatan Unter Iwes (Y). (2) Variabel Celebrity Endorser (X2) berpengaruh
engaruh signifikan terhadap
Minat Beli Susu L-Men
Men Pada Masyarakat Kecamatan Unter Iwes (Y).

Kata kunci : Bran Image, Celebrity Endorse
Endorse, Minat Beli, Susu L-Men.
Abstract – This study aims to determine whether the influence ofhas an effect on brand image and
celebrity endorser interest in buying L
L-Men milk in the Unter Iwes sub-district
district community. This study
uses quantitative methods. The sample in this study amounted to 100 research subjects obtained
through a non-probability
probability sampling technique using purp
purposive sampling method. The data obtained
were then processed using multiple linear regression analysis techniques through software SPSS 24.0.
The results of the analysis in this study indicate that (1) thevariable Brand Image has a significant
effect on L-Men's
Men's Milk Purchase Interest in the Unter Iwes District Community with a tt-count value of
2.187 > from t table 1.984 and a significant amount of 0.031 (smaller than alpha 0, 05), which
indicates that H1 is accepted. It is concluded that brand image (X1) has a significant effect on buying
interest (Y). (2) The variable Celebrity Endorser has a significant effect on L-Men's
Men's Milk Purchase
Interest in the Unter Iwes District Community (Y).

Keywords: Brand Image,Celebrity
Celebrity Endorse, Purchase Interest, L
L-Men
Men Milk,
Milk
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I. PENDAHULUAN
Pada era yang modern ini, kesehatan
menjadi salah satu faktor penting untuk tubuh
dan pengelolaan berat badan menjadi faktor
utama agar penampilan menjadi lebih menarik,
maka dari itu terciptalah peningkatan kebutuhan
dan keinginan serta penambahan pemahaman di
masyarakat akan pentingnya kesehatan, semakin
tinggi perubahan di berbagai segi termasuk pola
konsumsi masyarakat dan gaya hidup
masyarakat yang memberikan perhatian lebih
terhadap dirinya sendiri termasuk memilih
makanan yang bergizi.
Pola konsumsi kini mulai beralih ke
konsumsi pangan
ngan yang kaya protein, vitamin dan
mineral. Persaingan di dalam dunia bisnis
hampir terjadi di seluruh lini. Persaingan yang
kompetitif salah satunya terjadi di dalam dunia
nutrisi kesehatan pertumbuhan, perubahan
ekonomi serta kegiatan bisnis yang semaki
semakin
pesat menuntut perusahaan mengembangkan
strategi pemasarannya untuk menarik dan
mempertahankan konsumen. Perusahaan perlu
cepat tanggap terhadap perubahan
perubahan-perubahan
yang terjadi di pasar.
Strategi pemasaran menurut
rut Kotler dan
Armstrong (2016) merupakan logika pemasaran
dengan harapan perusahaan dapat menciptakan
nilai bagi konsumen dan dapat mencapai
hubungan
yang
menguntungkan
dengan
konsumen sehingga dapat dengan cepat
mengetahui peluang pasar yang dimiliki untuk
berkembang dan tidak lain untuk mencapai
keunggulan kompetitif.
Tahapan dalam proses pembelian yang
dilakukan konsumen mulai dari pengenalan
masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif,
keputusan pembelian, dan perilaku pasca
pembelian (Kotler dan Keller, 2012)
2012).
Kecamatan Unter Iwes terd
terdapat tempat
pedukung kegiatan olahraga penambahan otot
atau yang biasa disebut tempat Gym untuk
membantu penambahan masa otot.

Adanya fenomena yang menunjukkan
banyaknya kalangan remaja yang ingin
membentuk tubuh yang atletis dengan salahh
satu cara yaitu berolahraga.
Keinginan ini juga didorong oeh faktor lain
salah satunya yakni adanya iklan susu L-Men
yang
menampilkan seorang pemuda yang
memiliki tubuh atletis salah satunya Albert
Sulthan yang memenangkan kompetisi L-Men
L
of
The Year di tahun 2013. Minat
Min Beli Konsumen
dalam melakukan suatu pembelian bisa didorong
oleh berbagai faktor diantaranya adalah faktor
celebrity endorser dan brand image (Wulandari
dan Nurcahya 2015).
Celebrity endorser merupakan trend promosi
masa kini yang banyak diterapkan perusahaan
peru
untuk mendukung penyampaian iklan melalui
media sosial sehingga dapat mendongkrak
penjualan produk dan jasa (Noviana, 2020).
Menurut
Gumelar
(2016),
tujuan
penggunaan celebrity endorser dirancang untuk
meningkatkan kepercayaan konsumen dan
mendukung
citra
dari
produk
yang
dipromosikan, yang dapat mempengaruhi sikap
dan perilaku konsumen terhadap minat
pembelian.
Menurut Kotler dan Keller (2012) iklan
adalah bentuk presentasi sponsor non-personal
non
berbayar, yang dapat menentukan ide, barang
atau jasa sponsor melalui media cetak (koran dan
majalah), media penyiaran (televisi dan radio),
dan media online (telepon, kabel, satelit,
nirkabel) Media elektronik (audio, video, video
disk, CD-ROM,
ROM, halaman web) dan media
tampilan (baliho, rambu, poster).
Periklanan juga merupakan aliran informasi
satu arah atau kekuatan persuasif, yang dapat
memandu seseorang atau organisasi untuk
mengambil tindakan,sehingga menghasilkan
komunikasi dalam pemasaran.
Menurut Kotler dan Keller (2016)
mengemukakan bahwa Pemasar harus member
konsumen sesuatuu isyarat positif agar konsumen
selalu mengingat merek tersebut, dengan
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penggunaan Celebrity Endorser, kemasan yang
menarik dan promosi yang menarik diharapkan
konsumen dapat mengingat suatu merek.
Selain
lain celebrity endorser, faktor
faktor-faktor lain
yang juga mempengaruhi minat beli iyalah citra
merek (brand image).
Menurut Firmansyah (2019
(2019), perusahaan
diharapkan untuk mempertahankan serta
meningkatkan
atkan citra merek yang dimiliki
perusahaan, sehingga Brand IImage dapat
mempengaruhi minat beli konsumen. Ketika
konsumen mulai yakin dengan pilihannya
terhadap produk, maka akan muncul sikap ingin
memiliki dengan muncul niat pembelian dan
akhirnya konsumen akan melakukan keputusan
pembelian.
Strategi yang digunakan L
L-MEN untuk
meningkatkan keinginan konsumen untuk
membeli adalah dengan mempromosikan
penjualan melalui periklanan dan metode
lainnya. Karena aspek informasi merupakan
bagian penting dari bisnis, periklanan telah
menjadi fokus perhatian, dan peri
periklanan yang
efektif dipandang sebagai tren konsumen yang
dapat mempengaruhi masyarakat.
Selain periklanan yang efektif juga dapat
mengubah pemahaman masyarakat terhadap
ketersediaan dan karakteristik beberapa produk,
sehingga
ehingga
konsumen
dapat
menerima
penyampaian informasi dengan baik, dan
membutuhkan media yang tepat.
Selebriti sangat berperan dalam membantu
kelancaran aktivitas pemasaran, hal ini
dikarenakan hubungan emosional yang tercipta
lebih kuat dengan konsumen, serta bisa
membangun daya tarik merek dengan target
pasar yang dituju.
Selebriti secara tidak langsung dapat
membantu konsumen membeli suatu merek
produk dengan mengaitkan pencitraan dirinya
yang membintangi iklan dari produknya yang
dibelinya. Dengan adanya merek semakin
memudahkan para konsumen
umen dalam mengingat
dan membandingkan dengan produk yang lain.

L-MEN
MEN menggunakan Albert Sultan sebagai
icon produk mereka, yang dimana Albert Sultan
adalah pemenang L-Men
Men of The Year, Yang
terjadi sekarang ini adalah persaingan produkproduk
produk susu kesehatann di Indonesia, mereka
bersaing dalam berbagai cara tak lain seperti
mengiklankan produknya baik di media maupun
di televisi, dan media luar ruang, juga media
cetak dengan kata-kata
kata yang mudah diingat,
menarik, kreatif sehingga terbentuk citra
ci positif
pada calon konsumen. Adanya pengiklanan yang
baik serta gencar akan mendapatkan respon yang
baik dan berdampak positif dalam market image.
L-Men
Men merupakan minuman susu olahan
siap saji yang diperuntukkan untuk pria yang
memiliki manfaat untuk menambah masa otot
yang di produksi oleh PT. Nutrifood.
Banyaknya produsen serupa, membuat PT.
Nutrifood harus menempatkan produknya di hati
konsumen dengan cara membuat strategi
pemasaran yang baik, banyak cara yang
dilakukan perusahaan salah satu strategi yang
dilakukan
kan perusahaan dalam meningkatkan
penjualan agar lebih cepat direspon oleh
konsumen adalah dengan menjadikan selebriti
sebagai bintang iklannya.
Fenomena
enomena sekarang ini banyak sekali
produsen menggunakan celebrity endorser untuk
membuat produk mereka diterima
diteri
dipasar.
Seperti kesesuaian antara selebriti yang naik
pamornya dengan produk yang tepat dapat
membantu untuk membentuk brand personality
sehingga akan memberikan
kan peningkatan dalam
penjualan.Alih-alih
alih membangun persepsi bahwa
Albert Sultan bias mempunyai
mempunya tubuh atletis
berkat susu L-MEN.

II. STUDI LITERATUR
Brand Image
Menurut Shimp (2014), citra merek (brand
(
image)) mempresentasikan asosiasi berupa
karakter, ciri-ciri,
ciri, kekuatan maupun kelemahan
yang diaktifkan dalam memori ketika berpikir
mengenai merek tertentu.
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Menurut Tjiptono (2012), mengartikan
brand image atau disebut juga brand description
merupakan deskripsi tentang asosiasi dan
keyakinan konsumen terhadap suatu merek.
Berdasarkan pendapat Drummond & Brefere
(2010) ada lima indikator yang ak
akan digunakan
untuk mengukur variabel cita rasa ini, yaitu:
1. Penampakan
Penampilan
makanan
dapat
juga
digunakan untuk menimbulkan ketertarikan
dalam menu makanan dan penampilan
makanan yang serasi akan memberikan daya
tarik tersendiri bagii setiap makanan yang
disajikan.

2. Bau
Bau Makanan adalah bau yang
disebarkan oleh makanan yang mempunyai
daya tarik yang sangat kuat dan mampu
merangsang indera penciuman sehingga
mampu membangkitkan selera.
3. Rasa
Secara normal, keberadaan rasa suatu
makanan selain dikenali oleh m
manusia melalui
sel-sel pencicip yang juga ada dipengaruhi
oleh sensasi bau, tekstur, warna dan suhu dari
makanan tersebut.
4. Tekstur
Tekstur
makanan
adalah
derajat
kekerasan, kepadatan atau kekentalan. Cair,
kenyal, dan keras merupakan karak
karakteristik
dari konsistensi.
5. Suhu
Suhu
uhu makanan pada saat disajikan
memegang peranan penting dalam penentuan
cita rasa makanan, namun makanan yang
terlalu panas atau terlalu dingin akan sangat
mengurangi sensivitas sarang pengecap
terhadap rasa makanan.

Celebrity Endorse
Celebrityy endorser menurut Shimp (2014)
adalah menggunakan artis (public figure)
sebagai bintang iklan diberbagai media, seperti
media sosial, televisi, dan media cetak. Selain
itu, celebrity digunakan karena pesona, daya
tarik dan bakat atau kemampuan yang
diharapkan merek yang mereka promosikan.

Menurut (Superwiratni, 2018) Celebrity
endorser merupakan cara promosi yang sedang
trend di dunia karena dengan menggunakan
selebriti dapat menarik dan dapat dipercaya oleh
publik sehingga produk yang
yan dipromosikan
dapat diketahui dan dikenal oleh konsumen.
Credibilityy Celebrity Endorser, celebrity
bertindak sebagai juru bicara sebuah produk.
Endorser memiliki atribut khusus seperti yang
dijelaskan oleh Shimp (2013) yaitu
1) Truthworthiness (Kepercayaan)
Trustworthiness yang dalam bahasa
Indonesia berarti kepercayaan mengarah pada
kejujuran dan kepercayaan diri dari sumber
pesan. Maksudnya, endorser haruslah jujur
dalam menyampaikan informasi dari suatu
produk dan dengan penuh kepercayaan diri
dalam menyampaikan
paikan informasi.
2) Expertise (Keahlian)
Expertise atau keahlian yaitu atribut endorser
yang mengarah pada kemampuan dan
pandangan atau wawasan yang endorser
miliki, dikaitkan dengan merek yang
didukung. Seorang endorser akan lebih
diterima apabila ahli perihal produk yang
didukungnya agar lebih meyakinkan dalam
menarik audience.
3) Attractiveness (Daya Tarik)
Attractiveness atau daya tarik mengarah pada
sesuatu yang dirasa menarik untuk dilihat,
erat hubungannya dengan gagasan kelompok
tertentu dengan daya pikat fisik. Maknanya
hal pertama yang akan ditangkap oleh
audience saat seorang endorser melakukan
tugasnya dalam menyampaikan pesan
mengenai suatu produk adalah daya tarik
fisik.
4) Respect (Dihargai)
Respect atau dihargai pada hal ini berfokus
pada kualitass endorser yang dihargai atau
disenangi akibat dari kualitas pencapaian
individual. Maksudnya endorser dipilih
karena mampu mewakili suatu produk yang
didukung
sehingga
akan
cenderung
mempengaruhi minat konsumen pada suatu
produk.
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5) Similarity (Kesamaan)
Similarity atau kesamaan merujuk pada
kesamaan (similarity) yang dimiliki antara
endorser dan audience, misalnya kesamaan
umur, kesamaan jenis kelamin, etnis, status
sosial dan kesamaan-kesamaan
kesamaan lainnya.

PENELITIAN TERDAHULU

Minat Beli

Penelitian mengenai Celebrity Endorse
terhadap Minat Beli yang dilakukan oleh Faizah
(2021)
mengungkapkan
bahwa
terdapat
pengaruh yang signifikan dalam celebrity
endorser terhadap minat beli.

Menurut Kotler dan Keller (2016), minat
beli adalah tahapan yang dilakukan konsumen
sebelum merencanakan untuk membeli suatu
produk.
Sebuah perusahaan harus mampu mengenal
dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan
dan keinginan konsumen. Minat beli merupakan
bagian dari komponen perilaku dalam sika
sikap
mengkonsumsi.
Konsumen dimanapun dan kapanpun akan
dihadapkan dengan sebuah minat pembelian
untuk melakukan transaksi pembelian, dimana
konsumen
akan
membandingkan
atau
mempertimbangkan satu barang dengan barang
yang lainnya.
Menurut Kotler dan Keller ((2016), terdapat
beberapa faktor yang membentuk minat beli
konsumen yaitu
1) Budaya
udaya (culture, sub culture dan kelas
ekonomi)
2) Sosial
osial (kelompok acuan, keluarga serta
peran dan status)
3) Pribadi
ribadi (usia dan tahapan daur hidup,
pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup,
serta kepribadian dan konsep diri)
4) Psikologis
sikologis (motivasi, persepsi, belajar,
kepercayaan dan sikap).
KERANGKA KONSEPTUAL
Brand
Image
Celebrity
Endorser

Minat
Beli

Gambar 1.. Kerangka konseptual
Sumber : Diolah Peneliti 2021

Penelitian mengenai Brand Image terhadap
Minat beli yang dilakukan oleh Zainudin (2018)
mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan dalam brand image terhadap minat
beli

Dari landasan teori dan penelitian terdahulu
maka dapat di tarik hipotesis dalam penelitian
ini:
H1 : Brand Image Berpengaruh Signifikan
Terhadap Minat Beli Susu L-Men
L
pada
Masyarakat kecamatan Unter Iwes
H2 : Celebrity Endorse Berpengaruh Signifikan
Terhadap Minat Beli Susu L-Men pada
Masyarakat kecamatan Unter Iwes
III. METODE PENELITIAN
Metode dalam penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Masyarakat Kecamatan Unter Iwes.
Teknik pengambilan sampel untuk menentukan
sampel yang akan digunakan dalam penelitian
ini menggunakan teknik Non probability
sampling dengan metode purposive sampling.
sampling
Kriteria responden yang ditetapkan dalam
penelitian ini adalah: Masyarakat kecamatan
Unter Iwes yang mengetahui produk susu LL
MEN berusia 17-40
40 tahun serta mengetahui
Albert Sulthan sebagai Celebrity
Celebr Endorser.
Penelitian ini menggunakan kuesioner
sebagai alat penelitian. Skala yang digunakan
dalam penelitian ini adalah skala likert.
likert Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan menyebarkan kuesioner.
IV. PEMBAHASAN DAN HASIL
Berdasarkan
arkan perhitungan data dari semua
table diatas menggunakan
kan aplikasi spss 24.0
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dimana X1 berjumlah 4 item disimpulkan valid,
X2 berjumlah 4 item disimpulkan valid, dan Y
berjumlah 5 item disimpulkan valid, dikarenakan
nilai rhitung ≥ rtabel sebesar 0,361. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa semua instrument dalam
penelitian ini valid karena memenuhi criteria
pengujian validitas.
Tabel 1 Hasil Uji Validitas
R
R tabel
Sig
Hitung
Brand
X1.1
0, 832
0,361
0,000
Image
X1.2
0,853
0,361
0,000
X1.3
0,873
0,361
0,000
X1.4
0,868
0,361
0,000
Celebrity X2.1
0,892
0,361
0,000
Endorse
X2.2
0,831
0,361
0,000
X2.3
0,831
0,361
0,000
X2.4
0,826
0,361
0,000
Minat
Y.1
0,811
0,361
000
Beli
Y.2
0,817
0,361
000
Y.3
0,842
0,361
000
Y.4
0,803
0,361
000
Sumber : Data diolah peneliti 2021
Variabel

No

Ket
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Dari tabel diatas dapat diketahui bahw
bahwa
masing-masing variabel memiliki Cronbach
Alpha dengan hasil diatas 0,800, ditarik
kesimpulan dari hasil diatas menunjukkan bahwa
semua variabel X1, X2 dan Y adalah reliabel.
Selanjutnya penyataan item-item
item pada masing
masingmasing konsep variabel tersebut layak digunakan
sebagai alat ukur.
Tabel 2 hasil uji reliabilitas
Sig
Cronbach's
Alpha
0,879
0,6
Brand Image
0,865
0,6
Celebrity Endorse
0,884
0,6
Minat Beli
Sumber : Data diolah
Variabel

Ket
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Variabel brand image (X1) mendapatka hasil
uji thitung sebesar 2,187 > dari ttabel 1,984 dan
signifikan sebesar 0,0311 (lebih kecil dari alpha
0,05) yang menunjukkan bahwa brand image
(X1) berpengaruh positif signifikan terhadap
minat beli (Y).
Variabel celebrity endorser (X2) mendapatka
hasil uji thitung sebesar 2,424 > dari ttabel 1,984 dan
signifikan sebesar 0,0177 (lebih kecil dari alpha
0,05) yang menunjukkan bahwa celebrity
endorser (X2) berpengaruh psositif signifikan
terhadap minat beli

Tabel 3 Hasil Regresi Linear Berganda
Model

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
8.247
2.102
.312
.143
143

3.924
2.187

.000
.031

.106
106

2.424

.017

(Constant)
Brand Image
1
Celebrity
.258
Endorse
Sumber : Data diolah 2021

t

Sig.

Pengaruh Brand Image terhadap Minat Beli
Konsumen
Berdasarkan uji Regresi Linear Berganda yang
telah dilakukan bahwa untuk variabel (X1) Brand
Image memiliki pengaruh positif yang signifikan
terhadap Minat beli susu L-Men.
L
Merek yang
dimaksud pada penelitian ini adalah produk susu
L-Men jika naik
aik dan turunnya permintaan akan
suatu barang dan jasa dipengaruhi oleh nilai dari
d
brand image suatu produk maka dapat dikatakan
bahwa brand image dapat mempengaruhi minat
beli konsumen masyarakat Kecamatan Unter
Iwes
Hal ini didukung penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh devi (2017), bahwa Variable
Brand Image berpengaruh signifikan
signif
terhadap
variable Minat beli, Andira (2021), bahwa
Variable Brand Image berpengaruh signifikan
terhadap variable Minat beli, Mendrika (2017),
bahwa Variable Brand Image berpengaruh
signifikan terhadap variable Minat beli

Pengaruh Celebrity Endorse terhadap
Keputusan Pembelian
Variabel (X2) Celebrity Endorser memiliki
pengaruh positif yang signifikan terhadap Minat
beli susu L-Men yang artinya
rtinya setiap kenaikkan
nilai dari celebrity endorse dilakukan maka
minat beli akan meningkat konsumen terhadap
susu L-Men
Men juga akan meningkat.
Faktor kepercayaan konsumen terhadap
selebriti yang mendukung suatu produk susu
L-Men
berdasarkan
hasil
penelitian
memperlihatkan Celebrity Endorser berpengaruh
signifikan terhadap minat beli konsumen
masyarakat Kecamatan Unter
Unte Iwes.
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Hal ini memperlihatkan bahwa konsumen
akan memberikan kepercayaan kepada sebuah
produk/merek apabila selebriti yang mendukung
sebuah produk/merek tersebut mempunyai aspek
kejujuran, serta mampu mengintegrasikan
informasi yang disampaikan akan meni
meningkatkan
minat beli konsumen serta menumbuhkan
ketertarikan
rikan keinginan membeli terhadap suatu
produk yang di endorse selebrity tersebut.
Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya
yang dilakukan oleh Salma Faizah (2021),
bahwa variabel Celebrity Endorser berpengaruh
signifikan terhadap variabel Minat be
beli, Noviani
(2020) bahwa variabel Celebrity Endoser
berpengaruh sifnifikan terhadap variabel Minat
beli,
eli, Havisa (2018) bahwa variab
variabel Celebrity
Endorser berpengaruh signifikan terhadap
variabel Minat beli.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis
data maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Variabel brand image berpengaruh positif
signifikan terhadap minat beli produk susu
L-Men
Men di Kecamatan Unter Iwes.
2. Variable Celebrity Endorser berpengaruh
positif signifikan terhadap minat beli produk
susu L-Men
Men di Kecamatan Unter Iwes,
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Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kelengkapan Produk, Kualitas
Pelayanan dan Harga terhadap keputusan pembelian pada Kids and Baby Shop Roberto Sumbawa.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden
yang diperoleh dengan Purposive Sampling
Sampling.. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik
analisis data yang terdiri dari Uji Instrumen
Instrumen,, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda,
Uji Hipotesis dan Uji Koefisien Determinasi melalui Software Statistical Package for the Social
Science (SPSS) versi 16.0. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kelengkapan
Produk berpengaruh
erpengaruh namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian pada Kids and Baby Shop
Roberto Sumbawa. (2) Kualitas Pelayanan dan Harga memberikan pengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian pada konsumen Kids and Baby Shop Roberto Sumbaw
Sumbawa.

Kata kunci : Kelengkapan Produk, Kualitas pelayanan, Keputusan Pembelian, Baby Shop Roberto
Abstract – This study aims to determine the effect of Product Completeness, Service Quality and
Price on purchasing decisions at the Kids and Baby Shop Roberto Sumbawa. This study uses
quantitative methods. The sample in this study amounted to 100 respondents obtained by purposive
sampling. The data obtained were processed using data analysis techniques consisting of Instrument
Test, Classical Assumption Test, Mu
Multiple
ltiple Linear Regression Analysis, Hypothesis Testing and
Coefficient of Determination Test through Software Statistical Package for the Social Science (SPSS)
version 16.0. The results of the analysis in this study indicate that (1) the completeness of the product
does not affect the purchase decision of Roberto Sumbawa's Kids and Baby Shop. (2) Quality of
Service influence on purchasing decisions for Kids and Baby Shop Roberto Sumbawa and Price have
an influence on purchasing decisions for Kids and Baby Shop Roberto Sumbawa.

Keywords: Product Complement
Complements, Service Quality, Price, Purchase Decisition
I. PENDAHULUAN
Perkembangan dalam bidang industri, jasa
dan dagang sangat berperan penting dalam dunia

perekonomian,
dimana
perekonomian
mampu memberikan perubahan-perubahan
perubahan
yang
berarti bagi kehidupan masyarakat. Perubahan
kondisi perekonomian Indonesia mengakibatkan
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terjadinya peningkatan bisnis ritel atau eceran.
Hal ini ditandai dengan banyaknya bisnis ritel.

pelanggan lebih banyak atau menurut Amrullah
(2015).

Ma’ruf (2005)
5) mengemukakan, adanya
globalisasi juga merupakan faktor utama
terciptanya permintaan atau meningkatkan
permintaan barang dan jasa ritel. Gaya hidup
adalah salah satu aspek kehidupan masyarakat
yang dipengaruhi oleh faktor ini. Karena itu,
banyak peritel besar mengamati perkembangan
globalisasi,
alisasi, khususnya perkembangan yang
berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

Adanya ketergantungan masyarakat local
terhadap produk ataupun
taupun jasa dari perusahaan
asing menjadikan persaingan yang ketat antar
perusahaan. Hal ini berdampak pada bidang
kuliner
sehingga
mempengaruhi
setiap
perusahaan untuk melakukan penyusunan
strategi pemasaran yang dapat menjadi solusi
setiap perusahaan untuk
uk menghadapi persaingan
yang terjadi di Indonesia.

Syarat yang harus di penuhi oleh suatu
perusahaan agar dapat sukses dalam persaingan
dengan mengimplementasikan harga yang bisa
dijangkau oleh kalangan masyarakat dan
mempertahankan pelanggan dengan membuat
citra yang baik di benak konsumen yang akan
menimbulkan loyalitas yang berkelanjutan. Hal
tersebut bisa dicapai oleh suatu perusahaan
melalui upaya menghasilkan dan menyampaikan
barang serta jasa yang diinginkan konsumen.
Kegiatan tersebut sangat tergantung pada
perusahaan atau sebagai atribut dalam
kelengkapan produk, kualitas pelayanan, dan
harga.

Selain kelengkapan produk dan kualitas
pelayanan, yang mempengaruhi kualitas
pembelian adalah harga. Menurut Kotler (2015)
harga merupakan jumlah uang yang dibebankan
atas suatu produk dan jasa.

Kelengkapan produk adalah tersedianya
semua jenis produk yang ditawarkan untuk
dimiliki, dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen
yang dihasilkan oleh produsen (Kotler 2015).
Kelengkapan produk yang baik, kualitas
pelayanan yang baik dan harga yang terjangkau
menjadi pertimbangan sendiri bagi konsumen
dalam melakukan keputusan pembelian.
Kualitas pelayanan dapat di definisikan
sebagai seberapa jauh perbedaan antara harapan
dan kenyataan pelanggan atas layanan yang
mereka terima menurut Parasurahman (2016).
Jika suatu perusahaan mampu memberi
pelayanan yangbaik secara langsung atau tidak
langsung, citra layanannya akan
an tersebar luas
karena kepuasan yang dirasakan pelanggannya
akan disampaikan pelanggan yang satu ke
pelanggan yang lainnya sehingga dapat menarik

Harga juga
uga menjadi pertimbangan penting
bagi
konsumen,
karena
konsumen
mengharapkan uang yang mereka keluarkan
sebanding dengan apa yang mereka terima.
Harga juga salah satu penentu keberhasilan suatu
perusahaan, karena harga menentukan seberapa
besar keuntungan yang akan diperoleh
perusahaan (Habibah 2016).
Penetapan harga merupakan sutu masalah
apabila perusahaan telah mengembangkan
produk baru dan menenetapkan harga. Penetapan
harga suatu barang seringkali merupakan perkara
yang serba rumit khususnya dipasar yang
y
serba
sama, dimana perusahaan menetapkan harga
yang sama dengan seluruh pesaing menurut
Kotler (2015).
Keputusan pembelian merupakan usaha
konsumen untuk mengidentifikasikan semua
pilihan yang mungkin untuk memecahkan
persoalan itu dan menilai pilihan-pilihan
pilihan
secara
sistematis dan objektif serta sasaran-sasarannya
sasaran
yang menentukan keuntungan serta kerugiannya
masing-masing.
Kids and Baby Shop Roberto Sumbawa
merupakan salah satu toko kelengkapan produk
anak-anak
anak dan bayi, yang kehadirannya dapat
memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk
memperoleh barang-barang
barang yang di tawarkan.
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Kids and Baby Shop Roberto Sumbawa juga
menjual kebutuhan dewasa, pakaian, serta
perlengkapan
lainnya
yang
semakin
meningkatkan pemasarannya. Kehadiran Kids
and Baby Shop Roberto Sumbawa merupakan
tuntutan perubahan gaya hidup masyarakat, di
mana Kids and Baby Shop merupakan pusat
perbelanjaan di Sumbawa.

II. STUDI LITERATUR
Kelengkapan Produk
Kotler (2015) menyatakan produk adalah
segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu
pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan
konsumen. Konsumen akan melihat suatu
produk berdasarkan pada karakteristik atau ciri,
atau atribut produk dari produk terseb
tersebut.
Gilbert (2015), “The
The product is the totality of
the offer which will normally include the
services, store layout, merchandise. It will also
include the company, and product brand name
name”,
dapat disimpulkan bahwa produk adalah
keseluruhan dari penawaran yang dilakukan
secara normal oleh perusahaan kepada
konsumen dalam memberikan layanan, letak
toko, dan nama barang dagangannya.
Raharjani (2005) mengemukakan variabel
kelengkapan produk meliputi keragaman barang
yang dijual dan ketersediaan barang
barang-barang
tersebut
ersebut di pasar. Indikator dari kelengkapan
produk, yaitu:
1. Keragaman
eragaman produk yang dijual
2. Variasi ukuran yang dijual
3. Ketersediaan produk yang dijual
4. Macam merek yang tersedia

Kualitas Pelayanan
Menurut Kotler (2015) kualitas pelayanan
adalah kinerja yang ditawarkan oleh seseorang
kepada orang lain. Kinerja tersebut dapat berupa
suatu tindakan yang tidak berwujud dan tidak
berakibat pada kepemilikan barang apapun dan
kepada siapapun.

Indikator kualitas pelayanan menurut Kotler
(2015) yaitu:
1. Kreadibilitas,
tas, sifat jujur dan dapat dipercaya
2. Komunikasi, memberikan informasi kepada
para pelanggan dalam bahasa yang dapat
mereka pahami serta selalu mendengarkan
saran keluhan mereka.
3. Kesopanan, sikap santun, respek, perhatian
dan keramahan kepada pelanggan.
Harga
Menurut Tjiptono (2016) menyebutkan
bahwa harga merupakan satu-satunya
satu
unsur
bauran
pemasaran
yang
mendatangkan
pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan.
Sedangkan
menurut
Alma
(2013),
mengemukakan bahwa harga adalah nilai suatu
barang yang dinyatakan
kan dengan uang. Dalam
proses jual beli, harga menjadi salah satu bagian
terpenting, karna harga adalah alat tukar dalam
transaksi. Harga merupakan satu-satunya
satu
unsur
bauran pemasaran yang sifatnya fleksibel
dimana setiap saat dapat berubah-ubah.
berubah
Menurut Kotler
otler dan Amstrong (2015)
menjelaskan ada empat indikator harga yang
dapat mencirikan harga yaitu
1. Keterjangkauan harga
Konsumen bisa menjangkau harga yang
telah ditetapkan oleh perusahaan.Produk
biasanya ada beberapa jenis dalam suatu
merek harganya juga berbeda dari yang
termurah sampai termahal.
2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk
Harga sering dijadikan sebagai indikator
kualitas bagi konsumen, orang sering memilih
harga yang lebih tinggi diantara dua barang
karena mereka melihat adanya perbedaan
kualitas.Apabila harga lebih tinggi orang
cenderung beranggapan bahwa kualitasnya
juga lebih baik.
3. Kesesuaian harga dengan manfaat
Konsumen memutuskan membeli suatu
produk jika manfaat yang dirasakan lebih
besar atau sama dengan yang telah
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dikeluarkan untuk mendapatkannya. Jika
konsumen merasakan manfaat produk lebih
kecil dari uang yang dikeluarkan
keluarkan maka
konsumen akan beranggapan bahwa produk
tersebut mahal dan konsumen akan berfikir
dua kali untuk melakukan pembelian.
4. Harga sesuai kemampuan atau daya saing
harga
Konsumen sering membandingkan harga
suatu produk dengan produk lainnya, dalam
hal ini mahal murahnya suatu produk sangat
dipertimbangkan oleh konsumen pada saat
akan memebeli produk.

konsumen Kids and Baby Shop Roberto
Sumbawa.
2. Kebutuhan dan keinginan akan suatu produk
Konsumen akan melakukan pembelian
jika produk tersebut sesuai dengan kebutuhan
dan keinginan mereka. Produk Kids and Baby
Shop Roberto Sumbawa ini termasuk dalam
kategori produk yang memenuhi kebutuhan
dan keinginan
an para konsumen.
3. Memberikan rekomendasi kepada orang lain
Konsumen
akan
memberikan
rekomendasi kepada calon pembeli lain jika
konsumen sebelumnya merasa puas dengan
apa yang konsumen gunakan.

Keputusan Pembelian
Menurut Sunyoto (2015), pengambilan
keputusan merupakan proses kognitif yang
mempersatukan
memori,
memikirkan,
pemrosesan informasii dan penilaian
penilaian-penilaian
secara evaluative.
Menurut Sopiah dan Sangadji (2015),
pengambilan keputusan konsumen meliputi
semua proses yang dilalui konsumen untuk
mengenali
masalah,
mencari
solusi,
mengevaluasi alternative dan memilih di antara
pilihan-pilihan.
Sedangkan menurut Kotler dan Keller
(2016), keputusan pembelian adalah tahap dalam
proses pengambilan keputusan pembelian
dimana konsumen benar-benar
benar membeli.
Menurut Tjiptono (2014), keputusan
pembelian adalah sebuah proses dimana
konsumen mengenall masalahnya, mencari
informasi,
mengenalkan
produknya
dan
mengavaluasi seberapa baik masing
masing-masing
alternative
tersebut
dapat
memecahkan
masalahnya, yang kemudian mengarah kepada
keputusan pembelian.
Menurut Kotler (2015), adapun indikator
yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Kemantapan pada sebuah produk
Konsumen akan melakukan pembelian jika
produk
uk tersebut bagus digunakan oleh

KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 1.. Kerangka konseptual
Sumber : Diolah Peneliti 2021

PENELITIAN TERDAHULU
Penelitian yang dilakukan
ilakukan oleh Rizkasari
(2016) dengan hasil
asil penelitian menunjukkan
bahwa secara parsial kelengkapan produk dan
harga mempunyai pengaruh terhadap keputusan
pembelian.Selain
Selain itu beberapa peneliti yang
sejalan dengan penelitian ini ada Rawung
(2018), Arifin (2017).
Penelitian yangg dilakukan oleh Rawung
(2018) dengan hasil
asil penelitian menunjukkan
bahwa kualitas pelayanan pengaruh terhadap
keputusan pembelian.Penelitian
Penelitian yang juga
sejalan dengann penelitian ini yakni Arifin (2017)
dan Rizkasari (2016).
Penelitian yang dilakukan
akukan oleh Arifin (2017),
yang menunjukkan bahwa harga memepunyai
pengaruh terhadap keputusan pembelian.Adapun
pembelian.
peneliti yang sejalan dengan penelitian ini yaitu
ada Rawung (2018)) dan Rizkasari (2016).
(2016)
Dari landasan teori dan penelitian terdahulu
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maka dapat di tarik hipotesis dalam penelitian
ini:
H1 : Kelengkapan
Produk
Berpengaruh
Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian
Pada Kids and Baby Shop Roberto
H2 : Kualitas
Pelayanan
Berpengaruh
Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian
Pada Kids Baby and Shop Roberto
H3 : Harga Berpengaruh Signifikan Terhadap
Keputusan Pembelian Pada Kids and Baby
Shop Roberto
III. METODE PENELITIAN
Penelitian
ini
menggunakan
metode
kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data
primer dalam penelitian ini berupa hasil
kuisioner yang diisi oleh responden dalam
bentuk pernyataan yang ada dalam kuisioner
tersebut. Populasi penelitian ini adalah
Masyarakat pembeli dan pengguna Kids and
Baby Shop Roberto Sumbawa.
Dalam penelitian ini menggunakan rumus
Paul Leedy karena untuk menentukan sampel
(Arikunto,2013) sebagai berikut:

n = ( )2(p) (1−p)
Berdasarkan hasil perhitungan rumus tersebut
maka besarnya sampel yang akan digunakan
dalam penelitian ini sebesar
ar 96,4 responden yang
akan di perluas lagi menjadi 100 responden. Hal
ini dilakukan dalam pengolahan data dan untuk
hasil pengujian yang lebih baik.
Metode pengumpulan data yang digunakan
adalah
angket
atau
kuisioner
kepada
pengunjung/konsumen Kid’s and B
Baby Shop
Roberto Sumbawa dan meng
menggunakan skala
Likert.
IV. PEMBAHASAN DAN HASIL
Berdasarkan karakteristik responden dapat
diketahui bahwa responden berjenis kelamin
laki-laki lebih sedikit dari pada responden
berjenis kelamin wanita dalam penelitian
sehingga hal ini menunjukkan bahwa konsumen
Kids and Baby Shop Roberto Sumbawa

didominasi oleh perempuan dimana produk yang
ditawarkan oleh Kids and Baby Shop Roberto
Sumbawa lebih terfokus untuk kebutuhan ibu
dan bayi. Sedangkan untuk responden pria lebih
banyak menyerahkan keperluan rumah tangga
dan juga anaknya kepada para istrinya.
Berdasarkan hasil uji Validitas dengan
menggunakan SPSS ditemukan bahwa seluruh
pernyataan pada variabel Kelengkapan Produk,
Kualitas Pelayanan, Harga, dan Keputusan
Pembelian
an memiliki nilai rhitung >rtabel. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa semua instrumen
variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid.
Tabel 1 Hasil Uji Validitas
No
R
R
Tabel
hitung
X1.1
0.746
0,361
X1.2
0,750
0,361
0,721
0,361
Kelengkapan X1.3
Produk (X1)
X1.4
0,845
0,361
X1.5
0,767
0,361
X1.6
0,611
0,361
X2.1
0,458
0,361
Kualitas
Pelayanan
X2.2
0,472
0,361
(X2)
X2.3
0,444
0,361
X2.4
0,675
0,361
X2.5
0,796
0,361
X2.6
0,431
0,361
X3.1
0,390
0,361
Harga
(X3)
X3.2
0,626
0,361
X3.3
0,693
0,361
X3.4
0,362
0,361
X3.5
0,729
0,361
X3.6
0,729
0,361
Y1.1
0,723
0,361
Keputusan
Pembelian
Y1.2
0,728
0,361
(Y)
Y1.3
0,728
0,361
Y1.4
0,612
0,361
Y1.5
0,703
0,361
Y1.6
0,606
0,361
Sumber : Data diolah peneliti 2021
Variabel

Ket
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Berdasarkan hasil uji Reliabilitas dengan
menggunakan SPSS dinyatakan bahwa variabel
Kelengkapan Produk, Kualitas Pelayanan, Harga
dan Keputusan Pembelian masing-masing
mempunyai nilai Cronbach’s Alpha > 0,60
sehingga pernyataan untuk semua variabel
dinyatakan reliabel.
Tabel 2 hasil uji reliabilitas
Variabel
Cronbach's Alpha
0,
0,833
Kelengkapan Produk
0,
0,646
Kualitas Pelayanan
0,744
Harga
0,
0,815
Keputusan Pembelian
Sumber : Data diolah

Ket
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
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Berdasarkan hasil pengolahan data dengan
SPSS dilihat bahwa nilai thitung variabel
Kelengkapan Produk (X1) sebesar 0,876 dimana
thitung < ttabel dimana nilai ttabel 1,984. Sehinga
kesimpulan yang dapat di pastikan dengan hasil
Regresi Linear Berganda ini bahwa tidak ada
pengaruh signifikan antara Kelengkapan Produk
dengan keputusan pembelian.
Pengolahan data dengan menggunakan SPSS
menunjukkan bahwa nilai thitung dari variabel
Kualitas Pelayanan (X2) sebesar 2.246 dan nilai
dari ttabel sebesar 1,984 sehingga dapat di
nyatakan bahwa thitung > ttabel (2,246 > 1,984
1,984)
sehinga dikatakan terdapat pengaruh signifikan
antara Kualitas pelayanan dengan keputusan
pembelian.
Variabel Harga (X2) menunjukkan nilai
thitung sebesar 3,614 dengan nilai ttabel sebesar
1,984 sehingga dapat di nyatakan bahwa thitung >
ttabel (3,614 > 1,984 sehinga hal ini disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Harga
dengan keputusan pembelian.
Tabel 3 Hasil Regresi Linear Berganda
Model
(Constant)
Kelengkapan Produk
1
Kualitas Pelayanan
Harga
Sumber : Data diolah 2021

Koefisien
Regresi
8.239
0.077
0.220
0.323

t

Sig.

0.876
2.246
3.614

0.007
0.087
0.383

Pengaruh Kelengkapan Produk terhadap
Keputusan Pembelian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah
dilakukan maka dapat di artikan bahwa
kelengkapan Produk berpengaruh namun tidak
signifikan terhadap keputusan pembelian pada
Kids and Baby Shop Roberto Sumbawa.
Hal ini di karenakan adanya ketersedian stock
produk yang sejenis Kids and Baby Shop
Roberto Sumbawa bukan menjadi sesuatu yang
penting
bagi
mereka
didalam
proses
pengambilan keputusan. Oleh karena itu,
Kelengkapan Produk tidak menjadi hal yang
utama dalam pemenuhan kebutuhan dan pada
umumnya beragam produk yang dijual Kids and

Baby Shop Roberto Sumbawa tidak pernah
kehabisan barang dan bukan satu-satunya
satu
hal
yang
menjadi
pertimbangan
untuk
mempengaruhi pengambilan keputusan dalam
membeli suatu produk.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Korowa
wa (2015) dan Deisy (2017), yang
menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh
antara Kelengkapan Produk terhadap keputusan
pembelian.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap
Keputusan Pembelian
Berdasarkan hasil pengujian yang telah
dilakukan menunjukkan bahwa Kualitas
Ku
Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian pada konsumen
Kids and Baby Shop Roberto Sumbawa.
Berdasarkan dari analisis variabel dan
indikator Kualitas Pelayanan menunjukkan
adanya karyawan Kids and Baby Shop Roberto
Sumbawa yang tidak mampu memberikan
penjelasan
kepada
konsumen
mengenai
ketersediaan produk.
Hal ini juga dijelaskan oleh Kotler (2015)
dalam penelitiannya dimana Kualitas Pelayanan
tidak mampu memberikan penjelasan sebagai
salah satu cara Kualitas Pelayanan
Pelayan berpengaruh
terhadap keputusan pembelian.
Hal
tersebut
dikarenakan
adanya
ketidakpercayaan akan Kualitas Pelayanan oleh
masyarakat. Ketidakpercayaan ini muncul akan
pengalaman kekecewaan masyarakat atas
kurangnya penjelasan mengenai ketersediaan
produk yang diberikan kepada konsumen. Oleh
karena itu, dapat diketahui Kualitas Pelayanan
berpengaruh
positif
terhadap
keputusan
pembelian.
Hal ini juga sesuai dengan pilihan terdahulu
yang menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan
berpengaruh
positif
terhadap
keputu
keputusan
pembelian Rizkasari (2016).
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Pengaruh Harga Terhadap Keputusan
Pembelian
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan
dengan SPSS menunjukkan bahwa harga
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian pada konsumen Kids and
Baby Shop Roberto Sumbawa. Hal ini
mendukung hipotesis ketiga bahwa harga
mempengaruhi keputusan pembelian.
Berdasarkan dari analisis variabel dan
indikator harga yang menunjukkan Harga Kids
and Baby Shop Roberto Sumbawa tidak dapat
dijangkau oleh kalangan masyaraka
masyarakat dan semua
golongan konsumen.. Hal ini menjelaskan bahwa
harga
berpengaruh
terhadap
keputusan
pembelian.
Walaupun harga suatu produk kids and baby
shop Roberto Sumbawa tidak dapat dijangkau
oleh kalangan masyarakat, akan tetapi karena
sudah menjadi kebutuhan
an suatu produk tersebut
maka konsumen tetap membeli. yang artinya
bahwa tinggi rendahnya harga pada produk tidak
menjadikan hilangnya keputusan pembelian
konsumen.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang di
lakukan oleh Rawung (2018), Arifin (2017),
Rizkasari
sari (2016) dengan hasil peneltian Harga
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang telah
dilakukan
mengenai
variabel
yang
mempengaruhi keputusan pembelian pada Kids
and Baby Shop Roberto Sumbawa maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Kelengkapan Produk (X1) berpengaruh
namun tidak signifikan
an terhadap keputusan
pembelian yang artinya
rtinya kelengkapan produk
tidak menjadi acuan keputusan pembelian
konsumen Kids and Baby Shop Roberto
Sumbawa.

2. Kualitas Pelayanan (X2) berpengaruh
terhadap keputusan pembelian. Karena
kurangnya penjelasan mengenai ketersediaan
produk yang diberikan kepada konsumen.
Oleh karena itu, dapat diketahui Kualitas
Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap
ap keputusan pembelian.
3. Harga (X3) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keputusan pembelian
konsumen yang dapat diartikan bahwa tinggi
rendahnya harga pada produk tidak
menjadikan hilangnya keputusan pembelian
konsumen.
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Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengetahuan keuangan, sikap keuangan,
kepribadian dan perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan Data Primer. Sampel dal
dalam
am penelitian ini berjumlah
100 subjek penelitian yang diperoleh melalui dipilih melalui probability sampling dengan teknik simple random
sampling. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik alat analisis regresi linear berganda
melalui software SPSS versi 16,0 for windows. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1)
variabel pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku
UMKM di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir dengan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar
ebesar 4,141 > 1,984 (2) variabel sikap
keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Desa Poto
Kecamatan Moyo Hilir dengan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 3,103 > 1,984 (3) variabel kepribadian pengaruh
signifikan terhadap
rhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir
dengan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0,591 < 1,984.

Kata kunci : Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan,Kepribadian, Perilaku Manajemen
Keuangan

Abstract – This study aims to test whether financial knowledge, financial attitudes, personality and financial
management behavior among MSME actors in Poto Village, Moyo Hilir District. This research uses
quantitative methods with primary data. The sample in this study amounted to 100 research subjects obtained
by being selected through probability sampling with simple random sampling technique. The data obtained
were processed using multiple linear regression analysis tools through SPSS version 16.0 for windows software.
The results
ts of the analysis in this study indicate that (1) the variable financial knowledge has a significant effect
on financial management behavior among MSME actors in Poto Village, Moyo Hilir District with a value of
4,141> 1,984 (2) the financial attitude var
variable
iable has a significant effect on financial management behavior
among MSME actors in Poto Village, Moyo Hilir Subdistrict, with a value of 3.103> 1.984 (3) the personality
variable has a significant influence on financial management behavior in MSME actors in Poto Village, Moyo
Hilir District with a value of 0.591 <1.984.

Keywords: Financial Knowledge, Financial Attitudes, Financial Management Personality and
Behavior.
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I. PENDAHULUAN
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang
biasa disebut dengan UMKM merupakan unit
usaha yang berdiri sendiri dan dikelola oleh
perorangan maupun kelompok. Menurut
Undang-undang
undang Republik Indonesia No. 20
Tahun 2008 tentang UMKM yaitu menurut pasal
1 usaha mikro adalah usaha produktif milik
orang perorangan atau badan usaha perorangan
yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana
diatur dalam Undang-undang.
Bentuk UMKM dapat berupa perusahaan
perseorangan, maupun badan usaha. Besar
kontribusi dari Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) di Indonesia tidak perlu
diragukan lagi. Sejak adanya krisis ekonomi
yang melanda bangsa Indonesia tahun 1998
silam, terbukti bahwa sektor UMKM di
Indonesia hingga saat ini mampu berdiri tegak
menghadapi krisis tersebut. (UU No. 20 Tahun
2008).
Menurut data dari biro departemen data
Perencanaan Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia,
UMKM menyediakan berbagai jenis donasi,
diantaranya pada donasi kontribusi UMKM pada
penciptaan investasinasional, kontribusi UMKM
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
menyerap tenaga kerja nasional dan usaha kecil,
menengah dan mikro Ciptakan devisa Nasional.
Singkatnya seseorang dapat menyimpulkan
UMKM merupakan pilar (pilar) utama
perekonomian Indonesia.
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi
(Kemenkop) dan UMKM per Desember 2017,
menunjukkan bahwa kontribusi UMKM
terhadap PDB Nasional adalah Rp 7.005.950
milyar atau sekitar 62,57% dari total PDB.
Sementara jumlah UMKM tercatat sebanyak
59.697.827 unit. Dengan rincian yakni usaha
mikro 58,9 juta, usaha kecil 716,8 ribu, usaha
menengah 65,5 ribu dan usaha besar 5,03 ribu.
Hal tersebut menunjukkan
unjukkan bagaimana peran
UMKM sebagai sektor yang memberikan

kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan
ekonomi Indonesia. Keberhasilan untuk bertahan
dalam masa kritis dan kinerja yang semakin
meningkat dari tahun ke tahun tidak menjadikan
jaminan UMKM dii Indonesia dapat terlepas
begitu saja dari masalah atau kendala yang
dihadapi UMKM di Indonesia, salah satunya
dalam perilaku manajemen keuangan pada
pelaku UMKM. Perilaku manajemen keuangan
dianggap sebagai salah satu konsep kunci dalam
disiplin ilmu keuangan
angan (Mien, 2015).
Kecamatan Moyo Hilir adalah salah satu
kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di
Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Moyo Hilir
memiliki 10 desa definitif, dan terdapat 45
dusun, 54 rukun warga dan 171 rukun tetangga
serta tidak menutup kemungkinan
kemungk
semakin
bertambah
yang
disebabkan
semakin
bertambahnya jumlah penduduk dan pemekaran
wilayah.
Desa Poto merupakan Lokasi Industri
terbanyak dengan jumlah 150 usaha, sedangkan
untuk Lokasi Industri paling sedikit terdapat di
Desa Kakiang dengan jumlah 24 usaha. Oleh
karena itu Desa Poto perlu mendapatkan
pengetahuan keuangan, untuk membentuk
perilaku manajemen keuangan pada pelaku
UMKM agar usaha yang dijalankan dapat
berkembang pesat. Data UMKM Di Kecamatan
Moyo Hilir dapat di lihat di table ini.
Tabel
el 1 Usaha Industri Menurut Klasifikasi di Kecamatan
Moyo hilir dirinci per Desa Tahun 2018
NO

Desa

Besar

Sedang

Nama Perusahaan
Rumah
Kecil
Tangga
15
28

Jumlah

1
2

Serading
Kakiang

6

18

3

Moyo

11

36

47

4

Poto

10

140

150

4

Berare

12

35

47

5

Ngeru

8

22

30

6

Olat Rawa

9

23

32

7

Batu Bangka

6

34

40

8

Moyo Mekar

6

24

30

9

Lab. Ijuk

6

27

33

10

Serading

89

254

343

6

18

Jumlah

43

24

Sumber : BPS. Kab. Sumbawa, 2020
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Dalam perilaku manajemen keuangan
terdapat beberapa hal yang diduga dapat
memengaruhi
apakah
seseorang
akan
mengambil keputusan keuangan yang baik atau
buruk. Salah satu faktor yang diduga dapat
mempengaruhi perilaku manajemen keuangan
adalah pengetahuan keuangan. Pengetahuan
keuangan merupakan dasar
ar faktor kritis dalam
pengambilan keputusan keuangan. Untuk
memiliki pengetahuan keuangan maka perlu
mengembangkan
keterampilan
keuangan
(financial skill)) dan penguasaan alat keuangan
(financial tools) (Ida, 2010).

berorientasi pada tugas dan hasil, berani
mengambil risiko, memiliki kepemimpinan
kepemim
dan
menghadapi masa depan (Sina, 2014).
2014)

Permasalahan utama dalam pengetahuan
keuangan
angan yang dialami oleh pelaku UMKM
adalah dalam hal penyiapan anggaran. Sebagian
besar para pelaku UMKM tidak pernah
menyiapkan
anggaran
keuangan
dalam
manajemen usahanya (Humaira, 2017).

Pengetahuan Keuangan

Hal ini diperkuat dengan survei yang
dilakukan oleh (Wirjono, 2012
2012) yang
menyatakan bahwa kebanyakan pelaku UMKM
tidak membuat pembukuan terkait manajemen
usahanya. Rendahnya kesadaran pelaku UMKM
dalam membuat perencanaan anggaran tidak
penting dan dapat diatur dengan mudah.
Faktor
kedua
yang
diduga
dapat
mempengaruhi perilaku
erilaku manajemen keuangan
adalah sikap keuangan. Umumnya sikap
keuangan diartikan sebagai perilaku seseorang
individu terhadap uang yang dimiliki.
Humaira (2017) berpendapat bahwa
kebanyakan para pelaku UMKM tidak
mempunyai sikap keuangan yang buruk terh
terhadap
keuangan. Hal tersebut terjadi karena
kebanyakkan para pelaku UMKM lebih tertarik
untuk membahas ide dan inovasi bisnis
dibandingkan berbicara tentang manajemen
keuangan.
Faktor ketiga yang dapat memengaruhi
perilaku
manajemen
keuangan
adalah
kepribadian.
ian. Kepribadian diartikan sebagai
wirausahawan harus memiliki rasa percaya diri
yang tinggi dalam mengelola usahanya,

Memahami aspek kepribadian sering
mempengaruhi manajemen keuangan karena
menjadi penyebab manajemen yang buruk.
Mengacu pada temuan-temuan
temuan sebelumnya
dipahami bahwa kepribadian merupakan salah
satu indikator yang signifikan mempengaruhi
perilaku manajemen keuangan.

II. STUDI LITERATUR

Otoritas Jasa Keuangan mendefinisi bahwa
literasi keuangan adalah rangkaian proses atau
aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan
(Knowledge),
), keyakinan (Competence),
(
dan
keterampilan (Skill)) konsumen dan masyarakat
luas
as sehingga mampu mengelola keuangan
dengan baik.
Adapun indikator literasi keuangan yaitu
literasi keuangan mencakup beberapa aspek
keuangan yang harus dikuasai. Terdapat
beberapa aspek-aspek
aspek yang digunakan untuk
mengetahui tingkat pengetahuan keuangan
seseorang.
seorang. Penelitian ini menggunakan indikator
menurut (Chen, 1998) menjabarkan literasi
keuangan kedalam 4 indikator sebagai berikut:
1. Pengetahuan dasar mengenai keuangan
pribadi
Mencakup pemahaman terhadap beberapa
hal-hal
hal yang paling dasar dalam sistem
keuangan
uangan seperti perhitungan tingkat bunga
sederhana, bunga majemuk, pengaruh inflasi,
opportunity cost,, nilai waktu dari uang,
likuiditas suatu aset dan lain-lain.
lain
2. Manajemen kredit dan Utang (Credit
(
and
Debt Management)
Ada kalanya seseorang mengalami
kekurangan
angan
dana
sehingga
harus
memanfaatkan
kredit maupun
utang.
Pengetahuan yang cukup yang mencakup
faktor-faktor
faktor yang mempengaruhi kelayakan
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kredit, pertimbangan dalam melakukan
pinjaman, karakteristik kredit konsumen,
tingkat bunga pinjaman, jangka waktu
pinjaman,
njaman, sumber utang ataupun kredit dan
lain-lain
lain yang sangat dibutuhkan agar dapat
menggunakan kredit dan utang secara
bijaksana.
3. Tabungan dan Investasi ((Saving and
Investment)
Tabungan (saving)) adalah pendapatan
yang tidak digunakan untuk konsumsi oleh
masyarakat. Tabungan dapat diperoleh
apabila seseorang mempunyai penghasilan
yang lebih besar dari kebutuhan konsumsi
mereka. Sedangkan investasi ((investment)
adalah bagian dari tabungan yang digunakan
untuk kegiatan ekonomi yang biasanya
bersifat jangka panjang. Jika tabungan besar,
maka akan digunakan kembali untuk
menghasilkan barang dan jasa.
4. Manajemen Risiko (Risk
Risk Management
Management)
Risiko
bisa
didefinisikan
sebagai
ketidakpastian atau kemungkinan adanya
kerugian finansial. Respon terhadap setiap
individu berbeda-beda
beda terhadap risiko,
tergantung pengalaman masa lalu serta
motivasi psikologis.
Sikap Keuangan
Sikap keuangan adalah cirii psikologis orang
yang berkaitan dengan masalah keuangan
pribadi. Seperti sikap keterbukaan keuangan
terhadap data, mengingat pentingnya manajemen
keuangan yang implusif dalam hal konsumsi,
arah masa depan dan rasa tanggung jawab,
(Andansari, 2017).
Dari sudut pandang lain, sikap keuangan
merupakan posisi seseorang dalam suatu
kelompok populasi yang bergantung pada jenis
kegiatan ekonomi, studi dan pendapatan
(Sukartha, 2018).
Sikap keuangan adalah kecenderungan
perilaku positif atau negatif terhadap uang.
Sikap positif terhadap uang mempengaruhi

orang dengan penjelasan dan pengetahuan
keuangan yang lebih baik. Sementara itu, sikap
negatif dapat menyebabkan salah urus,
pengetahuan
an yang
tidak memadai dan
keruntuhan keuangan (Albreedy, 2017).
Instrumen penelitian yang digunakan
mengadopsi
penelitian
(Zahroh,
2014).
Indikator-indikator
indikator yang digunakan adalah
sebagai berikut:
1. Orientasi terhadap keuangan pribadi.
Sikap keuangan yang
ya
diukur saat
melihat indikator ini adalah bagaimana
seorang individu dapat mengelola anggaran,
membuat perencanaan keuangan, serta
mengatur catatan keuangannya.
2. Keamanan dana atau uang.
Indikator
ini
digunakan
untuk
mengetahui bagaimana keyakinan seorang
individu tentang kondisi keuangannya
dimasa yang akan datang.
3. Menilai keuangan pribadi.
Indikator ini digunakan untuk mengukur
tingkat pemahaman seorang individu dengan
hubungan antara pengeluaran pribadi dengan
pengetahuan keuangannya.
Kepribadian
Menurut (Feist, 2010) kepribadian adalah
suatu pola watak yang relative permanen,
permanen dan
sebuah karakter unik yang memberikan
konsistensi sekaligus individualitas bagi perilaku
seseorang.
Sedangkan menurut (Buchari, 2013)
kepribadian merupakan keseluruhan kualitas
kua
psikis yang diwarisi atau diperoleh yang khas
pada seseorang yang membuat unik. Seseorang
dalam memilih berperilaku pada dasarnya
berkaitan dengan kepribadian mereka, termasuk
dalam mengelola keuangan yang dimiliki.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli
ahl diatas
dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah
karakter yang dimiliki oleh seseorang yang
terbentuk dari lingkungan dan bersifat unik.
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Menurut (Buchari, 2013) dalam penelitian di
Amerika Serkat menyebutkan bahwa sifat yang
harus dimiliki oleh seorang wirausahawan atau
pelaku usaha yakni sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Percaya Diri
Berorientasi pada tugas dan hasil
Pengambilan Resiko
Kepemimpinan
Keorisinilan
Berorientasi pada masa depan
Instrumen penelitian yang digunakan
mengadopsi penelitian (Syaifudin, 2016).
Indikator-indikator
indikator yang digunakan adalah
sebagai berikut:
1. Percaya diri
Sifat percaya diri merupakan salah satu
sifat yang harus dimiliki oleh seorang
wirausaha. Seorang wirausaha yang berhasil
pada umumnya memiliki rasa percaya diri
yang cukup tinggi, baik percaya pada
kemampuan yang dimiliki maupun percaya
terhadap kemajuan usaha yang di jalankannya.
Seseorang
tersebut
memiliki
tingkat
pertimbangan yang kritis terhadap pendapat
orang lain, sehingga orang tersebut tidak
mudah terpengaruh dalam menentukan
keputusan yang diambil.
2. Pengambilan risiko
Risiko merupakan suatu yang tidak bisa
dilepaskan dalam dunia usaha. Keberanian
pengambilan sebuah risiko bagi seorang
wirausaha merupakan tantangan yang besar
dan akan berdampak terhadap usaha yang
dimiliki.
3. Kepemimpinan
Merupakan
erupakan salah satu sifat yang juga
harus dimiliki seorang wirausaha. Pemimpin
yang baik pada umumnya dapat mengarahkan
anggota ataupun karyawan menuju ke arah
tujuan yang hendak dicapai dan juga harus
mampu berkomunikasi baik dengan siapapun
siapapun,
serta dapat menerima saran dan kritik dengan
lapang dada demi kemajuan usaha yang
dimiliki.

4. Berorientasi kemasa depan
Seorang wirausaha yang baik pada
umumnya memiliki orientasi dan tujuan jelas
kedepan, baik tujuan jangka pendek, jangkah
menengah dan jangka
ngka panjang. Tujuan dan
orientasi yang jelas dapat menjadi acuan
dalam menentukan langkah dan strategi yang
diambil sehingga suatu usaha dapat mencapai
target sesuai dengan tujuan yang di
rencanakan.
Perilaku Manajemen Keuangan
Menurut Mien (2015)
2015) mengusulkan perilaku
manajemen keuangan sebagai penentuan,
akuisisi, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya
keuangan. Sedangkan secara keseluruhan (Mien,
2015) menggambarkan perilaku manajemen
keuangan sebagai suatu pengambilan keputusan
keuangan, harmonisasi
onisasi motif individu dan tujuan
perusahaan.
Menurut
Amanah
(2016)
perilaku
manajemen keuangan adalah ilmu yang
menjelaskan mengenai perilaku seseorang dalam
mengatur keuangan mereka dari sudut pandang
psikologi dan kebiasaan individu tersebut. Ilmu
ini juga menjelaskan mengenai pengambilan
keputusan yang irasional terhadap keuangan
mereka.
Instrumen penelitian yang digunakan
mengadopsi
penelitian
(Aprilia,
2015).
Indikator-indikator
indikator yang digunakan adalah
sebagai berikut:
1. Jenis-jenis
jenis perencanaan dan anggaran
angg
keuangan yang dimiliki individu dan
keluarga.
2. Teknik dalam menyusun perencanaan
keuangan.
3. Kegiatan asuransi, pensiun dan pengeluaran
tidak terduga.
4. Evaluasi pengelolaan keuangan.
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KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 1.. Kerangka konseptual
Sumber : Diolah Peneliti 2021

PENELITIAN TERDAHULU
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Humaira
(2018)
menunjukkan
bahwa
pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap
perilaku Manajemen keuangan, Sikap keuangan
terhadap perilaku Manajemen Keuangan dan
Kepribadian berpengaruh
garuh terhadap perilaku
Manajemen Keuangan.
Dari landasan teori dan penelitian terdahulu
maka dapat di tarik hipotesis dalam penelitian
ini:
H1 : Di
duga
Pengetahuan
keuangan
berpengaruh signifikan terhadap perilaku
keuangan manajemen pada pelaku
UMKM di Desa Poto Kecamatan Moyo
Hilir
H2 : Diduga sikap keuangan berpengaruh
signifikan terhadap perilak
erilak manajemen
keuangan pada pelaku UMKM di Desa
Poto Kecamatan Moyo Hilir.
H3 : Diduga
Kepribadian
berpengaruh
signifikan terhadap perilaku manajemen
keuangan
an pada pelaku UMKM di Desa
Poto Kecamatan Moyo Hilir
III. METODE PENELITIAN
Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara
menyebarkan angket kuesioner pada Pelaku
UMKM di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir.
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh pelaku UMKM di Desa Poto.
Metode
pengambilan
sampel
yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
probability sampling. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik simple random sampling dengan

menggunakan rumus slovin Sampel diambil
secara acak, terlepas dari level yang terkandung
dalam populasi. Berdasarkan perhitungan diatas
peneliti mendapatkan jumlah sampel sebanyak
100 responden dengan tingkat kesalahan 5%.
Dalam pengumpulan data yang dilakukan
peneliti yaitu menggunakan kuesioner. Skala
yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini
menggunakan skala likert (likert
likert scale).
scale
IV. PEMBAHASAN DAN HASIL
Berdasarkan karakteristik responden dilihat
dari usia yang mengetahui pengetahuan
keuangan berada pada usia 27-46
27
tahun. Dan
usia yang belum mengetahui pengetahuan
keuangan berada pada usia 56–60
56
tahun. Hal ini
karena masyarakat setempat rata-rata
rata
adalah
tamatan SD dan SMP, sedangkan UMKM yang
dijalaninya
ya itu kebanyakan aktifitas turunturun
menurun dari nenek buyut. Bahkan ada anak SD
sudah di ajarkan untuk berlatih menenun
sehingga sudah bisa membantu orang tuanya
dalam UMKM tersebut.
Adapun hasil penelitian ini dilihat dari
karakteristik responden berdasarkan
b
jenis
kelamin dapat disimpulkan bahwa jumlah
pendiri pelaku UMKM di Desa Poto didominasi
oleh perempuan. Hal ini dikarenakan di Desa
Poto para perempuan lebih fokus pada usaha
tenun.
Hasil
dari
karakteristik
responden
berdasarkan dengan usaha maka ditemukan
ditem
bahwa usaha terbanyak di Desa poto Kecamatan
Moyo hilir yaitu di dominasi oleh usaha tenun.
Hal ini dikarenakan masyarakat disana terkenal
dengan kerajinan khas tenunnya.
Berdasarkan hasil uji validitas
vali
menunjukkan
bahwa nilai rhitung masing-masing
masing variabel yang
terdiri darii variabel pengetahuan keuangan (X1),
sikap keuangan(X2), kepribadian (X3), dan
perilaku manajemen
anajemen keuangan (Y) > nilai rtabel
(0,361), maka semua variabel dinyatakan valid
karena memenuhi kriteria pengujian validitas.
validita
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Tabel 2 Hasil Uji Validitas
Variabel

No

Pengetahuan
Keuangan

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1.8
X1.9
X1.10
X1.11
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X2.7
X2.8
X2.9
X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X3.5
X3.6
X3.7
X3.8
X3.9
X3.10
X3.11
X3.12
Y.1
Y.2
Y.3
Y.4
Y.5
Y.6
Y.7
Y.8

Sikap
Keuangan

Kepribadian

Perilaku
Manajemen
Keuangan

R
Tabel
0,451
0,362
0,451
0,526
0,570
0,494
0,364
0,377
0,447
0,378
0,553
0,411
0,364
0,445
0,528
0,397
0,623
0,503
0,507
0,369
0,411
0,364
0,445
0,528
0,397
0,623
0,503
0,507
0,369
0,363
0,364
0,369
0,688
0,640
0,452
0,560
0,613
0,607
0,670
0,470

R hitung

Ket

0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Data hasil SPSS

Berdasarkan tabel diatas hasil uji
Reliabilitas
menunjukkan
bahwa
nilai
Cronbach’s Alpha Pengetahuan Keuangan (X1)
sebesar 0,752 > 0,60, nilai Cronbach’s Alpha
Sikap Keuangan (X2) sebesar 0,603 > 0,60, nilai
Cronbach’s Alpha Kepribadian (X3) sebesar
0,669 > 0,60 dan nilai Cronbach’s Alpha
Perilaku Manajemen Keuangan (Y) sebesar
0,725 > 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa
variabel dalam penelitian ini dikatakan reliable.
Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
Pengetahuan Keuangan
Sikap Keuangan
Kepribadian
Perilaku Manajemen
Keuangan

Cronbach Alpha

Keterangan

0,754
0,603
0,669

Reliabel
Reliabel
Reliabel

0,725

Reliabel

Sumber : Hasil dari SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa
nilai 𝑡
variabel pengetahuan keuangan

(X1) sebesar 4,141, dimana 𝑡
> 𝑡
(4,141 > 1,984) sehingga dapat disimpulkan
bahwa ada pengaruh signifikan antara
pengetahuan keuangan (X1) dengan perilaku
manajemen keuangan (Y).
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa
nilai 𝑡
variabel sikap keuangan (X2)
sebesar 3,103, dimana 𝑡
>𝑡
(3,103 >
1,984) maka disimpulkan bahwa ada pengaruh
signifikan antara sikap keuangan (X2) dengan
perilaku manajemen keuangan (Y).
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa
nilai 𝑡
variabel kepribadian (X3) sebesar
0,591, dimana 𝑡
>𝑡
(0,591 < 1,984).
Maka disimpulkan bahwa ada pengaruh
signifikan antara kepribadian (X3) dengan
perilaku manajemen keuangan (Y).
Tabel 4 Hasil Regresi Linear Berganda
Variabel
Konstanta
Pengetahuan Keuangan
Sikap Keuangan
Kepribadian

Coefficient
1,046
0,472
0,335
0,061

THitung

Prob.

4,141
3,103
0,591

0.000
0.003
0.556

Sumber : Data diolah 2021

Pengaruh Pengetahuan Keuangan Terhadap
Perilaku Manajemen Keuangan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh signifikan pengetahuan
keuangan terhadap perilaku manajemen
keuangan pada pelaku UMKM di Desa Poto
Kecamatan Moyo Hilir. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan
mempunyai pengaruh signifikan
sig
terhadap
perilaku manajemen keuangan.
Hasil tersebut memberikan makna bahwa
semakin individu meningkatkan pengetahuan
keuangan yang dimiliki dapat menjadi modal
yang kuat untuk membantu individu dalam
mengatasi setiap risiko yang mungkin terjadi
dalam
alam proses pengelolaan dan pengambilan
keputusan keuangan
angan dan juga akan semakin
terdorong
untuk
mengambil
keputusan
keputusankeputusan yang tepat dalam kegiatan
pengelolaan keuangan, investasi, konsumsi, dan
tabungan.
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Pengetahuan
engetahuan keuangan dapat menjadi salah
satu kebutuhan dasar bagi individu dalam
mengatasi masalah keuangan. Pengetahuan
keuangan akan memengaruhi bagaimana
seseorang menerapkan perilaku menabung,
kegiatan kredit, berinvestasi, dan mengelola
keuangan yang dimiliki. Kecakapan dalam
pengetahuan keuangann juga lebih menekankan
pada kemampuan individu untuk lebih
memahami konsep dasar dari ilmu ekonomi dan
keuangan sampai pada tahap bagaim
bagaimana
menerapkannya secara tepat. Hal ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Humaira
(2018)
Pengaruh Sikap Keuangan
Perilaku Manajemen Keuangan

Terhadap

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh signifikan Sikap Keuangan
terhadap perilaku manajemen keuangan pada
pelaku UMKM di Desa Poto Kecamatan Moyo
Hilir.
Semakin baik sikap keuangan maka perilaku
manajemen keuangan yang dimiliki akan
semakin baik pula. Sikap keuangan berpengaruh
dalam menentukan perilak
perilaku manajemen
keuangan
seseorang.
Sikap
keuangan
mengarahkan seseorang dalam mengatur
berbagai perilaku keuangannya. Dengan sikap
keuangan
an yang baik maka seseorang akan lebih
baik pula dalam pengambilan berbagai
keputusan terkait manajemen keuangannya.
Seseorang dengan tingkat sikap keuangan
baik akan menunjukkan pola pikir yang baik
tentang uang yaitu persepsinya tentang masa
depan, mampuu mengontrol situasi keuangan
yang dimiliki, menyesuaikan penggunaan uang
sehingga mampu mencukupi
kebutuhan
hidupnya, tidak ingin menghabiskan uang, dan
memiliki pandangan yang selalu berkembang
tentang uang atau tidak berpandangan kuno
sehingga akan mampuu melakukan kontrol
terhadap
konsumsinya,
mampu
menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan
yang dimiliki, menyisihkan uang untuk tabungan

dan investasi, serta mengelola keuangan yang
dimiliki untuk kesejahteraannya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Mien (2015)
(
dan Humaira
(2018) terdapat pengaruh yang signifikan antara
sikap keuangan dan perilaku manajemen
keuangan. Seseorang akan cenderung memiliki
perilaku keuangan yang lebih bijak jika
memiliki sikap keuangan yang baik.
Pengaruh Kepribadian Terhadap Perilaku
Manajemen Keuangan
Hasil penelitian ini menunjukkan
men
bahwa
terdapat pengaruh signifikan kepribadian
terhadap perilaku manajemen keuangan pada
pelaku UMKM di Desa Poto Kecamatan
Kecamata Moyo
Hilir.
Hasil penelitian inii sejalan dengan pendapat
Sina (2014) dan Humaira (2018) bahwa aspek
kepribadian merupakan salah satu indikator yang
signifikan mempengaruhi kesuksesan seseorang
dalam mengelola keuangannya.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan
hasill
penelitian
dan
pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengetahuan
keuangan
berpengaruh
signifikan terhadap perilaku manajemen
keuangan pada pelaku UMKM di Desa Poto
Kecamatan Moyo Hilir.
2. Sikap keuangan berpengaruh signifikan
terhadap perilaku manajemen keuangan pada
pelaku UMKM di Desa Poto Kecamatan
Moyo Hilir.
3. Kepribadian berpengaruh signifikan terhadap
perilaku manajemen keuangan pada pelaku
UMKM di Desa Poto Kecamatan Moyo hilir.
VII. REFERENSI
Alma, Buchari. (2013). Kewirausahaan.
Bandung: Alfabeta
Ameliawati, M. & Setiyani, R. (2018). The
Influence of Financial Attitude, Financial

25

JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS

E--ISSN : 2686-2484

Volume 4,Nomor 2, [Oktober] [2021]
https://doi.org/10.3
https://doi.org/10.37673/jmb.v4i2 [DOI]

Socialization, and Financial Experience to
Financial Management Behavior with
Financial Literacy as the Mediation
Variable.. KnE Social Sciences, 3(10).
Amanah, Ersha. (2016) berjudul ““Pengaruh
Financial Knowledge, Financial Attitude
dan External Locus of Control terhadap
Personal Financial Management Behavior
pada Mahasiswa S1 Universitas Telkom
Telkom”
.Skripsi.. Universitas Telkom.
Andansari, P. I. (2018). Pengaruh Financial
Attitude Dan Lingkungan Sosial Terhadap
Literasi
Keuangan
Mahasiswa.
Ecodunamika: Jurnal Pendidikan Ekonomi.
I (1-7).
Aprilia, Zenika. (2015).”Pengaruh
Pengaruh Locus of
Control, Financial Knowledge
ledge dan Personal
Income terhadap Financial Management
Behavior pada karyawan KPP Pratama
Blitar”.Skripsi.. Universitas Negeri Malang.
BPS. (2020). Kabupaten. Sumbawa
Clara Shinta Tiara Putri. (2019) Pengaruh
Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan
dan pendapatan
atan terhadap perencanaan
keuangan keluarga di Distrik Manokwari
Barat.
Chen, H. dan Volpe, R.1998.An Analysis of
Personal Financial Literacy Among College
Students, Financial Services Review
Review, 7 (2):
30-60
Feist, Gregory J. (2010). Teori Kepribadian
Kepribadian.
Jakarta: Salemba Empat.
Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Multivariete
Dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed.).
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Humaira, Iklima. (2017). Pengaruh Pengetahuan
Keuangan,
Sikap
Keuangan,
Dan
Kepribadian Terhadap Perilaku Manajemen
Keuangan Pada Pelaku UMKM Sentra
Kerajinan Batik Kabupaten Bantul
Huston, S.J. 2010. Measuring financial literacy
literacy.
Journal of Consumer Affairs Volume 44
Issue 2.
Ida dan Dwinta, Chintia Yohana (2010)
Pengaruh Locus Of Control, Financial
Knowledge,
e, dan Income Terhadap Financial

Management Behavior.. Jurnal Bisnis Dan
Akuntansi. Universitas Kristen Maranatha.
Vol. 12, No. 3, Hlm. 131-144
131
Mien, Nguyen Thi Ngoc dan Thao, Tran Phuong
(2015).
Factors
Affecting
Personal
Financial Management Behaviors: Evidence
Ev
from Vietnam. Proceedings of the Second
Asia-Pacific
Pacific
Conference
on
Global
Business, Economics, Finance and Social
Sciences (AP15Vietnam
AP15Vietnam Conference).
Conference
Otoritas Jasa Keuangan, O. (2013). Strategi
Nasional Literasi Keuangan Indonesia
(Revisit 2017) Laporan
ran triwulanan. Diakses
Desember 15, 2020, dari www.Ojk
co.id: http://www.ojk.co.id
Otoritas Jasa Keuangan, O. (2016). Strategi
Nasional Literasi Keuangan Indonesia
(Revisit 2017). Diakses 15, 2020, dari
www.ojk.co.id.http://www.ojk.co.id

26

JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS

E--ISSN : 2686-2484

Volume 4,Nomor 2, [Oktober] [2021]

https://doi.org/10.37673/jmb.v4i
ttps://doi.org/10.37673/jmb.v4i2 [DOI]

PENGARUH CITA RASA DAN LOKASI
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN AYAM
GEPREK JUNIOR CABANG PEKAT DI
KABUPATEN SUMBAWA
1

Andi Jamal,2Sherwin Ary Busman*
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa

Jl. Raya Olat Maras, Batu Alang, Moyo Hulu, Perne
Pernek,Moyohulu,
k,Moyohulu,
Kabupaten Sumbawa, NTB
1andijamal@gmail.com
andijamal@gmail.com,2SherwinAryBusman@uts.ac.id,
SherwinAryBusman@uts.ac.id

*Corresponding Author
Abstrak – Penelitian ini bertujuan uuntuk menguji Pengaruh Cita Rasa dan lokasi terhadap
keputusan pembelian Ayam Geprek Junior. Data primer digunakan untuk pengambilan
sampel dengan teknik Purposive Sampling. Metode kuantitatif sedangkan untuk sampel
dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Data yang diperoleh dengan penyebaran
koesioner yang di ukur dengan skala lik
liker.
er. Model yang digunakan dalam analisis data adalah
uji instrumen, uji asumsi kla
klasik,
sik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Alat
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 20. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa: 1) Cita Rasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan
pembelian. 2) Lokasi berpengaruh
ngaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.
Kata kunci : Cita Rasa, Lokasi, Keputusan Pembelian, Ayam Grepek.
Abstract – this
his study aims to examine the effect of taste and location on purchasing decisions
for Ayam Geprek Junior. Primary data is used for sampling with purposive sampling
technique. Quantitative method while the sample in this study amounted to 100 respondents.
The data obtained by the spread of the questionnaire measured by the Liker scale. The
models used in the data analysis are instrument test, classical assumption test, multiple linear
regression analysis and hypothesis testing. The analytical tool used in tthis
his study is SPSS 20.
The results of this study indicate that: 1) Taste has a positive and significant effect on
purchasing decisions. 2) Location has a positive and significant effect on purchasing
decisions.
Keywords: Taste, Location, Purchase Decision, Grepek Chicken.
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I. PENDAHULUAN
Di era dimana perkembangan yang
dirasakan cukup cepat di setiap bidang apalagi
bidang kewirausahaan. Di Indonesia sendiri
kewirausahaan mengalami perkembangan yag
tidak terduga dimana diketahui kewirausahaan
merupakan
pakan suatu kemampuan yang berfungsi
untuk menciptakan suatu hal yang baru dan
berbeda dengan yang lainnya (peter drucker,
(2013). Akibat dari perkembangan tersebut
memberikan dampak kepada para pengusaha –
pengusaha asing yang bermunculan dan
berkembang di Indonesia.
Adanya ketergantungan masyarakat local
terhadap produk ataupun jasa dari perusahaan
asing menjadikan persaingan yang ketat antar
perusahaan. Hal ini berdampak pada bidang
kuliner
sehingga
mempengaruhi
setiap
perusahaan untuk melakukan penyusun
penyusunan
strategi pemasaran yang dapat menjadi solusi
setiap perusahaan untuk menghadapi persaingan
yang terjadi di Indonesia.
Dalam penyusunan strategi pemasaran,
setiap perusahaan dagang maupun jasa harus
mempertahankan
keunggulannya
dan
meningkatkan kualitas produk dan jasa dengan
menggunakan strategi pemasaran yang menarik,
salah satunya dilihat adalah cita rasa produk dan
lokasi
agar
pengusaha
kuliner
dapat
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.
Pada umumnya cita rasa merupakan suatu
cara pemilihan makanan
nan yang harus dibedakan
dari rasa (taste) makanan tersebut (Drummond
KE & Brefere LM, 2010). Cita rasa makanan
juga salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
keputusan pembelian konsumen. Konsumen
akan memilih produk makanan jika cita rasa
makanan tersebutt sesuai dengan lidah atau
seleranya. Cita rasa kuliner yang diciptakan
perusahaan sangat berperan pe
penting dalam
keputusan pembelian.
Begitu halnya dengan lokasi, tujuan strategi
lokasi adalah untuk memaksimalkan pemasaran,
memperlancar dan mempermudah menyalurkan
barang dan jasa dengan keuntungan lokasi yang

strategis, yang mudah dikujungi dan dijangkau
oleh konsumen Tjiptono (2015). Lokasi bisnis
yang paling tepat adalah tempat dengan potensi
pasar yang besar, persimpangan tiga dan jalur
kendaraan dari desa ke kota. Apabila lokasi
strategis maka konsumen dapat menjangkau
dengan mudah dan dapat menimbulkan
kepuasan tersendiri bagi konsumen,
kons
sehingga
tingkat keputusan pembelian konsumen dengan
strategi lokasi tersebut diharapkan meningkat.
Penerapan kondisi physical distancing
mengakibatkan penggunaan internet semakin
pesat hal ini dikarenakan adanya WFH yang
mengharuskan aktivitas pekerjaan,
peke
belajar atau
mengusir
kebosanan
sehingga
dapat
memutuskan penyebaran COVID-19.
COVID
Banyak
perusahaan telekomunikasi berinovasi untuk
mengeluarkan kartu perdana berbentuk paket
kuota atau bisa disebut dengan voucher isi ulang
data sehingga dapat mengurangi
menguran
biaya
pengaksesan.
Keputusan pembelian adalah perilaku
pembelian konsumen akhir, baik individu,
kelompok dan organisasi yang membeli,
menggunakan dan bagaimana barang, jasa, ide
atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan
dan keinginanan konsumen baik secara
sec
personal
ataupun
sebagai
customer
(Kotler
&
Armstrong).
Semakin menarik cita rasa makanan yang
ditawarkan oleh pengusaha kuliner dan juga
lokasi yang strategis, maka semakin tinggi pula
minat konsumen untuk membeli produk tersebut
dan begitu sebaliknya,
a, jika cita rasa makanan
yang tidak sesuai dengan keinginan dan
lokasinya kurang strategis, maka minat
konsumen akan menurun. Sehingga cita rasa dan
lokasi yang ditawarkan oleh perusahaan sangat
berpengaruh
besar
terhadap
keputusan
pembelian.
Usaha yang bergerak
ergerak dibidang kuliner seperti
Rumah makan memang sangat banyak kita
temui di Kabupaten Sumbawa
Sumba
bahkan sampai
kepelosok desa. Karena munculnya trend kuliner
di Sumbawa dengan cita rasa yang berbeda-beda
berbeda
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dan juga lokasinya yang strategis dapat menarik
pelanggan
anggan untuk datang mencoba menu
menu-menu
yang di sediakan rumah makan
makan-rumah makan
tersebut. Hal ini dapat di lihat pada jumlah
kunjungan pelanggan di salah satu rumah makan
Ayam Grepek di Sumbawa.
3 2.332

2.212

2.374

2

1.772

1
0

wangi, dan aroma), rasa, tekstur, dan suhu
(Drummond & Brefere, 2010).
2010)
Berdasarkan pendapat Drummond & Brefere
(2010) ada lima indikator yang akan digunakan
untuk mengukur variabel cita rasa ini, yaitu:
1. Penampakan
Penampilan
makanan
dapat
juga
digunakan untuk menimbulkan ketertarikan
dalam menu makanan dan penampilan
makanan yang serasi akan memberikan daya
tarik tersendiri bagii setiap makanan yang
disajikan.

2. Bau
Gambar 1 Data jumlah kunjungan Ayam Geprek Junior
Sumbawa periode Januari – April tahun 2021
Sumber: data diolah 2021

Grafik di atas menunjukkan jumlah
kunjungan Rumah Makan Ayam Geprek Junior
di Kabupaten Sumbawa, mengalami fluktuasi
(naik turun) pada jumlah kunjungan per bulan.
Dapat dilihat pada grafik atas terjadi penurunan
kunjungan pada bulan februari dengan selisih
120 kunjungan pelanggan akan tetapi di bulan
maret terjadi peningkatan kunjungan sebesar 162
kunjungan konsumen dan pada bulan april
mengalami penurunan kunjungan cukup jauh
yaitu sebesar 602 kunjungan dari pelanggan,
karena bulan tersebut bertepatan dengan bulan
Ramadhan.

II. STUDI LITERATUR
Cita Rasa
Pertimbangan terpenting saat memilih
sesuatu untuk dimakan adalah rasa makanan.
Menurut (Drummond
Drummond & Brefere2010) cita rasa
merupakan suatu cara pemilihan makanan yang
harus dibedakan dari rasa (taste
taste) makanan
tersebut. Sebagian besar konsumen berpikir
bahwa rasa dan cita rasa adalah hal yang sama,
tetapi cita rasa sebenarnya adalah komponen
rasa. Cita rasa adalah atribut makanan yang
meliputi
liputi rasa, bau, rasa di mulut, tekstur, suhu,
dan bahkan suara yang dibuat ketika dikunyah.
Flavour atau Cita Rasa adalah kombinasi dari
kelima indera: penampakan, bau (ciri khas,

Bau Makanan adalah bau yang
disebarkan oleh makanan yang mempunyai
daya tarik yang sangat kuat dan mampu
merangsang indera penciuman sehingga
mampu
pu membangkitkan selera.
3. Rasa
Secara normal, keberadaan rasa suatu
makanan selain dikenali oleh manusia
m
melalui sel-sel
sel pencicip yang juga ada
dipengaruhi oleh sensasi bau, tekstur, warna
dan suhu dari makanan tersebut.
4. Tekstur
Tekstur
makanan
adalah
derajat
kekerasan, kepadatan atau kekentalan. Cair,
kenyal, dan keras merupakan karakteristik
dari konsistensi.
5. Suhu
Suhu
uhu makanan pada saat disajikan
memegang peranan penting dalam penentuan
cita rasa makanan, namun makanan yang
terlalu panas atau terlalu dingin akan sangat
mengurangi sensivitas sarang pengecap
terhadap rasa makanan.

Lokasi
Lokasi menurut (Tjiptono
Tjiptono 2015) Lokasi
mengacu pada berbagai aktivitas pemasaran
yang
berusaha
memperlancar
dan
mempermudah penyampaian atau penyaluran
barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.
Menurut (Kotler
Kotler dan Amstrong 2014) lokasi
termasuk kegiatan perusahaan yang membuat
produk tersedia untuk menargetkan konsumen.
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Indikator lokasi menurut Fandy Tjiptono
(2016) yaitu sebagai berikut :
1. Akses. Misalnya lokasi yan
yang sering dilalui
atau mudah dijangkau sarana transportasi.
2. Visibilitas. Yaitu lokasi atau tempat yang
dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang
normal.
3. Lalu lintas (traffic).
). Menyangkut dua
pertimbangan utama:
a. Banyaknya orang yang lalu
lalu-lalang bisa
memberikan peluang besar terhadap
pembelian, yaitu keputusan pembelian
yang sering terjadi spontan, tanpa
perencanaan, dan atau tanpa melalui
usahausaha khusus.
b. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa
juga jadi peluang.
4. Tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman
baik untuk kendaraan roda dua maupun roda
empat.
5. Ekspansi yakni tersedianya tempat yang
cukup luas apabila ada perluasan dikemudian
hari.
6. Lingkungan merupakan daerah sekitar yang
mendukung produk yang Sebagai ccontoh,
restoran atau rumah makan berdekatan
dengan daerah pondokan, asrama, kampus,
sekolah, perkantoran, dan sebagainya.
7. Persaingan (lokasi pesaing). Contohnya
dalam menentukan lokasi restoran perlu
dipertimbangkan apakah di jalan atau daerah
yang sama terdapat
erdapat restoran lainnya

Keputusan Pembelian
Menurut Kotler & Keller (2016), Keputusan
pembelian adalah “Tahap dalam proses
pengambilan keputusan pembelian dimana
konsumen benar-benar
benar membeli”.
Sedangkan menurut Tjiptono (2014),
“Keputusan pembelian adalah sebuah proses
dimana konsumen mengenal masalahnya,
mencari informasi mengenai produk atau merek
tertentu dan mengevaluasi seberapa baik
masing-masing
masing alternatif
tersebut
dapat
memecahkan masalahnya,
hnya, yang kemudian
mengarah kepada keputusan pembelian”.

Adapun menurut Schiffman & Kanuk
(2010), “Keputusan pembelian adalah perilaku
yang diperlihatkan konsumen dalam mencari,
memberi, menggunakan, mengevaluasi dan
menghabiskan suatu produk dan jasa yang
yan
diharapkan dapat memuaskan kebutuhannya”.
Menurut Kotler (2014) Indikator yang
mencirikan keputusan pembelian yaitu :
1. Pengenalan kebutuhan
Proses pembelian diawali dengan adanya
masalah atau kebutuhan yang belum
terpuaskan dan dapat dirasakan oleh
konsumen.
2. Pencarian informasi
Setelah konsumen menyadari adanya
kebutuhan suatu barang atau jasa, selanjutnya
konsumen mencari informasi, baik yang
disimpan dalam ingatan maupun informasi
yang didapat dari lingkungan luar.
3. Evaluasi alternatif
Setelah informasi diperoleh, konsumen
mengevaluasi berbagai alternatif pilihan
dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
4. Keputusan pembelian
Apabila tidak ada faktor lain yang
menganggu setelah konsumen menentukan
pilihan yang telah ditetapkan, pembelian
yang aktual adalah hasil akhir dari pencarian
dan evaluasi.
5. Perilaku setelah pembelian
Secara umum, apabila individu merasakan
ketertarikan yang sangat kuat
kua atau kepuasan
dalam memenuhi kebutuhan, biasanya akan
terus mengingat hal tersebut. Perilaku pasca
pembelian
meliputi
kepuasan
pasca
pembelian, tindakan pasca pembelian, dan
pemakaian produk.
KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 4.. Kerangka konseptual
Sumber : Diolah Peneliti 2021
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PENELITIAN TERDAHULU

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL

Penelitian mengenai Cita rasa terhadap
keputusan pembelian yang dilakukan oleh Fasya
& Rahwana (2020), Indrayani & Syarifah (2020)
dan Ummah (2020) yang menghasilkan
penelitian bahwa Cita Rasa berpengaruh positif
signifikan terhadap keputusan pembelian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer. Data ini diperoleh dengan
menyebarkan angket atau kuesioner kepada 100
responden dengan karakteristik responden
berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh
responden Perempuan kareena perempuan lebih
cendrung berkumpul pada saat jam istirahat
kerja dan menikmati hidangan makanan ayam
geprek junior.

Penelitian mengenai lokasi,, yang dilakukan
Indrayani & Syarifah (2020) dan Husen,
Sumowo & Rozi (2018) dengan
gan hasil penelitian
bahwa lokasi berpengaruh positif signifikan
terhadap keputusan pembelian.
Dari landasan teori dan penelitian terdahulu
maka dapat di tarik hipotesis dalam penelitian
ini:
H1 : Cita Rasa Berpengaruh Positif dan
Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian
Ayam Geprek Junior Cabang Sumbawa
H2 : Kualitas Produk Berpengaruh Positif dan
Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian
Ayam Geprek Junior Cabang Sumbawa
III. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan metode
penelitian
enelitian kuantitatif asosiatif. Adapun data
primer yang digunakan dalam penelitian ini,
Kuesioner (angket) yang disebarkan kepada
masyarakat
kat yang berdomisili di Kabupaten
Sumbawa dan berbelanja dirumah makan Ayam
Geprek Junior Cabang Pekat.
Untuk
menentukan
jumlah
sampel
dikarenakan melihat banyaknya jumlah populasi
penduduk Kabupaten Sumbawa dan tidak
adanya
nya data statistik dari jumlah pengguna
ataupun data tentang keputusan
an pembelian ayam
geprek junior,, maka peneliti menggunakan
rumus Slovin sehingga di temukan hasil 100
responden.
Teknik
pengambilan
sampel
dengan
menggunakan Purposive
Sampling dengan
Kriteria
teria responden Konsumen yang aktif
berbelanja di Rumah makan Ayam Geprek
Junior Sumbawa minimal 2 kali dan rentang
usia 15 - 40 tahun.

Karakteristik responden berdasarkan usia di
sini yang mendominasi adalah 21-30
21
tahun itu
karena dimana kebanyakan di usia tersebut
mahasiswa, pejabat dan lainnyaa sedang istirahat
beraktivitas dan memilih makan di rumah makan
Ayam Geprek Junior
nior Sumbawa sebagai tempat
beristirahat.
Hasil uji validitas pada Cita Rasa
menjelaskan bahwa dari 12 item pernyataan
yang diajukan oleh peneliti kepada responden
yaitu
tu Konsumen Ayam Geprek Junior Cabang
C
Pekat di Kabupaten Sumbawa Besar dinyatakan
valid karena nilai Rhitung > Rtabel dengan nilai
Rtabel sebesar 0,361 sehingga dapat dikatakan
bahwa seluruh butir pernyataan dinyatakan valid
atau relevan dengan tujuan pengukuran.
Tabel 1 Hasil Uji Validitas
No
R
R
Tabel
hitung
X1.1
0,361
0,841
Cita Rasa
X1.2
0,361
0,656
X1.3
0,361
0,680
X1.4
0,361
0,834
X1.5
0,361
0,584
X1.6
0,361
0,589
X1.7
0,361
0,820
X1.8
0,361
0,846
X1.9
0,361
0,792
X1.10 0,361
0,833
X1.11 0,361
0,847
X1.12 0,361
0,697
X1.1
0,361
0,562
Lokasi
X1.2
0,361
0,587
X1.3
0,361
0,642
X1.4
0,361
0,616
X1.5
0,361
0,461
X1.6
0,361
0,588
X1.7
0,361
0,796
X1.8
0,361
0,766
X1.9
0,361
0,698
X1.10 0,361
0,672
X1.11 0,361
0,506
X1.12 0,361
0,463
X1.13 0,361
0,408
Variabel

Ket
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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X1.14 0,361
Y1.1
0,361
Y1.2
0,361
Y1.3
0,361
Y1.4
0,361
Y1.5
0,361
Y1.6
0,361
Y1.7
0,361
Y1.8
0,361
Y1.9
0,361
Y1.10 0,361
Sumber : Data diolah peneliti 2021
Keputusan
Pembelian

0,446
0,834
0,622
0,789
0,786
0,623
0,752
0,746
0,599
0,897
0,667

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Hasil perhitungan uji Reliabilitas dengan
menggunakan SPSS menunjukkan bahwa setiap
variabel memiliki nilai koefisien reliabilitas
yang lebih tinggi dari pada Cronbach Alpha
yang disyaratkan yaitu sebesar 60% atau 0,6 bisa
di simpulkan bahwa hasil
sil instrument dapat di
percaya atau reliable.
Tabel 2 hasil uji reliabilitas
Variabel
Cronbach's Alpha
0,800
Cita Rasa
0,908
Lokasi
0,834
Keputusan Pembelian
Sumber : Data diolah

Ket
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Dari
perhitungan
dengan
SPSS
menunjukkan nilai t hitung pada variabel Cita
Rasa (X1) adalah 2.002 dengan tingkat
signifikan 0,048. karena Thitung > Ttabel yaitu
2.002 > 1,988 dan nilai signifikan 0,048 < 0,05
maka dapat di katakana bahwa Cita Rasa
berpengaruh positif terhadap Keputusan
Pembelian.
Variabel Lokasi (X2) dengan Thitung adalah
8.148 dengan tingkat signifikan 0,000 sehingga
dinyatakan bahwa Thitung > Ttabel yaitu 8.148 >
1,988 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka
dapat dikatakan bahwa variable lokasi (x2)
berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian (Y)
Tabel 3 Hasil Regresi Linear Berganda
Coefficientsa
Model
Unstandardized
t
Sig.
Coefficients
B
Std. Error
(Constant)
3.111
3.426
.908
.366
1
CITA RASA
.122
.061 2.002
.048
LOKASI
.522
.064 8.148
.000
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN
Sumber : Data diolah 2021

Pengaruh Cita Rasa terhadap Keputusan
Pembelian

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
terdapat pengaruh positif dan singnifikan Cita
Rasa terhadap Keputusan Pembelian Ayam
Geprek Junior Cabang Pekat Kabupaten
Sumbawa. Makanan yang mempunyai cita rasa
yang tinggi adalah makanan yang disajikan yang
dapat menarik perhatian konsumen dan
menyebarkan aroma yang sedap serta
memberikan rasa yang lezat.
Dari rata-rata
rata jawaban responden dapat
disimpulkan bahwa rumah makan Ayam Geprek
Junior memberikan pengalaman baik kepada
konsumen sehingga masyarakat lebih memilih
Rumah Makan Ayam Geprek Junior. Adanya
pengalaman yang baik ini mempengaruhi
keputusan pembelian konsumen, sehingga
konsumen dengan
an percaya diri memutuskan
untuk membeli Ayam Geprek Junior dengan cita
rasanya.
Hasil penelitian yang sejalan dengan
penelitian ini dilakukan oleh Ummah (2020)
yang memberikan hasil
bahwa Cita Rasa
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian.. Selain Ummah (2020) ada
juga peneliti yang menghasilkan penelitian yang
sama yaitu Indrayani & Sarifah (2020), Fasya &
Rahwana (2020).

Pengaruh Lokasi terhadap Keputusan
Pembelian
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
terdapat pengaruh positif dan singnifikan di
Lokasi terhadap Keputusan Pembelian Ayam
Geprek Junior Cabang Pekat Kabupaten
Sumbawa.
Dari rata-rata
rata jawaban responden maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah makan
Ayam Geprek Junior memberikan pengalaman
baik kepada konsumen sehingga masyarakat
lebih memilih Rumah Makan Ayam Geprek
Junior.
Pengalaman
baik
ini
menyebabkan
keputusan pembelian konsumen semakin
meningkat, sehingga konsumen dengan percaya
diri memutuskan untuk
uk datang kembali dilain
waktu dan menceritakan pengalaman yang
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mereka rasakan kepada tetangga ataupun orang
lain disekitarnya.Ini menandakan Lokasi
berpengaruh terhadap keputusan pembelian
konsumen.
Hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian
ini dilakukan oleh Indrayani & Syarifah (2020)
yang menghasilkan penelitian bahwa Lokasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian. Selain itu ada beberapa
penelitian yang melakukan penelitian yang
sejalan dengan penelitian ini yakni Ummah
(2020), Fasya & Rahwana (2020).
V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis
data maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Cita Rasa berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian Ayam
Geprek Junior.
2. Lokasi juga memberikan pengaruh positif
dan
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian konsumen pada rumah makan
Ayam Geprek Junior Cabang Pekat.
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Abstrak –Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan modal sosial
terhadap inklusi keuangan masyarakat usia produktif di kecamatan Alas kabupaten Sumbawa.
Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan sampel penelitian berjumlah 100 res
responden yang
diperoleh dengan metode purposive sampling
sampling.. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan
teknik analisis data yang terdiri dari Uji Instrument Penelitian, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi
Linier Berganda, Uji Hipotesis dan Uji Koefisien Det
Determinasi
erminasi melalui software Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS) versi 16.0. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa (1)
Literasi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan
masyarakat usia produktif
if di kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. (2) Modal sosial memberikan
pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan masyarakat usia produktif di kecamatan
Alas Kabupaten Sumbawa. (3) Literasi keuangan dan modal sosial memberikan pengaruh signifik
signifikan
secara bersama-sama
sama terhadap inklusi keuangan masyarakat usia produktif di kecamatan Alas
Kabupaten Sumbawa.

Kata kunci : Literasi Keuangan
Keuangan, Modal Sosial, Inkluasi Keuangan, Masyarakat Usia Produktif,
Abstract –The purpose of this study was to analyze the effect of financial literacy and social capital
on the financial inclusion of productive age people in Alas sub
sub-district,
district, Sumbawa district. The
method used is quantitative with a research sample of 100 respondents obtained by purposive
sampling method.. The data obtained was processed using data analysis techniques consisting of
Research Instrument Test, Classical Assumption Test, Multiple Linear Regression Analysis,
Hypothesis Testing and Coefficient of Determination Test through the Statistical Packag
Package for the
Social Sciences (SPSS) version 16.0 software. The results of the analysis in this study indicate that
(1) Financial literacy has a positive and significant influence on the financial inclusion of people of
productive age in Alas sub-district,
district, Sum
Sumbawa
bawa Regency. (2) Social capital has a positive and
significant influence on the financial inclusion of productive age people in Alas sub
sub-district,
Sumbawa Regency. (3) Financial literacy and social capital together have a significant influence on
the financial
ncial inclusion of productive age people in Alas sub
sub-district,
district, Sumbawa Regency.

Keywords:Financial
Financial literacy, Social Capital, Financial Inclusion, Productive Age People
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I. PENDAHULUAN
Dunia menghadapi krisis global maupun
krisis keuangan pun.Isu tentang literasi keuangan
menjadi trend di seluruh belahan dunia dimana
hal ini tidak lepas dari bertambahnya penduduk
serta perkembangan pasar keuangan semakin
pesat yang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi
berbagai pihak.

kemampuan
masyarakat
dalam
rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat (POJK,
2016). Berikut survei indeks literasi
literas keuangan
dan inklusi keuangan nasional:

Literasi keuangan telah menjadi semak
semakin
kompleks selama beberapa tahun terakhir
dengan pengenalan banyak produk keuangan
baru. (Bhushan & Medury, 2013).
Dalam survei yang dilakukan oleh Otoritas
Jasa Keuangan atau OJK (2017) menyebutkan
bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat
Indonesia pada
da tahun 2013 adalah 21,8%.
Kemudian pada survei tahun 2016 literasi
keuangan masyarakat Indonesia meningkat
sebesar 29,7%. Provinsi NTB sendiri memiliki
tingkat literasi keuangan sebesar 21,5% atau
peringkat 2 terbawah setelah Papua Barat.
Kurangnya edukasi
si dan studi literasi serta
kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi
keuangan merupakan penyebab dari rendanya
tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia
khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat
(NTB) (OJK, 2017).
Berdasarkan data tersebut, ti
tingkat literasi
keuangan Nusa Tenggara Barat yang berada
pada posisi kedua terbawah menunjukkan bahwa
pemahaman terhadap pengetahuan keuangan
Nusa Tenggara Barat masih sangat minim. Oleh
karena itu, pendidikan literasi keuangan sangat
diperlukan agar masyarakat
akat menyadari bahwa
literasi sangat penting dalam kehidupan sehari
seharihari.
Selain tingkat pengetahuan keuangan atau
literasi keuangan di Indonesia yang relatif
rendah, inklusi keuangan juga menarik
perhatian. Dalam peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
(OJK),
Inklusi
nklusi
Keuangan
didefinisikan sebagai ketersediaan akses pada
berbagai lembaga, produk dan layanan jasa
keuangan sesuai dengan kebutuhan dan

Gambar 1. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017

Berbeda
dengan
literasi
keuangan
masyarakat Indonesia yang tergolong rendah,
inklusi keuangan pada masyarakat Indonesia
tergolong cukup tinggi. Hal ini didasari dengan
hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi
Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh otoritas
jasa keuangan pada tahun 2019, tingkat literasi
keuanagan dan inklusi keuangan 2019 masingmasing
masing mencapai 38,03%
,03% dan 76,19%.
76,19% Inklusi
keuangan masyarakat Indonesia yang relatif
tinggi mengindikasikan bahwa sebagian
masyarakat telah menggunakan produk dan
layanan lembaga keuangan, salah satunya adalah
transaksi yang dilakukan melalui pemanfaatan
digital atau teknologi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Sari (2020) menunjukan bahwa literasi
keuangan merupakan faktor yang paling
berpengaruh
terhadap
inklusi
keuangan
masyarakat di Kota Surabaya.
Surabaya Sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2019)
menunjukan
unjukan literasi keuangan berpengaruh
signifikan terhadap inklusi keuangan melalui
financial technology.. Hal ini menunjukan bahwa
semakin tinggi pengetahuan keuangan, semakin
baik perilaku keuangan serta sikap keuangan
seseorang
akan
meningkat
pengunaan,
pemanfaatan serta pemahaman produk dan
layanan jasa keuangan.
Masyarakat pada usia muda di kecamatan
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Alas juga memiliki tingkat literasi yang rendah.
Hal ini dibuktikan dengan banyak remaja
remaja-remaja
yang hanya menggunakan uangnya untuk
berfoya-foya seperti nongkrong,
ongkrong, berbelanja dan
lain-lain.
lain. Pada usia muda ini mereka sedang
berada dalam tahap awal kehidupan finansial
mereka dimana sering terjadinya masalah
keuangan karna pengetahuan pengelolaan
keuangan yang minim.
Masyarakat diusia muda sangat identik
dengan hura-hura
hura dan terkesan tidak mampu
mengatur keuangan mereka. Terkadang mereka
membeli sesuatu bukan karna kebutuhan
melainkan hanya karena kesenangan sehingga
menyebabkan seseorang manjadi boros. Dengan
perilaku keuangan yang seperti ini akan
berdampak negatif terhadap kehidupan mereka
dalam jangka panjang maupun pendek.
Selain itu, sektor pertanian merupakan
sumber penghasilan yang paling banyak digeluti
oleh masyarakat di kecamatan Alas. Suksesnya
pembangunan disektor ini sering kali masyarakat
lupa menyisihkan
enyisihkan pendapatan mereka untuk
kebutuhan dalam jangka yang panjang.
Walaupun banyaknya sarana
arana perekonomian di
Kecamatan
Alas
las
tidak
menjadikan
masyarakatnya menggunakan produk dan
layanan keuangan untuk memenuhi kegiatan
keuangannya.
Rendahnya
pengetahuan
uan
keuangan
masyarakat menunjukan sebagian masyarakat
yang belum bisa mengakses lembaga perbankan
serta pengetahuan tentang penggunaan produk
keuangan yang minim.
Berdasarkan hasil survey Otoritas Jasa
Keuangan (2019), indeks literasi keuangan dan
inklusii keuangan masyarakat pedesaan sebesar
34,53% dan 68,49%. Hal ini menunjukan bahwa
31,35% masyarakat di kecamatan Alas masih
belum mengakses lembaga perbankan. Peran
modal sosial sangat dibutuhkan dalam
peningkatan inklusi keuangan pada masyarakat
kecamatann Alas. Maka dari itu pihak pemerintah
bisa bekerjasama dengan masyarakat atau
lembaga swasta yaitu perbankan untuk terjun

langsung memberikan edukasi kepada kelompok
atau organisasi yang ada ditengah-tengah
ditengah
masyarakat.

II. STUDI LITERATUR
Literasi Keuangan
Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
(2016) literasi keuangan adalah pengetahuan,
keterampilan,
dan
keyakinan,
yang
mempengaruhi sikap dan perilaku untuk
menigkatkan kualitas pengambilan keputusan
dan pengelolaan
elolaan keuangan dalam rangka
mencapai kesejahteraan.
Otoritas
Jasa
Keuangan
(2016),
menggolonggkan tingkatan literasi keuangan
dalam 4 kategori, yaitu: Well Literate,
Literate yakni
memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang
lebaga jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat
m
dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan
jasa keuangan, serta memiliki keterampilan
dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
Sufficient Literate,, memiliki penetahuan dan
keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta
produk dan jasa keuangan,
an, termasuk fiitur,
manfaat dan risiko, hak dan kewajiban.
kewajiban Less
Literate,, hanya memiliki pengetahuan tentang
lembaga jasa keuangan, produk dan jasa
keuangan. Not Literate,, tidak memiliki
pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga
jasa keuangan serta produkk dan jasa keuangan,
serta tidak memiliki keterampian dalam
menggunakan produk dan jasa keuangan.
Pada OECD/INFE (2016) mengadakan
survei internasional kedua dengan melibatkan 30
negara. Indikator yang digunakan dalam
mengukur tingkat literasi keuangan yaitu:
1. Pengetahuan Keuangan (financial
financial knowledge)
knowledge
merupakan komponen penting dari literasi
keuangan seorang individu dalam rangka
membantu
mereka
dalam
hal
membandingkan produk dan jasa lembaga
keuangan agar mereka bisa membuat
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keputusan keuangan yang
terinformasi dengan baik.

tepat

dan

2. Perilaku Keuangan (financial
financial behavior
behavior)
Selain pengetahuan keuangan yang penting
dalam hal literasi keuangan, akan tetapi
perilaku konsumenlah yang akhirnya
membentuk keuangan, baik jangka pendek
maupun jangka panjang.
3. Sikap Keuangan (financial
financial attitudes
attitudes)
Sikap keuangan pada hal ini berfokus pada
time horizon responden terhadap uang dan
perencanaan untuk masa depan, yaitu

Modal Sosial
Modal sosial adalah serangkaian nilai
nilai-nilai
atau norma-norma
norma informal yang dimiliki
bersamadiantara para anggota suatu kelompok
masyarakat yang memungkinkan terjalinnya
kerjasama diantara mereka (Widodo, 2016).
Menurut Balau (2016) indikator pengukuran
modal social adalah:
1. Kepercayaan adalah suatu bentuk keinginan
untuk mengambil resiko dalam hubungan
hubunganhubungan sosialnya yang didasari oleh
perasaan
rasaan yakin bahwa orang lain akan
melakukan sesuatu seperti yang diharapkan
dan akan senantiasa bertindak dalam suatu
pola tindakan yang saling mendukung.
2. Norma. Norma-norma
norma sosial akan sangat
berperan dalam mengontrol bentuk
bentuk-bentuk
perilaku yang tumbuh dalam
alam masyarakat.
3. Jaringan. Salah satu kunci keberhasilan
membangun modal sosial terletak pula pada
kemampuan sekelompok orang dalam suatu
asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan
diri dalam suatu jaringan hubungan sosial.

Inklusi Keuangan
Menurut Durai & Stella (2019), inklusi
keuangan adalah sebuah proses memastikan akes
sebuah layanan keuangan dan kredit yang
memadai dengan biaya yang terjangkau.
Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)

(2016), menjelaskan inklusi keuangan sebagai
akses
es yang dimiliki oleh rumah tangga dan
bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan
jasa keuangan secara efektif. Produk dan layanan
jasa keuangan tersebut harus tersedia secara
berkelanjutan dan teregulasi dengan baik.
Menurut Peraturan Presiden (2016),
indikator pengukuran inklusi keuangan dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Ketersediaan/Akses Lembaga Keuangan
Akses
ses (access) mengukur kemampuan
penggunaan jasa keuangan formal dalam hal
keterjangkauan fisik dan harga.
2. Penggunaan Produk dan Layanan Jasa
Keuangan
Penggunaan
(usage)
mengukur
kemampuan penggunaan aktual produk dan
jasa keuangan.
3. Kualitas
Kualitas (quality) mengukur apakah
atribut produk dan jasa keuangan telah
memenuhi kebutuhan pelanggan.
HIPOTESIS
Penelitian terdahulu yang meneliti tentang
pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi
keuangan oleh Sari (2020),Pulungan & Nduru
(2019) dengan hasil terdapat pengaruh literasi
keuangan terhadap inklusi keuangan.
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
Pulungan
lungan & Nduru (2019) memberikan hasil
bahwa modal sosial berpengaruh terhadap
inklusi keuangan.
Untuk peneliti yang melakukan penelitian
pengaruh Literasi keuangan dan Modal sosial
berpengaruh secara simultan terhadap inklusi
keuangan dilakukan oleh Pulungan
Pulun
& Nduru
(2019) menghasilkan bahwa Literasi keuangan
dan modal social berpengaruh secara simultan
terhadap inklusi keuangan.
Berdasarkan penelitian terdahulu dan juga
landasan teori maka dapat di tarik hipotesis
sebagai berikut :
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H1 : Diduga literasi keuangan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan
masyarakat usia produktif di kecamatan alas
H2 : Diduga modal sosial berpengaruh positif
dan signifikan terhadap inklusi keuangan
masyarakat usia produktif di kecamatan alas
H3 : Diduga literasi keuangan dan modal sosial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
inklusi keuangan masyarakat usia produktif di
kecamatan alas
KERANGKA KONSEPTUAL

dapatkan
tkan dilihat karakteristik responden
berdasarkan usia dimana sebaran yang terbanyak
adalah berjenis kelamin perempuan hal ini di
sebabkan karena dalam mengatur keuangan
keluarga
perempuan
sangat
berperan
aktif.Dilihat dari usia responden berkisar 15-25
15
tahun
un merupakan usia yang produktif dalam
mengetahui literasi keuangan dan modal sosial.
sosial
Uji validitas kuesioner yang digunakan
dalam penelitian ini memberikan hasil dimana
semua kuesioner yang digunakan dalam
penelitian ini dan di sebarkan secara online
dengan
gan menggunakan google form dinyatakan
valide karena Rhitung > Rtable.
Tabel 1 Hasil Uji Validitas
Variabel

Gambar 2. Kerangka konseptual
Sumber : Diolah Peneliti 2021

Literasi
keuangan

III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data primer yang
diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada
masyarakat kecamatan Alas di kabupaten
Sumbawa.
Populasi dalam penelitian ini adalah
masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Alas
Kabupaten Sumbawa. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah purposive
sampling dengan kriteria sampel yaitu:
Masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Alas
Kabupaten Sumbawa dengan Usia produktif (15
(1564 tahun)
Metode pengumpulan data yang dilakukan
dalam penelitian ini adalahh penelitian ini
mengunakan metode survey berupa pernyataan
yang disebarkan kepada responden yang
berjumlah 100 responden dengan teknik
pengambilan sample menggunakan rumus Paul
Leedy.
IV. PEMBAHASAN DAN HASIL

Modal Sosial

Inklusi
Keuangan

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

R hitung
0,839
0,803
0,851
0,763
0,807
0,721
0,811
0,741
0,844
0,556
0,393
0,474
0,533
0,642
0,764
0,779
0,743
0,431
0,676
0,751
0,723
0,759
0,855
0,911
0,854
0,842
0,819
0,792
0,826
0,803
0,816
0,656

R table
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Data diolah peneliti 2021

Hasil uji reliabilitas kuesioner penelitian ini
menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha variabel
Literasi Keuangan (x1) sebesar 0,915 > 0,60. Nilai
Cronbach's Alpha variabel Modal Sosial (x2) sebesar
0,883 > 0,60, sedangkan untuk nilai Cronbach's
Alpha variabel
riabel inklusi keuangan sebesar 0,936 > 0,60.
Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan
nilai Cronbach's Alpha > 0,60, Maka dapat
disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini
dikatakan realiabel.

Berdasarkan sebaran kuesionernya maka di
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Tabel 2 hasil uji reliabilitas
Variabel
Cronbach's Alpha
0,915
Literasi Keuangan
0,883
Modal Sosial
0,936
Inklusi Keuangan
Sumber : Data diolah

Keterangan
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Berdasarkan hasil analisis regresi yang
dilakukan dengan menggunakan SPSS maka
dapat di simpulkan bahwa nilai variabel literasi
keuangan (x1) sebesar 4,199, dimana Thitung >
Ttabel (4,199 > 1,984) Maka disimpulkan bahwa
ada pengaruh signifikan antara literasi keuangan
(x1 ) dengan inklusi keuangan (Y).
Sedangkan untuk variable modal sosial
dihasilkan bahwa nilai variabel modal sosial (x2
) sebesar 2,329, dimana Thitung > Ttabel (2,329 >
1,984) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada
pengaruh signifikan antara modal sosial (x2)
dengan inklusi keuangan (Y).
Berdasarkan uji F yaitu uji Simultan diperoleh
nilai Fhitung sebesar 61,809 > nilai Ftabel 3,09 atau
nilai signifikan 0,000 < 0,05. Maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan
secara simultan variabel literasi keuangan (x1)
dan Modal Sosial (x2) terhadap inklusi keuangan
(Y).
Tabel 3 Hasil Regresi Linear Berganda
Koefisien
thitung
Sig
Variabel
Regresi
1,385
Konstanta
0,408
4,199
0,000
X1
0,353
2,329
0,022
X2
61,809
Fhitung
0,560
R Square
Sumber : Data diolah 2021

Pengaruh Literasi keuangan terhadap inklusi
keuangan
Literasi keuangan berpengaruh signifikan
terhadap inklusi keuangan pada masyarakat usia
produktif di kecamatan Alas yang artinya
semakin tinggi pengetahuan mengenai literasi
keuangan maka akan semakin tinggi pula
pengetahuan mengenai inklusi keuangan dan
begitu jugaa sebaliknya jika pengetahuan
mengenai literasi keuangan rendah maka
pengetahuan mengenai inklusi keuangan juga
akan rendah.
Hasil yang di capai dalam penelitian ini

menyatakan bahwa masyarakat di kecamatan
Alas Kabupaten Sumbawa di dalam usia yang
produktif
if ternyata tingkat literasi keuangannya
tinggi dikarenakan mereka telah memahami
aspek-aspek
aspek dari literasi keuangan seperti
pengetahuan umum keuangan pribadi, tabungan
dan pinjaman, asuransi dan investasi.
Masyarakat yang memiki tingakat literasi yang
tinggi
nggi akan paham aasaja yang termasuk produk
dan layanan lembaga keuangan. Guna mencapai
kesejahteraan secara keuangan masyarakat yang
mengguakan produk dan layanan jasa keuangan
tidak hanya mengetahui dan memahami lembaa
jasa keuanga serta produk dan layanan
layan
jasa
keuangan, namun juga perlu adanya perubahan
sikap dan perilaku keuangan.
Aspek sikap dan perilaku keuangan ini sangat
penting karena sikap dan perilaku keuanganlah
yang mendorong seseorang untuk menentukan
tujuan
keuangan,
memiliki
perencanaan
keuangan, mengambil keputusan keuangan dan
mengelola keuangan dengan lebih bak.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Pulungan & Nduru (2019) yang
menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan
antara literasi keuangan dengan inklusi
keuangan. Selain itu, penelitian yang
dilakukan oleh Lestari (2019) menyimpulkan
bahwa variabel literasi Keuangan Mahasiswa
berpengaruh terhadap inklusi keuangan produk
perbankan Syariah.

Pengaruh Modal Sosial terhadap Inklusi
Keuangan
Modal sosial berpengaruh signifikan
s
terhadap
inklusi keuangan pada masyarakat usia produktif
di kecamatan Alas yang artinya Hal ini berarti
inklusi keuangan akan meningkat jika terdapat
peran modal sosial yang di dapat oleh
masyarakat Alas Kabupaten Sumbawa di usia
produktifnya.
Modal
odal sosial sebagai rangkaian nilai yang
dimiliki bersama antara para anggotanya dalam
suatu masyarakat sehingga memungkinkan
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terjalinnya kerjasama. Dengan demikian, modal
sosial akan dapat meningkatkan inklusi
keuangan secara perlahan dalam masyarakat
khususnya
susnya masyarakat pedesaan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Pulungan & Nduru (2019) yang
menunjukan bahwa terdapat pengaruh
signifikan antara modal sosial dan inklusi
keuangan.
Pengaruh Literasi Keuangan dan Modal
Sosial Terhadap Inklusi Keuangan
angan
Variabel
ariabel literasi keuangan dan modal sosial
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
inklusi keuangan yang artinya Semakin baik
tingkat literasi dan modal sosial
sosial, maka semakin
tinggi perkembangan inklusi keuangan pada
masyarakat usia produktiff pada kecamatan Alas.
Begitu juga sebaliknya jika tingkat literasi
keuangan
ngan tidak baik serta tidak ada
adanya modal
sosial masyarakat
syarakat terhadap lembaga keuan
keuangan
maka tidak adanya perkembangan tingkat inklusi
keuangan pada masyarakat.

Semakin meningkatnya peran modal sosial
khususnya masyarakat usia produktif maka
pengetahuan
tentang
keuangan
serta
pemnfaatan produk dan layanan keuangan juga
akan meningkat pula.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Pulungan & Nduru (2019) yang menunjukan
bahwa terdapat
apat pengaruh secara simultan antara
modal sosial dan inklusi keuangan.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Literasi keuangan berpengaruh signifikan
terhadap inklusi keuangan pada masyarakat
usia produktif di kecamatan Alas Kabupaten
Sumbawa.
2. Modal sosial berpengaruh signifikan terhadap
inklusi keuangan pada masyarakat usia

produktif di kecamatan Alas Kabupaten
Sumbawa
3. Literasi keuangan dan modal sosial secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap
inklusi keuangan pada masyarakat usia
produktif di kecamatan Alas Kabupaten
Sumbawa.
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Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap
Keputusan Pembelian Masker Medis Sensi Pada Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa.
Variabel yang digunakan yaitu Harga, Kualitas Produk dan Keputusan Pembelian. Metode yan
yang
digunakan adalah metode penelitian kuantitatif melalui pendekatan asosiatif kausal dengan penelitian
ini akan diketahui hubungan signifikan antara variabel yang diteliti. Populasi adalah seluruh
mahasiswa aktif Universitas Teknologi Sumbawa dengan teknik pengambilan sampel bertujuan atau
purposive sampling sebanyak 100 mahasiswa aktif yang pernah membeli dan menggunakan masker
medis Sensi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan alat
analisis yang digunakan adalah SPSS. Jenis data yakni data primer yang didapat dari hasil pengisian
kuesioner dengan penilaian skala Likert 4 poin. Teknik analisis yang digunakan yakni analisis regresi
linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Harga dan variabel K
Kualitas Produk
berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian masker medis Sensi pada mahasiswa
Universitas Teknologi Sumbawa, dibuktikan melalui hasil perhitungan uji t (parsial) dimana nilai
signifikansi variabel Harga 0,041 < 0,05 dengan ni
nilai thitung 2,087 > nilai ttabel 1,984 dan variabel
Kualitas Produk 0,000 < 0,05 dengan nilai thitung 6,451 > nilai ttabel 1,984.

Kata kunci : Harga, Kualitas Produk, Keputusan Pembelian, Masker Sensi
Sensi.
Abstract – This study aimed to examine the influence of price and product quality on purchasing
decisions for Sensi Medical Masks at Sumbawa University of Technology students. The variables used
were Price, Product Quality and Purchasing Decision. The method used was quantitative research
method through causal associative approach. This research will determine the significant relation
between the variables studied. The population was all active students of the Sumbawa Technology
University with a purposive sampling te
technique
chnique comprising of 100 active students who have
purchased and used Sensi medical masks within the last 6 months. The instrument used was a
questionnaire and the analytical tool used was SPSS. The type of data was primary data obtained
from the results off filling out a questionnaire with a 44-point
point Likert scale assessment. The analytical
technique used was multiple linear regression analysis. The results of this study indicated that the
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variables of Price and Product Quality have a significant positive inf
influence
luence on purchasing decisions
for Sensi medical masks at Sumbawa University of Technology students, as evidenced by the results of
the t-test
test calculation (partial) where the significance value of the Price variable was 0.041 < 0.05
with a value of tcount 2,087 > a value ttable 1,984 and Product Quality variable of 0,000 < 0,05 with
a value of tcount 6,451 > a value of ttable 1,984.

Keywords: Price, Product Quality,Purchase Decisition,
Decisition,Sensi
Sensi Medical Mask
I. PENDAHULUAN
Kasus virus corona memang sudah terjadi
sejak akhir tahun 2019 hingga pada pertengahan
tahun 2020 dan merajalela di Indonesia karena
pertumbuhan virus corona yang begitu pesat
banyak kampanye edukasi untuk mencegah
penularan virus corona, yaitu dengan menc
mencuci
tangan, menjaga jarak minimal 1 meter dan yang
paling penting adalah pemakaian masker jika
bepergian keluar rumah, masker yang dianjurkan
pun berupa masker medis yang telah
distandarisasi oleh pemerintah, karena hal
tersebut menyebabkan kenaikannya per
permintaan
masker medis.
Dikutip dari artikel m.cnnindonesia.com
(2020)
menurut
data
yang
dihimpun
Telunjuk.com (salah satu e-commerce
commerce hub di
Indonesia), total transaksi penjualan masker
gabungan dari tiga e-commerce yaitu Tokopedia,
Shopee dan Bukalapak sejakk 2 Maret sampai 11
Maret sebesar Rp 652.964.118.
Sementara saat virus corona masuk ke
Indonesia, tepatnya pada 2 Maret 2020 transaksi
penjualan masker mencapai Rp 130.076.970.
Telunjuk.com juga membeberkan merek masker
apa saja yang laris diserbu pembeli yaitu masker
N95 dibanderol Rp 209.000, sebelum virus
corona harga masker ini hanya Rp 65.000.
Menurut Kotler dan Keller (2016)
pemasaran merupakan suatu fungsi organisasi
dan serangkaian proses untuk menciptakan,
mengkomunikasikan dan memberikan nilai
kepada
pada pelanggan untuk mengelola hubungan
pelanggan dengan cara yang menguntungkan
bagi organisasi dan pemangku kepentingan. Jika
sebuah barang telah diproduksi, perusahaan
harus melakukan pemasaran yang efektif dan

efesien untuk menarik minat beli konsumen agar
mereka memutuskan untuk membeli produk
tersebut.
Kotler dan Keller (2017:67) menyebutkan
bahwa harga salah satu elemen bauran
pemasaran yang menghasilkan pendapatan,
elemen lain menghasilkan biaya. Masyarakat
sangat dianjurkan menggunakan masker yang
sesuai dengan protokol yang telah ditentukan
pemerintah, namun jika harga yang ditawarkan
oleh perusahaan sangat mahal dengan harga
masker medis sebelum pandemi maka
masyarakat tentu akan mencari masker yang
harganya lebih murah dibanding masker medis
yang harganya sangat mahal.
Harga yang ditawarkan dari berbagai macam
merek masker medis pun bervariatif, sebagai
perbandingan harga masker medis yang
ditemukan di wilayah Sumbawa Besar yaitu dari
toko Alfamart dan Indomaret sebagai berikut:
Tabel 1 Daftar Harga Masker
No
1
2
3
4
5

Nama Produk
Sensi Mask Duckbill 6pcs
Nexcare Carbon Masker Hijab 2pcs
pcs
Softies Masker 3Ply 5pcs
Wingscare Protector Daily +
Pollution Mask 5pcs
Pokana Mask KN-95
95 Color Series
2pcs

Harga (Rp)
Indomaret

Alfamaret

23.900
9.900
11.900
11.900

23.900
9.900
12.900
11.900

26.900

27.000

Sumber : Klik Indomaret 2021 & Alfa Gift 2021

Dari data harga masker medis yang
ditawarkan oleh toko Alfamart dan Indomaret
yang didapat oleh Alfa Gift dan juga Klik
Indomaret di atas menunjukkan bahwa masker
medis Sensi memiliki harga yang bervariatif, isi,
fungsi dan juga model masker yang berbedaberbeda
beda.
Kualitas produk yang diberikan masker
medis pun tentu jauh lebih bagus jika harus
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dibandingkan dengan masker kain yang banyak
digunakan masyarakat
at karena harga yang jauh
lebih murah, namun jika dibandingkan dengan
kualitas produknya maka masker medis lebih
unggul.
Walau saat ini banyak sekali masyarakat
yang menggunakan masker dengan harga murah,
tidak sedikit masyarakat yang menginginkan
masker dengan
engan kualitas produk yang sangat
bagus. Kualitas produk adalah kualitas suatu
barang
untuk
melakukan
fungsi
atau
kemampuan dari barang tersebut seperti daya
tahan, kehandalan, ketelitian yang dihasilkan
produk secara keseluruhan (Kotler dan Keller,
2010).
Dikutip dari artikel Alodokter ditinjau oleh
dr. Meva Nareza (2020) masker medis
merupakan jenis masker yang hanya dapat
digunakan satu kali dan sering digunakan oleh
petugas medis saat bertugas. Masker medis yang
efektif untuk mencegahnya penyebaran viru
virus
corona memiliki lapisan yang mampu
menghalau percikan air liur. Masker medis yang
baik memiliki 3 lapisan fungsi yang berbeda,
yaitu: lapisan luar (anti air), lapisan tengah
(filter kuman), lapisan dalam (menyerap cairan
yang keluar dari mulut).
Dikutip dari artikel cekaja.com oleh Vera
Khairifah (2020) masker medis yang sesuai
dengan standar pemerintah adalah masker medis
Sensi yang diproduksi oleh PT. Arista Latindo
sudah dikenal sebagai merek masker medis
terbaik karena telah memproduksi berbagai jeni
jenis
masker. Masker yang diproduksi seperti duckbill
face mask dengan tingkat efektifitas 95 persen
dan masker medis 3 lapis dengan efektifitas 80
8095 persen.

II. STUDI LITERATUR
Pemasaran
Menurut Kotler dan Keller (2016:3)
pemasaran ada dimana-mana,
mana, secara formal atau
informal, orang dan organisasi terlibat dalam

sejumlah besar aktivitas yang dapat kita sebut
pemasaran.
Pemasaran yang baik telah menjadi elemen
yang semakin vital untuk kesuksesan
kesu
bisnis.
Pemasaran sangat memengaruhi kehidupan kita
setiap hari. Kesuksesan suatu perusahaan dapat
dilihat dari prestasi perusahaan pada bidang
pemasarannya.
Pemasaran merupakan suatu proses yang
mempelajari tentang kegiatan dan kebutuhan
konsumen terhadap kualitas dan pelayanan yang
baik agar konsumen tersebut merasa puas.
Aktivitas pemasaran secara umum diartikan
sebagai aktivitas yang menawarkan suatu produk
dan menjualnya, tetapi jika ditinjau secara luas
makna dari pemasaran ialah aktivitas yang
yan
menganalisa
dan
mengevaluasi
tentang
keinginan dan kebutuhan konsumen.
Pemasaran merupakan proses dimana
perusahaan tersebut menciptakan nilai bagi
pelanggan dan menciptakan hubungan yang erat
dengan pelanggan, dengan tujuan mendapatkan
nilai dari pelanggan.
ggan. Menurut Kotler dan Keller
(2016:5) pemasaran adalah mengidentifikasi dan
memenuhi kebutuhan manusia dan sosial.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan,
dapat diartikan bahwa pemasaran adalah suatu
aktivitas perusahaan dalam menciptakan,
mengkomunikasikan
an dan memberi nilai kepada
konsumen baik secara individu maupun
kelompok.

Harga
Menurut Kotler dan Amstrong (2012:290)
harga adalah sejumlah uang yang dibebankan
untuk produk atau jasa. Secara lebih luas, harga
adalah jumlah dari semua nilai-nilai
nilai
yang
pelanggan serahkan untuk mendapatkan manfaat
dari memiliki atau menggunakan produk atau
jasa.
Buchory
dan
Saladin
(2010:159)
mengemukakan pengertian harga adalah
komponen
bauran
pemasaran
yang
menghasilkan pendapatan, sedangkan yang
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lainnya menghasilkan biaya. Pengertian dari
beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa
harga merupakann suatu nilai mata uang guna
untuk melakukan pembayaran yang dilakukan
konsumen untuk mendapatkan produk yang
diinginkan.
Dalam penelitian ini strategi harga diukur
dengan indikator sesuai dengan teori dari
Wijayanti (2015) yaitu:
1) Harga Terjangkau
Penetapan
an harga yang relatif murah,
terjangkau
sehingga
mempermudah
konsumen untuk mengkonsumsi produk yang
diinginkan.
2) Harga Bersaing
Ketetapan harga pada suatu produk yang
relatif murah dibandingkan produk yang lain.
3) Potongan Harga
Pengurangan harga yang di
dikenakan pada
suatu barang atau jasa yang diberikan oleh
pemasok kepada pelanggan.

Kualitas Produk
Menurut Kotler dan Keller (2016:143)
kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik
produk atau jasa yang bergantung pada
kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan
yang dinyatakan atau tersirat.
Menurut Kotler dan Keller (2012) kualitas
produk adalah suatuu bentuk barang atau jasa
yang diukur dalam ketingkatan standar mutu
keandalan, keistimewaan tambahan, fitur, kadar,
cita rasa, serta fungsi kinerja dari suatu produk
yang dapat memenuhi ekspektasi konsumen
ataupun pelanggan. Kualitas produk merupakan
keseluruhan
luruhan ciri dan karakteristik suatu barang
atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya
untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan
maupun tersirat (Abdullah dan Tantri, 2013:44).
Menurut Kotler dan Keller dalam Sabrani
(2012:8-10)
10) kualitas produk memiliki indikatorindikator sebagai berikut:

1) Bentuk (Form) Bentuk sebuah produk dapat
meliputi ukuran, bentuk atau struktur fisik
produk.
2) Fitur (Feature)
Fitur produk yang melengkapi fungsi
dasar suatu produk tersebut.
3) Penyesuaian (Customization
Customization)
Pemasar
dapat
mendiferensiasikan
produk dengan menyesuaikan produk
tersebut dengan keinginan perorangan.
4) Kualitas Kinerja (Performance
Performance Quality)
Quality
Tingkat dimana karakteristik utama
produk beroperasi. Kualitas menjadi dimensi
yang semakin penting untuk diferensiasi
ketika perusahaan menerapkan sebuah
model nilai dan memberikan kualitas yang
lebih tinggi dengan uang yang lebih rendah.
5) Kualitas Kesesuaian (Conformance
Conformance Quality)
Quality
Tingkat dimana semua unit yang
diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi
yang dijanjikan.
6) Ketahanan (Durability))
Merupakan ukuran umur operasi
harapan produk dalam kondisi biasa atau
penuh tekanan, merupakan atribut berharga
untuk produk-produk
produk tertentu.
7) Keandalan (Reliability))
Ukuran probabilitas bahwa produk tidak
akan mengalami malfungsi
malfungs atau gagal dalam
periode waktu tertentu.
8) Kemudahan Perbaikan (Repairability)
(
Ukuran kemudahan perbaikan produk
ketika produk itu tidak berfungsi atau gagal.
9) Gaya (Style)
Menggambarkan penampilan dan rasa
produk kepada pembeli.
10) Desin (Design)
Totalitas fitur yang memengaruhi
tampilan, rasa dan fungsi produk
berdasarkan kebutuhan pelanggan.

Keputusan Pembelian
Menurut Kotler dan Keller (2016:184-190)
(2016:184
mengemukakan bahwa keputusan pembelian
dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang
diambil oleh seorang calon pembeli menyangkut
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kepastian akan membeli atau tidak, proses
keputusan pembelian konsumen terdiri dari lima
tahap yang dilakukan oleh seorang konsumen
sebelum sampai pada tahap keputusan
pembelian dan selanjutnya tahap pasca
pembelian.
Tahap-tahap
tahap
tersebut
dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1) Pengenalan Masalah (Problem
Problem Recognition
Recognition)
Pada tahap ini konsumen mengetahui ada
masalah atau kebutuhan yang harus
diselesaikan atau dipenuhi.
2) Pencarian Informasi (Information
Information Research
Research)
Pada tahap ini konsumen mencari
sebanyak-banyaknya
banyaknya
informasi
atas
alternatif-alternatif
alternatif pilihan akan barang atau
jasa yang dibutuhkan dan diinginkan.
3) Evaluasi Alternatif (Evaluation
Evaluation of
Alternatives)
Konsumen akan mengevaluasi manfaat
produk atau jasa yang akan dibeli tersebut
dari berbagai alternatif yang tersedia.
4) Keputusan Pembelian (Purchase
Purchase Decision
Decision)
Pada tahap ini konusmen telah
menetapkan pilihan pada satu alternatif dan
melakukan pembelian.
5) Perilaku Pasca Pembelian (Post
Post Purchase
Decision)
Pada tahap pasca pembelian, konsumen
akan mengalami level kepuasan dan
ketidakpuasan.
Menurut Kotler dan Armstrong (2016)
indikatornya adalah:
1) Sesuai kebutuhan
2) Mempunyai manfaat
3) Ketetapan dalam membeli produk
4) Pembelian berulang
KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 1.. Kerangka konseptual
Sumber : Diolah Peneliti 2021

PENELITIAN TERDAHULU
Menurut penelitian yang dilakukan Habibah
dan Sumiati (2016). Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan
kepada konsumen berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian pada produk
kosmetik Wardah.
Menurut penelitian yang dilakukan Sejati
S
dan
Yahya (2016). Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa harga yang ditawarkan Starbucks kepada
konsumen berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian pada coffee shop
Starbucks.
Menurut penelitian yang dilakukan Wangean
dan Mandey (2014). Hasil
Has
penelitian ini
menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan Kia
kepada konsumen berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian pada mobil All
New Kia Rio.
Menurut penelitian yang dilakukan Amilia
dan Asmara Nst (2017). Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
ahwa kualitas produk yang
ditawarkan kepada konsumen berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian pada
handphone merek Xiaomi.
Menurut penelitian yang dilakukan Lubis
(2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kualitas produk yang ditawarkan kepada
kep
konsumen berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian pada Surat Kabar PT.
Suara Barisan Hijau Harian Orbit Medan.
Menurut penelitian yang dilakukan Christy et
all (2017). Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa kualitas produk yang ditawarkan kepada
k
konsumen berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian mobil Nissan X-Trail
X
pada
PT. Wahana Wirawan Manado.
Dari landasan teori dan penelitian terdahulu
maka dapat di tarik hipotesis dalam penelitian
ini:
H1 : Harga Berpengaruh Signifikan Terhadap
Keputusan Pembelian Masker Medis Sensi
H2 : Kualitas Produk Berpengaruh Signifikan
Terhadap Keputusan Pembelian Masker
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Medis Sensi
III. METODE PENELITIAN

umum responden dilihat dari jenis kelamin,
umur dan program studi responden, sebagai
berikut:

Jenis penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif melalui pendekatan asosiatif kausal,
dengan
gan menggunakan metode ini akan diketahui
hubungan yang signifikan antara variabel yang
diteliti. Data yang digunakan yaitu kuesioner
atau data primer. Data penelitian ini
dikumpulkan dengan cara menyebarkan
kuesioner
pada
mahasiswa
Universitas
Teknologi Sumbawa yang pernah membeli dan
menggunakan masker medis Sensi.

Hasil karaktersitik responden berdasarkan
jenis kelamin menunjukkan bahwa responden
mahasiswa
aktif
Universitas
Teknologi
Sumbawa yang berjenis kelamin Laki-laki
Laki
lebih
banyak dibandingkan dengan responden
respon
berjenis
kelamin Perempuan sehingga dapat dikatakan
bahwa responden berjenis kelamin Laki-laki
Laki
lebih peduli terhadap kondisi keadaan saat ini
dengan memakai masker medis Sensi yang
standar produknya telah diakui oleh pemerintah.

Adapun yang menjadi populasi dalam
penelitian ini yaitu 3.874 mahasiswa aktif
Universitas Teknologi Sumbawa yang pernah
membeli dan menggunakan masker medis Sensi.
Dalam penelitian jumlah samp
sampel yang akan
digunakan dihitung dengan meggunakan
eggunakan rumus
Slovin yang diperoleh hasil sampel sejumlah
78,48 yang diperlukan oleh peneliti, yang
kemudian diperluas sehingga menjadi 100
responden.

Dari hasil penyebaran kuesioner
k
dilihat dari
gambaran
responden
berdasarkan
Usia
menunjukkan bahwa rata-rata
rata
responden
mahasiswa
aktiff
Universitas
Teknologi
Sumbawa yang berumur 19-21
19
lebih peduli
terhadap kondisi keadaan saat ini dengan
memakai masker medis Sensi yang standar
produknya telah diakui oleh pemerintah.

Adapun teknik pengambilan sampel yang
digunakan pada penelitiann ini adalah
pengambilan sampel bertujuan atau purposive
sampling dengan kriteris responden yaitu
Mahasiswa
aktif
Universitas
Teknologi
Sumbawa
yang
pernah
ernah
membeli
dan
menggunakan masker medis Sensi dalam kurun
waktu 6 bulan terakhir.
Metode yang digunakan peneliti dalam
pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner
dengan mengajukan lembaran atau menyebarkan
kuesioner yang berisi daftar pernyataan yang
akan ditujukan pada responden atau mahasiswa
Universitas Teknologi Sumbawa Skala yang
digunakan dalam
alam kuesioner penelitian ini
menggunakan skala Likert.
IV. PEMBAHASAN DAN HASIL
Data dalam penelitian ini didapatkan dengan
cara menyebarkan kuesioner kepada 100
responden. Hasil peneliti mengumpulkan data

Berdasarkan hasil uji validitas pada
kuesioner variable Harga, Kualitas Produk dan
Keputusan Pembelian di atas menunjukkan
bahwa semua instrumen dalam penelitian ini
valid atau sah dengan menghasilkan rhitung lebih
besar dari rtabel di manaa diketahui rtabel sebesar
0,361.
Variabel
Harga
(x1)

Kualitas
Produk
(x2)

Tabel 2 Hasil Uji Validitas
No
R
R tabel
hitung
P1
0,731
0,361
P2
0,590
0,361
P3
0,706
0,361
P4
0,627
0,361
P5
0,703
0,361
P6
0,634
0,361
P7
0,418
0,361
P8
0,428
0,361
P9
0,722
0,361
P10
0,668
0,361
P11
0,399
0,361
P12
0,498
0,361
P13
0,704
0,361
P14
0,770
0,361
P15
0,551
0,361
P16
0,644
0,361
P17
0,803
0,361
P18
0,614
0,361
P19
0,617
0,361
P20
0,598
0,361
P21
0,658
0,361
P22
0,398
0,361
P23
0,823
0,361

Ket
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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P24
0,652
P25
0,704
P26
0,599
0,661
Keputusan P27
0,749
Pembelian P28
P29
0,814
(Y)
P30
0,548
P31
0,706
P32
0,731
P33
0,797
P34
0,682
Sumber : Data diolah peneliti 2021

0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Tabel 3 Hasil Regresi Linear Berganda

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
t
B
Std. Error
(Constant)
5.652
3.261 6.778
1
Harga
-.096
.151 2.087
Kualitas Produk
.339
.057 6.451
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN
Sumber : Data diolah 2021

Variabel
ariabel bebas yang terdiri dari Harga (X1)
dan Kualitas Produk (X2), serta variabel terikat
yaitu Keputusan Pembelian (Y) masing-masing
memiliki nilai Cronbach Alpha yang lebih dari
0,60. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh
variabel tersebut adalah reliabel dan dapat
digunakan pada analisis selanjutnya.
Tabel 2 hasil uji reliabilitas
Variabel
Harga
Kualitas Produk
Keputusan Pembelian

Cronbach's
Alpha
0,800
0,908
0,834

Kriteria

Ket

0,60
0,60
0,60

Reliabel
Reliabel
Reliabel

Sumber : Data diolah

Pada hasil Regresi Linear Berganda
penelitian ini nilai signifikansi pengaruh Harga
(X1) terhadap Keputusan Pembelian (Y) adalah
0,041 lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung 2,087
lebih besar dari nilai ttabel 1,984 maka artinya
terdapat pengaruh harga secara signifikan
terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut
menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif
dan signifikan terhadap
adap keputusan pembelian
masker medis Sensi pada Mahasiswa Universitas
Teknologi Sumbawa.
Dalam hasil uji Regresi Linear Berganda
menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh
Kualitas Produk (X2) terhadap Keputusan
Pembelian (Y) adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05
dan nilai thitung 6,451 lebih besar dari nilai ttabel
1,984 maka dapat diartikan terdapat pengaruh
kualitas produk secara signifikan terhadap
keputusan pembelian. Hal tersebut menunjukkan
bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
erhadap keputusan pembelian masker
medis Sensi pada Mahasiswa Universitas
Teknologi Sumbawa.

Pengaruh
Pembelian

Harga

terhadap

Sig.
.000
.041
.000

Keputusan

Berdasarkan hasil pengujian data yang
diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS 16
membuktikan bahwa variabel harga berpengaruh
positif signifikan terhadap keputusan pembelian
masker medis Sensi. Indikator harga dalam
penelitian ini adalah harga terjangkau, harga
bersaing dan potongan harga.
Berdasarkan rata-rata
rata indikator tertinggi
adalah harga bersaing. Menurut mahasiswa
Universitas Teknologi Sumbawa harga dari
produk masker medis Sensi dapat bersaing
dengan produk masker medis merek lain karena
merek dari masker medis Sensi sudah diakui
oleh pemerintah dan masyarakat
masyara pada umumnya.
Hal ini diketahui bahwa konsumen akan
melakukan pembelian apabila harga sesuai
dengan produk yang diterima, karena mereka
percaya bahwa semakin tinggi harganya maka
kualitas produkk yang diterima pun akan semakin
bagus. Oleh karena itu kualitas produk yang baik
menentukan harga yang sesuai dan seberapa
bermanfaatnya untuk memberikan kepuasan
kepada konsumen agar konsumen merasa yakin
terhadap produk tersebut sehingga dapat
memengaruhi
hi keputusan pembelian.
Hasil penelitian yang selaras dengan
penelitian ini dilakukan oleh Habibah dan
Sumiati (2016) dengan judul Pengaruh Kualitas
Produk dan Harga Terhadap Keputusan
Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota
Bangkalan Madura dengan hasil harga yang
ditawarkan
Wardah
kepada
konsumen
berpengaruh signifikann terhadap keputusan
pembelian. Adapun peneliti yang melakukan
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penelitian yang sama yaitu Sejatih dan Yahya
(2016) serta Wangean dan Mandey (2014)

Pengaruh Kualitas Produk
Keputusan Pembelian

terhadap

Berdasarkan hasil pengujian data yang
diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS 16
membuktikan bahwa variabel kualitas produk
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap
keputusan pembelian masker medis Sensi.
Indikator kualitas produk dalam penelitian ini
adalah bentuk, fitur, penyesuaian, kualitas
kinerja,
kualitas
kesesuaian,
ketahanan,
keandalan, kemudahan perbaikan, gaya dan
desain.
Rata-rata
rata
indikator
tertinggi
dalam
pernyataan yang di analisis menggunakan SPSS
adalah
lah kualitas kinerja. Menurut mahasiswa
Universitas Teknologi Sumbawa kualitas produk
dari produk masker medis Sensi sudah dipercaya
kelayakannya karena masker medis Sensi
memiliki kualitas produk yang unggul jika
dibandingkan dengan kualitas produk masker
medis merek lain dan kualitas produk masker
medis Sensi juga sudah diakui oleh pemerint
pemerintah
dan masyarakat pada umumnya serta kualitas
produk masker medis Sensi sangat layak
digunakan dan sesuai dengan manfaat yang
diberikan untuk kondisi saat ini.
Hasil penelitian sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Sejati dan Yahya (2016)
dengan hasil kualitas produk yang ditawarkan
Starbucks kepada konsumen berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian
pembelian. Selain
itu peneliti Amalia dan Asmara (2017), Lubis
(2015),
2015), Christ et al (2017) juga meneliti tentang
pengaruh kualitas produk terhadap keputusan
pembelian.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis
data maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Variabel
Harga
arga
berpengaruh
positif
signifikan terhadap
adap keputusan pembelian
masker medis Sensi yang artinya
rtinya walaupun

masker medis Sensi memiliki harga yang
terbilang
cukup
mahal,
mahasiswa
Universitas Teknologi Sumbawa tetap akan
memutuskan untuk membeli produk tersebut.
2. Variabel kualitas produk berpengaruh
berpengar positif
signifikan terhadap keputusan pembelian
masker medis Sensi yang artinya
a
semakin
tinggi tingkat kualitas produk masker medis
Sensi dengan berbagai manfaat, bentuk dan
gaya yang diberikan maka semakin tinggi
tingkat keputusan pembelian masker medis
medi
Sensi pada mahasiswa Universitas Teknologi
Sumbawa.
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Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Harga dan Kualitas Produk
Terhadap Keputusan Pembelian Paket Internet XL Axiata di Masa Pandemi COVID-19
COVID
pada
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa. Metode
penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik
pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan jumlah 90 responden.
res
Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diolah menggunakan SPSS. Analisis
data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga
berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian paket internet XL Axiata di masa
pandemi COVID-19 dan kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian paket internet XL Axiata di masa pandemic Covid
Covid-19.
Kata kunci : Harga, Kualitas Produk
Produk, Keputusan Pembelian, Paket Internet XL Axiata.
Axiata
Abstract – This study aims to analyze the effect of price and product quality on purchasing decisions
for XL Axiata Internet Packages during the COVID
COVID-19
19 Pandemic on students of the Faculty of
Economics and Business, University of Technology, Sumbawa. The research method used is
quantitative with an associative approach. The sampling technique used non
non-probability
probability sampling
with a total of 90 respondents. The data collection technique used a questionnaire which was
processed using SPSS. Data analysis used multiple linear re
regression.
gression. The results showed that price
had a partial effect on purchasing decisions for XL Axiata internet packages during the COVID
COVID-19
pandemic and product quality had a significant effect on purchasing decisions for XL Axiata internet
packages during the Covid-19
19 pandemic.

Keywords: Price, Product Quality,Purchase Decisition,Packet Internet XL Axiata
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I. PENDAHULUAN
Virus baru atau penyakit yang tidak diktehui
penyebabnya dimulai
mulai di Wuhan, Tiongkok, bulan
Desember 2019. Pandemi Covid
Covid-19 bukan hanya
terjadi di Tiongkok saja tetapi juga sudah
menyebar
ar ke Indonesia dan ditetapkan sebagai
bencana nasional. Kasus positif Covid
Covid-19 di
Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2
Maret 2020, yang ditularkan melalui transmisi
dari manusia ke manusia. Akibat penyebaran
Covid-19
19 di Indonesia, pemerintah me
mengeluarkan
beberapa kebijakan untuk mencegah penyebaran
Covid-19
19 ini, salah satu kebijakan yang diambil
oleh pemerintah yaitu dengan menetapkan
protokol kesehatan berupa physical distancing
(Satgas Covid-19, 2020).

Sejak pemerintah menganjurkan pejualan,
pembelian, kerja, belajar dan beribadah dari jarak
jauh, pengguna pulsa elektrik dan voucher isi
ulang data melonjak
lonjak drastis. Beberapa provider
mengklaim selama pandemi covid-19
covid
merebak,
penggunaan data internet. Dapat
Da
dilihat pada
gambar berikut:

Gambar 1 komposisi pengguna internet Indonesia
Sumber:: Next Digital Marketer, 2016

Dalam mengakses internet, membutuhkan
Physical distancing atau pembatasan jarak suatu perangkat. Perangkat yang disediakan yaitu
fisik merupakan upaya yang dilakukan oleh mobile 63,1 juta (47,6%), mobile dan komputer
pemerintah, untuk mencegah penularan virus 67,2 juta (50,7%) serta komputer saja 2,2 juta
Covid-19 agar tidak meluas.
(1,7%). Data tersebut menunjukan bahwa
penggu
Pada tahun 2020 menjadi tahun dimana perangkat utama yang digunakan pengguna
seluruh dunia, khususnya Indonesia menerapkan internet yaitu mobile (APJII, 2016). Berikut
adanya kondisi physical distancing yang gambar perilaku pengguna internet di Indonesia
diterapkan mulai Februari 2020 setelah berdasarkan perangkat yang dipakai.
merebaknya Covid-19 di dunia. Pemerintah
memberlakukan adanya pembatasan sosial atau
kondisi menjaga jarak untuk mencegah penularan
virus corona 19. Masyarakat dihimbau untuk
menghindari adanya kerumunan, keluar ru
rumah
maupun beraktivitas yang melibatkan banyak
pihak/orang. Semua aktivitas dan kegiatan
disarankan dilakukan melalui rumah saja
sehingga munculah istilah WFH ((Work From
Home) (Dewa, 2020).
Penerapan kondisi physical distancing
mengakibatkan penggunaan int
internet semakin
pesat hal ini dikarenakan adanya WFH yang
mengharuskan aktivitas pekerjaan, belajar atau
mengusir kebosanan sehingga dapat memutuskan
penyebaran COVID-19. Banyak
anyak perusahaan
telekomunikasi berinovasi untuk mengeluarkan
kartu perdana berbentuk paket kuota atau bisa
disebut dengan voucher isi ulang data sehingga
dapat mengurangi biaya pengaksesan.

Gambar 2 Perangkat yang dipakai untuk mengakses internet
Sumber: Luthfi (2016)

Banyaknya pengguna perangkat mobile
member peluang kepada operator seluler untuk
menawarkan produknya sekaligus menimbulkan
persaingan diantara para pemainnya. Indonesia
memiliki banyak penyedia jasa operator seluler,
seperti Telkomsel, Indosat, XL, Three (3),
Smartfren, Esia, dan Bolt Super 4G (Forum
(F
Diskusi Asus 2015). Persaingan tersebut
mengakibatkan konsumen dihadapkan oleh
beberapa pilihan sebelum memutuskan untuk
melakukan pembelian.
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Keputusan Pembelian Paket inertnet bias di
lihat dari Kualitas jaringan yang tidak lelet
menjadi salah satu unsur
nsur yang penting dalam
beraktivitas menggunakan internet. Menurut
Waode (2014) kualitas jaringan adalah suatu titik
yang menghubungkan antara titik satu dengan
titik lainnya dengan adanya koneksi yang tersedia
sehingga dapat melakukan komunikasi antar
orang
ng lain untuk menyampaikan suatu informasi.
Konsumen akan memeperhatikan cepat atau
lambatnya jaringan pada waktu pengaksesan
internet jaringan.

II. STUDI LITERATUR
Harga

Harga merupakan salah satu faktor penentu
baik dalam memunculkan minat beli maupun
keputusan membeli konsumen. Menurut Monroe
dalam Sari (2012), harga merupakan pengorbanan
ekonomis yang dilkukan pelanggan untuk
memperoleh produk atau jasa. Harga dari sudut
pandang pemasaran merupakan suatu moneter
atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa
lainnya) yang
ang ditukarkan agar memperoleh hak
Salah satu harapan perusahaan adalah kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan
keputusan pembelian pelanggan, keputusan jasa.
pembelian adalah keputusan yang dihasilkan dari
Terdapat empat indikator Harga menurut
adanya stimuli yang mampu menguatkan Keller & Armstrong (20212) yakni :
pengalaman dimasa lalu selama proses pencarian 1) Keterjangkauan Harga
informasi dari pengalaman masa lalu konsumen,
Konsumen bisa menjangkau harga yang
sehingga dapat membedakan informasi yang
telah ditetapkan oleh perusahaan. Produk
menguatkan atau melemahkan keputusan yang
biasanya ada beberapa jenis dalam suatu merk
dipilih (Loundoun dan Bitta,, 2010).
dan harganya juga bebeda dari termurah

Gambar 3 Perbandingan harga paket internet
SUMBER : XL.CO.ID DAN TELKOMSEL.CO.ID

Dari gambar perbandingan harga paket
internet di atas, menunjukan bahwa harga kartu
paket internet XL relatif lebih murah
dibandingkan telkomsel. Hal ini membuat XL
tidak hanya menjadi pilihan masyarakat, tetapi
juga kini menjadi pilihan mahasiswa untuk
membeli kuota internet. Dengan harga yang
cukup bersaing dan bervariatif, kini sebagai
mahasiswa yang kebanyakan masing masing
penghasilannya dari uang saku
saku. Namun, tidak
sedikit pula mahasiswa yang menggunakan
telkomsel karena kualitasnya yang baik dan
menjangkau ke berbagai titik.

sampai termahal.
2) Harga Sesuai Dengan Kualitas Daya Saing
Harga
Konsumen sering membandingkan harga
suatu produk dengan produk lainnya
3) Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Produk
Harga sering dijadikan sebagai indikator
kualitas bagi konsumen orang sering memilih
harga yang lebih tinggidiantara dua barang
karena mereka melihat adanya perbedaan
kualitas.
4) Kesesuaian Harga Dengan Manfaat
Konsumen
men memutuskan membeli suatu
produk jika manfaat yang dirasakan lebih
besar atau sama dengan yang telah
dikeluarkannya untukmendapatkannya

Kualitas Produk
Menurut Kotler dan Keller (2012) kualitas
adalah keseluruhan ciri
ri serta sifat dari suatu
produk atau pelayanan yang berpengaruh pada
kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan
yang dinyatakann atau tersirat. Definisi kualitas
kuali
produk sendiri menurut Kotler dan Amstrong
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(2012) diartikan kemampuan sebuah produk
Totalitas
otalitas fitur yang mempengaruhi
dalam memperagakn fungsinya, hal ini termasuk
tampilan, rasa dan fungsi produk berdasarkan
kebutuhan pelanggan.
keseluruhan
ruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan,
kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk,
juga atribut produk lainnya.
Keputusan Pembelian
Adapun indikator kualitas produk menurut
keller & Kotler (2012) yaitu :
1) Bentuk (Form)
Bentuk sebuah produk meliputi ukuran,
bentuk, atau struktur fisik produk.
2) Fitur (Feature)
Fitur produk yang melengkapi fungsi dasar
suatu produk tersebut.
3) Penyesuaian (Custimization)
Pemasar dapat mendefrensiasikan produk
dengan menyesuaikan produk tersebut dengan
keinginan perorangan.
4) Kualitas Kinerja (Performance
Performance Quality )
Tingakat dimana karakteristik utama
produk beroperasi, Kualitas menjadi dimensi
yang semakin penting untuk diferensiasi ketika
perusahaan menerapkan sebuah model nilaidan
memberikan kualitas yang lebih tinggi dengan
uang yang lebih rendah.
5) Kualitas Kesesuaian (Confermance
Confermance Quality
Quality)

Tingkat dimana semua unit yang
diproduksi
identik
dan
memenuhi
spesifikasi yang dijanjkan.
6) Ketahanan (Durability)

Merupakan ukuran umur operasi
harapan produk dalam kondisi biasa atau
penuh tekanan, merupakn atribut berharga
untuk produk-produk
produk tertentu.
7) Keandalan (Reliability)

Ukuran kemungkinan produk tidak
mengalami kerusakan atau kegagalan
dalam periode waktu tertentu.
8) Kemudahan perbaikan (Repaiarability
Repaiarability)
Ukuran kemudahan perbaikan prod
produk
ketika produk itu tidak berfungsi atau gagal.
9) Gaya (Style)
Menggambarkan penampilan dan rasa
produk kepada pembeli.
10) Desain (Design)

Keputusan konsumen dalam melakukan
pembelian suatu produk merupakan suatu
tindakan yang lazim dijalani oleh setiap individu
konsumen ketika mengambil keputusan membeli.
Keputusan membeli atau tidak membeli merupakan
bagian dari unsur yang melekat pada diri individu
konsumen yang disebut behavior dimana ia
merujuk kepad tindakan fisik yang nyata. Buchari
Alma (2011) berpendapat bahwa keputusan
pembelian sebagai suatu keputusan konsumen
yang dipengaruhi oleh ekonomi keuangan,
teknologi, politik, budaya,
aya, produk, haarga, lokasi,
promosi, phsycal evidence, people dan process,
sehingga membentuk suatu sikap pada konsumen
untuk mengolah segala informasi dan mengambil

kesimpulan berupa response yang muncul produk
apa yang akan dibeli.
Menurut Kotler (2014) Indikator yang
mencirikan keputusan pembelian yaitu :
1. Pilihan Produk
Konsumen dapat mengambil keputusan
untuk membeli sebuah produk atau
menggunakan uangnya untuk tujuan lain.
2. Pilihan Merek
Pembeli harus mengambil keputusan
tentang merek mana yang akan dibeli
3. Pilihan Penyalur
Pembeli harus mengambil keputusan
penyalur mana yang akan dikunjungi. Setiap
pembeli mempunyai pertimbangan yang
berbeda-beda
beda dalam hal menentukan penyalur
bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat,
harga yang murah, persediaan barang
bara
yang
lengkap dan lain.
4. Waktu Pembelian
Keputusan konsumen dalam keputusan
pemilihan waktu pembelian bisa berbeda-beda
berbeda
5. Perilaku setelah pembelian
Konsumen dapat mengambil keputusan
tentang seberapa banyak produk yang akan
dibelinya pada suatu saat.
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KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 4.. Kerangka konseptual
Sumber : Diolah Peneliti 2021

HIPOTESIS
Hasil dari penelitian Rosita (2017)
menjelaskan dalam penelitiannya bahwa harga
merupakan variabel yang memiliki pengaruh
signifikan secara parsial terhadap keputusan
pembelian. Hal tersebut didukung oleh
satyawisudarini (2017), menyatakan bahwa
variabel independen harga berpengaruh terhadap
keputusan pembelian.
Hasil dari penelitian yang dilakukan Sari
(2018), yang memaparkan bahwa kualitas produk
berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian. Pemaparan tersebut sejalan dengan
oktavenia & Ardani (2019), yang menyatakan
bahwa variabel independen kualitas produk
berpengaruh terhadap keputusan pembelian.
Dari landasan teori dan penelitian terdahulu
maka dapat
at di tarik hipotesis dalam penelitian ini:
H1 : Harga Berpengaruh Terhadap Keputusan
Pembelian Paket Internet XL Axiata Di
Masa Pandemi Covid 19.
H2 : Kualitas Produk Berpengaruh Terhadap
Keputusan Pembelian Paket Internet XL
Axiata Di Masa Pandemi Covid 19.

data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
penelitian ini mengunakan metode survey berupa
pernyataan yang disebarkan
barkan kepada responden
yang berjumlah 90 responden dengan teknik
pengambilan sample menggunakan rumus Paul
Leedy.
IV. PEMBAHASAN DAN HASIL
Berdasarkan hasil uji validitas menunjukan
bahwa semua instrument dalam penelitian ini
menghasilkan nilai Rhitung ≥ Rtabel sehingga dapat
disimpulkan bahwa semua kuesioner yang
digunakan dan akan disebarkan dengan google
form ini dapat dikatakan valid.
Tabel 1 Hasil Uji Validitas
No
R
R
Tabel
hitung
0,361
0,869
Keputusan X1.1
0,361
0,929
Pembelian X1.2
X1.3
0,361
0,788
X1.4
0,361
0,901
X1.5
0,361
0,819
X1.1
0,361
0,807
Harga
X1.2
0,361
0,792
X1.3
0,361
0,824
X1.4
0,361
0,836
X2.1
0,361
0,593
Kualitas
X2.2
0,361
0,502
Produk
X2.3
0,361
0,829
X2.4
0,361
0,670
X2.5
0,361
0,674
X2.6
0,361
0,520
X2.7
0,361
0,564
X2.8
0,361
0,450
X2.9
0,361
0,409
Sumber : Data diolah peneliti 2021
Variabel

Sig

Ket

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Hasil uji reliabilitas kuesioner penelitian ini
menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha variabel
Harga (x1) sebesar 0,819 > 0,60. Nilai Cronbach's
Alpha variabel Kualitas Jaringan (x2) sebesar 0,716 >
0,60, sedangkan untuk nilai Cronbach's Alpha variabel
Keputusan Pembelian sebesar 0,819
0,
> 0,60. Suatu
variabel dikatakan reliabel jika memberikan
memberik
nilai
III. METODE PENELITIAN
Cronbach's Alpha > 0,60 maka
aka dapat disimpulkan
Penelitian
ini
menggunakan
metode bahwa variabel dalam penelitian ini dikatakan
kuantitatif dengan pendekatan asos
asosiatif dengan realiabel.

menggunakan data primer yang diperoleh dari
penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang
menggunakan paket XL Axiata.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
Cronbach's Alpha
0,819
819
Harga
0,716
716
Kualitas Produk
0,819
819
Keputusan Pembelian
Sumber : Data diolah

Ket
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Populasi dalam penelitian ini adalah
masyarakat yang berdomisili di Sumbawa. Teknik
Hasil analisis regresi linear berganda yang
pengambilan sampel yang digunakan adalah telah di olah menggunakan SPSS dapat di ambil
purposive sampling dan metode
etode pengumpulan kesmpulan bahwa bahwa nilai dari variabel harga
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(x1) sebesar 4,912, dimana Thitung > Ttabel (4,912 >
1,984) dengan nilai signifikan
an < 0,05 sehingga
kesimpulannya ada pengaruh signifikan antara
harga (x1) dengan Keputusan Pembelian (Y).

pembelian paket internet XL Axiata masa
pandemi covid-19.
19. Hal tersebut dapat terjadi
karena seseorang dalam mempertimbangkan
keputusan
pembelian
produk
begitu
memperhatikan kualitas produk. Artinya semakin
Variabel
Kualitas
Produk
sendiri
tinggi kualitas produk paket internet, maka
menunjukkan hasil dimana nilai variabel kualitas
tingkat keputusan pembelian paket internet pun
Produk (x2) sebesar 5,349 dengan asumsi Thitung >
akan semakin tinggi masa pandemi covid-19.
covid
Ttabel (5,349 > 1,984) menunjukkan
ukkan kesimpulan
bahwa terdapat pengaruh signifikan antara
Hasil penelitian ini menunjukkan jawaban
kualitas produk (x2) dengan Keputusan Pembelian dari hipotesis yang dirancang sebelumnya dan
(Y).
sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh
Sari (2018) yang memaparkan bahwa kualitas
Tabel 3 Hasil Regresi Linear Berganda
Koefisien
thitung
Sig
Variabel
produk
berpengaruh
signifikan
terhadap
Regresi
keputusan pembelian. Selain itu sejalan dengan
2,903
Konstanta
Zulaiah
ah (2019), yang menyatakan bahwa variabel
-0,702
4,
4,912
0,000
X1
0,314
5,349
0,000
X2
independen kualitas produk berpengaruh terhadap
Sumber : Data diolah 2021
keputusan pembelian.
Pengaruh
Pembelian

Harga

terhadap

Keputusan V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
harga berpengaruh negatif terhadap keputusan
pembelian paket internet XL Axiata di masa 1. Harga memiliki pengaruh negatif dan
signifikan terhadap keputusan pembelian
pandemic covid-19.
paket internet XL Axiata di masa pandemi
Hal tersebut dapat terjadi karena seseorang
covid-19.
dalam mempertimbangkan keputusan pembelian
p
positif
produk begitu memperhatikan harga, dan 2. Kualitas produk memiliki pengaruh
dan signifikan terhadap keputusan pembelian
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
paket internet XL Axiata di masa pandemi
pendapatan yang dimiliki. Artinya semakin
covid-19.
rendah harga paket internet, maka tingkat
keputusan pembelian
ian paket internet pun akan
semakin tinggi di masa pandemi covid
covid-19. VII. REFERENSI
Begitupun sebaliknya, semakin tinggi harga paket
internet maka akan semakin rendah minat belinya. Alma, Buchari (2014). Manajemen Pemasaran
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Hasil penelitian ini menunjukkan jawaban yang
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itas produk berpengaruh terhadap keputusan
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Abstrak –Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Return on assets (ROA), Return on
equity (ROE), dan Net profit margin (NPM) terhadap Nilai Perusahaan (Studi kasus pada Bank
BUMN Periode 2015-2019).
2019). Model yang digunakan dalam analisis data adalah regresi linear
berganda data panel. Alat analisis yang digunakan Eviews 9 dan SPSS 16.0. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif data sekunder dengan pengambilan sampel secara teknik
sampling.
pling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Return on assets Return on equity dan Net profit
margin berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan Studi pada bank BUMN. Dari hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa Return on assets berpengaruh negatif terh
terhadap
adap Nilai Perusahaan Studi pada
Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Indonesia, Return on equity berpengaruh negatif terhadap
Nilai Perusahaan Studi pada Bank BUMN dan Net profit margin berpengaruh negatif terhadap Nilai
Perusahaan Studi pada Bank BUMN ”.

Kata kunci : Return Of Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM),
Nilai Perusahaan .
Abstract – This study aims to determine the effect of return on assets (ROA), return on equity
(ROE), and net profit margin (NPM), on the value of study companies in on state-owned
state
banks listed on the Indonesian stock exchange for the 2015
2015-2019
2019 period. The model used in
data analysis is multiple linear regression of panel data. The analysis tool used is Evies 9
and Spss 16.0. This study uses a quanti
quantitative
tative approach to secondary data with sampling
technique sampling. The results of the study show that 1) Return on assets Return on equity
and Net profit margin have a negative effect on Study Firm Value on state--owned banks listed
on the Indonesian stock exchange. Net profit margin has a negative effect on Company Value.
Indonesian stock exchange
Keywords: return on assets (ROA), return on equity (ROE), and net profit margin (NPM),
Value Company
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I. PENDAHULUAN
Globalisasi yang terjadi saat ini telah
merubah aspek ekonomi, politik serta budaya
aspek ekonomi yang cepat tumbuh akan
membuat modal yang dibutuhkan lebih banyak
dalam meningkatkan perekonomian suatu
Negara, kekuatan dari sistem Bank adalah
sebuah syarat esensial untuk meyakinkan
kestabilan dan pertumbuhan
mbuhan ekonomi (Sitepu,
2015)
Maulani (2016) nilai perusahaan adalah nilai
suatu perusahaan biasanya dikaitkan dengan
harga saham, semakin tinggi harga sahamnya
semakin tinggi pula nilai perusahaan, hal
tersebut bisa dicapai dengan memaksimalkan
nilai perusahaan artinya juga memaksimalkan
kemakmuran pemegang saham, ini tujuan dari
defenisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa
nilai perusahaan kinerja perusahaan terkait
dengan harga saham perusahaan.
Nilai perusahaan dapat diukur dengan Price
Earning Ratio (PER) yang akan menggambarkan
bagaimana keuntungan suatu perusahaan atau
emiten saham terhadap harga sahamnya, yang
menunjukkan besarnya rupiah yang harus
dibayarkan investor untuk memperoleh satu
rupiah earning perusahaan. Semakin tinggi
pertumbuhan laba, maka nilai PER akan semakin
tinggi (Dwipartha, 2013).
Debt to Equity Ratio (DER) merupakan
perbandingan rasio yang digunakan untuk
menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari
dengan cara membandingkan antara seluruh
utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini
berguna untuk mengetahui jumlah dana yang
disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik
perusahaan. rasio ini berfungsi untuk mengetahui
setiap rupiah modal sendiri yang akan dijadikan
jaminan utang (Kasmir, 2014).
Net Perfoaming Loan merupakan rasio yang
digunakan untuk mengukur kemampuan bank
dalam
mengcover
risiko
kegagalan
pengembalian kredit oleh debitur. NPL
mencerminkan resiko kredit, semakin kecil NPL

maka semakin kecil pula resiko kredit yang
ditanggung pihak bank (Kasmir, 2015).
2015)
Menurut (Ardiansari, 2015), Banyak sekali
rasio keuangan yang dapat digunakan, tetapi
tidak semua rasio itu dibutuhkan oleh investor.
Investor harus selalu mengikuti perkembangan
rasio seperti Return on Asset, Return on Equity,
dan Net profit Margin untuk mengukur
menguku keuangan
dan nilai perusahaan yang di ukur dengan Price
to book value (PBV) karena calon investor akan
menanamkan modal pada suatu perusahaan,
biasanya melihat pada data pada kinerja
keuangan suatu perusahaan dalam menggunakan
aktiva dan modalnya serta keberhasilan
k
sumber
daya lainnya.
(Return On Asset) merupakan rasio
profitabilitas yang digunakan untuk mengukur
kemampuan di perusahaan menghasilkan laba
atas total asset karena semakin tinggi
keuntungannya dihasilkan, semakin tinggi
nilainya ROA, artinya perusahaan semakin
efektif dalam penggunaan asset untuk dapatkan
untung (Winardi, 2012).
(Return
On
Equity)
adalah
rasio
profitabilitas digunakan untuk mengukur level
perubahan
perusahaan
atau
efektivitas
perusahaan dalam menghasilkan laba bersih
dengan menggunakan
nggunakan modal sendiri dan
menghasilkan laba bersih itu tersedia untuk
pemilik atau investor.
Languju
et
al.
(2016)
Mewakili
pengembalian ekuitas tersebut (ROE) adalah
mengukur berapa banyak keuntungannya
menjadi hak pemilik modal itu sendiri. Net Profit
Margin rasio ini menunjukkan keuntungan
bersih dengan total penjualan yang dapat
diperoleh dari setiap penjualan (Sujarweni,
2017).
(Net
Net Profit Margin) merupakan ukuran
keuntungan yang membandingkan antara laba
setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan
penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan
bersih perusahaan atas penjualan. Tujuannya
adalah agar terlihat perkembangan perusahaan
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dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan
atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab
perusahaan tersebut (Kasmir, 2014).
Nilai perusahaan dapat diukur salah satunya
dengan menggunakan nilai buku harga (PBV).
Price to book value rasio antara nilai pasar suatu
saham sehubungan dengan nilai buku
perusahaan, sehingga harga price to book value
dapat mengukur tingkat harga saham oovervalued
atau undervalued. Bisa dilihat harga saham yang
relevan, pada tabel yaitu sebagai berikut:
Tabel 1 ROA, ROE, NPM dan Nilai Perusahaan pada Bank
BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2015
2015-2019
Nama Bank
Bank
Indonesia

Rakyat

Bank
Indonesia

Bank
Negara

Negara

Tabungan

Bank Mandiri

Tahun
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019

ROA
0.8
2.2
1.8
2.8
2.4

ROE
2.1
1.4
2
1.2
1.2

NPM
1.3
1.8
0.2
1.4
1.4

PBV
2.3
1.7
1.6
1.0
0.4

0.5
0.5
0.5
0.7
1.8
1.2
1.3
0.8
0.5
0.2
1.6
2.1
2.3
1.8

0.6
0.5
2.2
4.2
1.1
2.3
1.1
1.1
0.7
1.5
1.2
2.4
1.4
1.2

1.5
1.1
1
0.8
1.6
2.1
1.8
1.4
1.0
1.6
1.3
0.8
1.0
1

9.1
1.0
0.7
0.3
1.0
1.4
2.6
3.1
4.2
1.0
1.5
7.2
6.0
5.8

Sumber: www.idx.co.id

Berdasarkan data tersebut, nilai perusahaan
diukur menggunakan Price to Book Value
mengalami fluktuatif dan ada yang mengalami
penurunan. Naik turunnya harga saham
perusahaan dilihat dari rasio, semakin tinggi
nilai perusahaan maka akan menjadi baik untuk
para pemegang investor, karena semakin tinggi
harga saham perusahaan, maka akan membuat
investor menarik untuk membeli saham
perusahaan tersebut sehingga nila
nilai perusahaan
akan tinggi, apabila harga saham perusahaan
menurun maka para pemegang investor tidak
akan tertarik dengan saham perusahaan
(Kusmana, 2017).
Kinerja keuangan bank yang telah diukur
oleh rasio rentabilitas ROA, ROE dan NPM
menunjukan hasil ini tidak stabil. Kinerja
keuangan bergantung pada rasio keuangan
tunjukan nilai perusahaan. Semakin tinggi

kinerja keuangan, semakin tinggi pula nilai
perusahaannya.
Alasan utama penulis mengggunakan
subsektor bank untuk penelitian ini dari
pembahasan di atass bisa kita simpulkan bahwa
kinerja bank atau kegiatan bank selalu berkaitan
dengan keuangan yaitu mengumpulkan dana dari
masyarakat dan menyalurkan kembali pada
masyarakat baik dalam kredit bank juga
memiliki prospek yang cerah di massa yang akan
datang. Dengan demikian, bank harus
memberikan pelayanan yang maksimal karena
sektor perbankan sangat penting terhadap
pertumbuhan perekonomian (Ismail, 2010).
Perbankan juga merupakan salah satu sektor
yang diyakini para investor. Perbankan Tbk,
sebagai objek penelitian
nelitian karena saat ini saham
perusahaan perbankan yang sedang diteliti
mengalami penurunan dibandingkan dengan
bank lain dan kinerja keuangannya tidak stabil.
Pada tahun 2015-2019
2019 nilai perusahaan dan
kinerja keuangan perbankan
mengalami
fluktuatif.

II. STUDI LITERATUR
Kinerja Keuangan
Menurut Rudianto (2013), kinerja keuangan
adalah hasil atau pencapaian merupakan prestasi
manajemen perusahaan dalam menjalankan
fungsi manajemen asetnya perusahaan berlaku
untuk jangka waktu tertentu. Kebutuhan kinerja
keuangan
perusahaan
memahami
dan
mengevaluasi tingkat kesuksesan perusahaan
sesuai dengan kegiatan keuangan yang telah
dilaksanakan oleh perusahaan.
Menurut Siregar (2010), kinerja keuangan
suatu perusahaan adalah hasil dari keputusan
pribadi yang dilanjutkan
kan oleh manajemen
perusahaan. Performa juga berarti memiliki
masukan tertentu untuk memperoleh keluaran
tertentu. Secara implisit definisi kinerja
mencakup pemahaman tentang adanya efisiensi
yang dapat dijelaskan biasanya sebagai rasio
atau perbandingan antara
ntara input dan output,
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kinerja perusahaan sebagai penerbit pasar modal
adalah apa yang telah dicapai oleh perusahaan
penerbitan saham yang mencerminkan status
keuangan dan hasil operasi (operasi hasil),
biasanya diukur dengan rasio keuangan.

Rasio Keuangan
Menurut Kasmir (2012), rasio profitabilitas
adalah untuk menilai kemampuan perusahaan
dalam mencari
ari keuntungan, rasio ini dapat
memberikan
ukuran
tingkat
efektifi
efektifitas
manajemen suatu perusahaan.
Berdasarkan
erdasarkan pendapat para ahli tersebut
penulis dapat menyimpulkan
mpulkan bahwa rasio
profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk
mengukur efektifitas yang menunjukkan besar
kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh
perusahaan.
Semakin
emakin baik profitabilitas maka semakin
baik untuk menggambarkan
nggambarkan kemampuan
tingginya memperoleh laba perusahaan dan
menunjukkan kinerja perusahaan dengan baik
dan nilai suatu perusahaan tersebut makin baik
(Brigham, 2016).
Rasio yang digunakan untuk mengukur
kinerja keuangan adalah sebagai berikut:
1. Return on Assets (ROA)
Menurut Hanafi (2016), Return on Assets
adalah kemampuan perusahaan untuk
mencapai laba setelah pajak dengan
menggunakan semua asetnya sendiri. Rasio
ini sangat penting bagi perusahaan atau
manajemen perusahaan kelola semua asset
perusahaan.
Semakin efisien menggunakan asset
perusahaan semakin besar Return On Asset
(ROA) atau dengan kata lain jumlah asset
yang akan dihasilkan laba yang lebih besar,
atau sebaliknya. Rasio ini melihat sejauh
mana investasi yang telah ditanamkan mampu
memberikan pengembalian keuntungan sesua
sesuai
dengan yang diharapkan, dan investasi
tersebut sama dengan sama dengan asset
suatu perusahaan yang ditanamkan atau
ditempatkan.

Apabila return on assets dalam
perusahaan
tinggi,
maka
perusahaan
mempunyai kemampuan dalam menghasilkan
laba sehingga investorr akan semakin yakin
bahwa berinvestasi
stasi diperusahaan tersebut
akan menguntungkan.
𝑅𝑂𝐴 =

x 100%

2. Return on Equity (ROE)
Menurut Hanafi (2016),Return on Equity
adalah laba atas modal sendiri dan mengkaji
sejauh
mana
suatu
uatu
perusahaan
mempergunakan sumber daya yang dimiliki
untuk mampu memberikan laba ekuitas.
Rasio ini dapat mengukur seberapa banyak
keuntungan yang menjadi modal kita sendiri.
Menurut Sartono (2010), Return on
equity adalah rasio adalah untuk mengukur
kemampuan
mampuan perusahaan dalam memperoleh
laba yang tersedia bagi pemegang saham.
Rasio ini dipengaruhi oleh besar kecilnya
utang perusahaan yaitu jika proporsi utang
semakin besar maka rasio ini akan semakin
besar pula.
𝑅𝑂𝐸 =

x 100%

3. Net Profit Margit (NPM)
Menurut Fahmi (2016), Net Profit Margin
adalah digunakan untuk mengukur laba bersih
dari setiap total rupiah penjualan atau
presentase laba dari setiap penjualan. Artinya
jika NPM meningkat berarti kinerja
perusahaan semakin membaik dan akan
menghasilkan laba yang meningkat maka hal
ini
berdampak
pada
meningkatnya
pendapatan yang akan diterima oleh para
pemegang saham. Rasio ini sering disebut
investor untuk menganalisis rasio keuangan
perusahaan.
𝑁𝑃𝑀 =

x 100%

Nilai Perusahaan
Menurut Rahayu (2018), nilai perusahaan
adalah menggambarkan seberapa mampu
perusahaan dalam mengelola perusahaan
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tersebut, hal ini dapat dilihat dari pengukuran
kinerja keuangan
angan yang sudah diperoleh,
perusahaan
akan
memaksimalkan
nilai
perusahannya, peningkatan nilai perusahaan
dapat dilihat dari naiknya harga saham di pasar
saham.
Menurut Hery (2017), nilai perusahaan
adalah mencerminkan kinerja keuangan dan
prospek masa depan
pan perusahaan, Nilai
perusahaan merupakan pandangan investor
tentang harga saham nilai perusahaan juga
presepsi investor terhadap tingkat keberhasilan
perusahaan, ini biasanya terkait dengan harga
saham. Harga saham perusahaan lebih tinggi
mencerminkan
bahwa
hwa
nilainya
semakin
meningkat.
Nilai perusahaan dapat diukur dengan rasio
pasar yaitu price book value (PBV) (Weston dan
Brigham, 2001) :
𝑃𝐵𝑉 =

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑆𝑎
𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

KERANGKA KONSEPTUAL

H3 : NPM Berpengaruh Positif dan Signifikan
Terhadap Nilai Perusahaan
III. METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian yang dilakukan adalah
kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara dua variabel atau kebih dengan
bentuk kausal dan desain
esain penelitian ini yaitu
deskriptif.
Data yang digunakan adalah data sekunder,
data tersebut diperoleh dari laporan keuangan
tahunan yang menjadi sampel periode 20152015
2019 dari halaman website di Bursa Efek
Indonesia yang berkaitan, dengan penelitian
sebelumnya dan Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif dengan populasi sebagai berikut
Tabel 2 Daftar Perusahaan Bank BUMN Yang terdaftar di BEI
Periode 2015-2019
2019
NO Kode
Nama Perusahaan
1
BBRI
PT.Bank Rakyat
at Indonesia (Persero) Tbk
2
BBNI
PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3
BBTN
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
4
BMRI
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sumber : www.idx.co.id

Sampel dari penelitian Bank BUMN yang
memasuki kriteria penelitian:

Gambar 1. Kerangka konseptual
Sumber : Diolah Peneliti 2021

PENELITIAN TERDAHULU
Berdasarkan penelitian yang dilakukan
Rizona (2020),, Pradita (2019), Setiana (2018),
Al Haqqi (2017) Menunjukkan bahwa ROA
ROA,
ROE dan NPM memiliki pengaruh Positif dan
signifikan terhadap nilai perusahaan
Dari landasan teori dan penelitian terdahulu
maka dapat di tarik hipotesis dalam penelitian
ini:
H1 : ROA Berpengaruh Positif dan Signifikan
Terhadap Nilai Perusahaan
H2 : ROE Berpengaruh Positif dan Signifikan
Terhadap Nilai Perusahaan

Tabel 3 Kriteria Penelitian Bank BUMN
Kriteria
Jumlah
Perusahaan Bank BUMN yang
0
tidak menyalurkan dana pada
UMKM
Perusahaan BUMN yang tidak
0
mempermudah nasabah
Perusahaan
yang
tidak
0
menyajikan laporan keuangan
dalam rupiah
Jumlah Perusahaan yang
4
memenuhi kriteria
Sumber: Data diolah 2021

Jenis data dari penelitian yang digunakan
penulis adalah data sekunder berupa Laporan
Keuangan sudah terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) yang bisa di akses melalui
website www.idx.co.id.
Teknik
pengambilan
sampel
dengan
menggunakan Purposive
Sampling dengan
Kriteria berupa Bank BUMN yang menyalurkan
dana terbesar untuk UMKM di banding
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perusahaan lain dengan transaksi yang mudah
untuk nasabah
ah dan menyediakan ATM mini serta
Bank yang menyajikan laporan keuangan dalam
rupiah.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan di
atas maka dapat disimpulkan bahwa Bank
BUMN yang memenuhi kriteria dan jumlah data
laporan keuangan yang akan digunakan dala
dalam
penelitian ini yang memenuhi kriteria sebanyak
4 perusahaan sehingga jumlah data laporan
keuangan yang diteliti adalah (4 x 5) = 20 data
laporan keuangan, masing-masing
masing 5 tahun
(2015-2019) data yang digunakan baik itu
Return on asset, Return on equity, ddan Net profit
margin terhadap Nilai Perusahaan.
Teknik pengolahan data menggunakan
bantuan program Eviews (Ekonomitric Eviews)
dan SPSS 16.0 metode yang akan digunakan
dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif
analisis pendekatan kuantitatif dengan Analisis
regresi data panel.
IV. PEMBAHASAN DAN HASIL
Gambaran 4 perusahaan dalam penelitian ini
dapat dijabarkan sebagai berikut :
Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu
bank milik pemerintah yang terbesar di
Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BR
(BRI)
didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh
Raden Bei Aria Wirtaatmadja tanggal 16
Desember 1895. Bank BRI mengutamakan
pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan
menengah untuk menunjang peningkatan
ekonomi masyarakat.
Bank Negara Indonesia merupakan Bank
BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik
setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek
Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun
1996.Bank Negara Indonesia pada awalnya
didirikan di Indonesia sebagai bank sentral
dengan nama “Bank
Bank Negara Indonesia
Indonesia”
berdasarkan peraturan pemerintah penganti UU
No.2 tahun 1946 tanggal 5 juli 1946.
Bank Tabungan Negara Indonesia adalah

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
bentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang
jasa keuangan dan perbankan. Didirikan pada
tanggal 09 Februari tahun 1950 dengan nama
“Bank Tabungan Pos” Kantor Pusat Bank BTN
berlokasi di jalan gajah mada No. 1, Jakarta
Pusat 10130- Indonesia.
Bank Mandiri didirkan pada tanggal 2
oktober tahun 1998, pada bulan juli 1999 bank
pemerintah yaitu Bank Bumi Daya,
Day
Bank
Dagang, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank
pembangunan dilebur menjadi bank mandiri
dimana masing-masing
masing bank-bank
bank
tersebut
memiliki peran yang tak terpisahkan dalam
pembangunan perekonomian Indonesia.
Adapun hipotesis yang digunakan dalam
estimasi ini yaitu: H0 : Commond effect model,
model
H1 : Fixed effect model
Hasil uji Chow dapat diketahui Jika
probabilitas ≥ α (0.05) H0 diterima, dan
sebaliknya jika probabilitas ≤ α (0.05) maka H0
ditolak. Berdasarkan estimasi uji chow yang
telah dilakukan maka dapat dilihat nilai
probabilitas sebesar 0.1143 ≥ 0.05 yang berarti
bahwa model yang dapat digunakan Common
effect model.
Tabel 1 Hasil Uji Chow
Effect Test
Statistic
d.f
Cross- section F
2.405274
(3,13)
Cross-Section
8.830325
3
Chi-square
Sumber : output eview 9.

Prob
0.1143
0.0316

Dalam Estimasi ini, hipotesis yaitu: H0 :
random effect model dan H1 : fixed effect model
Jika probabilitas ≥ α (0.05) H0 diterima
sebaliknya jika probabilitas ≤ α (0.05) H0
Ditolak. Berdasarkan uji estimasi hausman
tersebut dapat dilihat bahwa 0.8653 ≥ 0.05
Sehingga dapat disimpulkan bahwa random
effect model adalah model estimasi yang tepat
untuk digunakan pada penelitian ini.
Tabel 2 hasil uji Hausman
Chi.sq
Chi-sq.
d.f
Statistic
0.7733391
3
section

Test Summary

Cros
Random
Sumber : Data diolah

Prob
0.8653
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Hipotesis pertama (H1) diketahui nilai thitung
(0.006809) ˂ ttabel (1.7459)
.7459) dan nilai Probabilitas
(0.9063) ˃ 0.05 sehingga dapat di tarik
kesimpulan bahwa return on assets berpengaruh
Negatif tidak signifikan terhadap nilai
perusahaan.
Hipotesis Kedua (H2) diketahui nilai thitung (0.16221) ˂ ttabel (1.7459) dan nilai Probabilitas (
0.06) ˃ 0.05 maka bisa dikatakan bahwa return
on equity berpengaruh negatif tidak signifikan.
Hipotesis Ketiga ( H3) diketahui nilai thitung
(0.436237) ˂ ttabel (1.7459) dan nilai Probabilitas
( 0.6983) ˃ 0.05 maka kesimpulan yang dapat di
tarik yakni net profit margin berpengaruh negatif
tidak signifikan.
Tabel 3 Hasil Regresi Data Panel
Variabel
X1
X2
X3
Y

Coefficient
0.006809
-0.16221
0.436237
0.044585

Std.Error t
0.056938
0.037811
0.069894
0.015997

Statistic
0.119581
-1.29801
1.29801
6.241382
2.787056

Prob.
0.9063
0.06
0.6983
0.0132

Sumber : Data diolah 2021

Pengaruh ROA terhadap Nilai Perusahaan
Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa return on assets (ROA)
berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan
(Study Pada Bank BUMN periode 2015
2015-2019)
yang menunjukkan bahwa semakin tinggi ROA
semakin menurun nilaii perusahaan. Nilai
perusahaan juga bisa turun ketika ROA yg tinggi
tidak terlalu direaksi oleh investor untuk
memutuskan berinvestasi sehingga dapat
menyebabkan turunnya harga saham di pasar
saham .
Hasil ini juga menunjukkan bahwa semakin
tinggi nilai ROA tidak menentukan bahwa nilai
perusahaan baik dimata investor
investor. Nilai
perusahaan juga bisa turun ketika ROA yang
tinggi tidak terlalu berpengaruh terhadap
investor untuk memutuskan berinvestasi
sehingga dapat menyebabkan turunnya harga
saham.
Laba perusahaan
ahaan biasanya diharapkan oleh
investor yang orientasinya lebih kepada
keuntungan investasi jangka panjang karena
banyak faktor lain yang diperhitungkan oleh

seorang investor seperti dari segi faktor lain
misalnya tentang kondisi industry sejenis,
fluktuasi, kurs, volume transaksi, kondisi
ekonomi, sosial, politik dan stabilitas nasional
suatu Negara.
Hasil penelitian ini mendukung dengan
penelitian Chaidir (2015) juga menyatakan ROA
berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan.
Selain itu beberapa penelitia
ia yang menghasilan
hasil yang sama dengan penelitian ini yakni
Helliana (2015) dan Ardila (2017).
(2017)

Pengaruh
Perusahaan

ROE

terhadap

Nilai

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ROE
berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan
pada Bank BUMN periode 2015-2019
2015
bahwa
semakin tinggi ROE semakin menurun nilai
perusahaan hal ini menunjukkan setiap kenaikan
ROE sebesar 1%, maka akan menyebabkan
harga saham mengalami penurunan sebesar 013673. Hal yang harus dilakukan oleh
perusahaan adalah dengan mengoreksi kembali
kem
prospek kegiatan yang dijalankan perusahaan
agar lebih produktif, sehingga para pemegang
saham akan merasakan keuntungan yang lebih
besar dari biaya modalnya.
Hasil penelitian mendukung dengan
penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani
(2010) juga menyatakan bahwa ROE
berpengaruh negative dan signifikan terhadap
Nilai perusahaan. Hasil penelitian yang sejalan
dengan penelitian ini dilakukan oleh Cahya
(2018), Oktarayani (2017), Nuraini (2019).
(2019)
Pengaruh NPM Terhadap Nilai Perusahaan
Pe
Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa net profit margin (NPM)
berpengaruh negatif terhadap Nilai
Nila Perusahaan
pada Bank BUMN periode 2015-2019.
2015
Hal ini menunjukkan berarti semakin rendah
nilai NPM yang didapat maka akan semakin
rendah nilai perusahaan, karena NPM yang
tinggi akan memberikan indikasi prospek
perusahaan yang baik sehingga dapat memicu
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investor untuk meningkatkan permintaan saham.
Permintaan saham yang meningkat akan
menyebabkan nilai perusahaan yang meningk
meningkat
hal ini juga dipengaruhi oleh faktor
faktor-faktor
seperti besarnya beban penjualan (biaya
transportasi, biaya administrasi, dll) atau
tingginya piutang perusahaan berpengaruh
terhadap laba bersih perusahaan..
Hasil penelitian ini mendukung dengan
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gusni
dan Vinelda (2016) yang mengindikasikan
bahwa NPM berpengaruh negatif terhadap Nilai
Perusahaan. Selain itu Irayanti (2014)
(2014), Gitami
(2017) juga menghasilkan penelitian yang
sejalan dengan penelitian ini.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan
dasarkan atas hasil penelitian dan
penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Return on assets (ROA) berpengaruh Negatif
terhadap Nilai Perusahaan pada Bank BUMN
Periode 2015-2019
2. Return on equity (ROE) berpengaruh negatif
terhadap Nilai Perusahaan pada Ban
Bank BUMN
Periode 2015-2019.
3. Net profit margin (NPM) berpengaruh negatif
terhadap Nilai Perusahaan pada Bank BUMN
Periode 205-2019.
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Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh iklan dan citra merek terhadap
keputusan pembelian secara parsial sepeda motor Honda di Krida Dinamik Auto Nusa. Jenis
penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer. Sumber data ya
yaitu data
eksternal yang diperoleh berdasarkan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden
sebanyak 96 responden. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling dengan metode
penarikan non-probability
probability sampling
sampling. Uji validitas intrusmen cronbach’s alpha. Analisis regresi linear
berganda digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)
variabel iklan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor
merek Honda di Krida Dinamik
inamik Auto Nusa, (2) variabel citra merek berpengaruh positif signifikan
terhadap keputusan pembelian sepeda motor merek Honda di Krida Dinamik Auto Nusa.

Kata kunci : Iklan, Citra Merek
Merek, Keputusan Pembelian.
Abstract – This study aims to examine the effect of advertising and brand image on
purchasing decision for Honda Motorcycle at Krida Dinamik Auto Nusa. This research is
quantytatif data that use is primer. The sourch of the data is eksternal which is obtain depend
on quisioner
sioner from 96 respondend. The method to obtain the sample is purposive sampling
with non-probability
probability sampling. Validaty test instrumen with SPSS.. Double regresi liniear
Analysis is used to test hipotesis of this reseach.This research show that : (1) ad
advertising
variable has impact but not significant of Buying Decision of Honda Motorcycle in Krida
Dinamik Auto Nusa. (2) Brand Image variable has positive impact to Buying Decision of
Honda Motorcycle in Krida Dinamik Auto Nusa.
Keywords: Advertising, Brand Image, Buying Decision.
I. PENDAHULUAN
Era globalisasi sekarang ini, orang sulit
melakukan
sesuatu tanpa
menggunakan

kendaraan. Seperti perjalanan jauh yang tidak
mungkin dilakukan jika dengan berjalan kaki
sehingga alternatif yang banyak dicari orang
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adalah dengan menggunakan kendaraan
bermotor karena manfaatnya yang luar biasa
dalam meminimalisir dan mengefisiensikan
waktu.
Sepeda motor merupakan kendaraan yang
paling digemari masyarakat Indonesia, hal ini
dikarenakan sepeda motor tergolong kendaraan
kelas menengah (Saputra, 2018). Sepeda motor
termasuk kendaraan yang terjangkau, terutama
seiring berkembangnya lembaga keuangan atau
leasing yang menawarkan pinjaman keberbagai
dealer untuk memudahkan para pecinta sepeda
motor memiliki kendaraan roda dua tersebut.
Pada industri sepeda motor, Honda masuk di
Indonesia pada 11 Juni 1971 melalui PT Federal
Motor, yang saat ini dikenal sabagai PT Astra
Honda Motor (AHM). Saat itu, PT Federal
Motor hanya merakit sepeda motor honda,
sedangkan komponennya diimpor dari Jepang
dalam bentuk CKD (Completely
Completely Knock Down
Down).
(baca: federalaloil.co.id).
Periklanan adalah bagian dari komunikasi
karena pada dasarnya periklanan merupakan
proses penyampaian pesan, dimana pesan
tersebut mengandung informasi mengenai
produk, termasuk barang dan jasa. Beriklan
secara online persuasif dan dirancang untuk
mempengaruhi
audiens,
biasanya
iklan
pengiriman melalui media massa (termasuk
media cetak dan media elektronik) pada saat
yang sama, itu disambut oleh banyak orang
(Nawiroh, 2014).
Periklanan yang dilakukan perusahaan Krida
Dinamik Auto Nusa Cabang Sumbawa bertujuan
untuk memperkenalkan suatu produk kepada
konsumen atau kepada calon konsumen agar
tertarik untuk melakukan pembelian produk
sehingga tujuan dari perusahaan dapat terc
tercapai.
Dari hasil observasi awal yang saya
lakukan bersama
ama pimpinan dealer Honda Krida
Dinamik Auto Nusa Cabang Sumbawa,
periklanan yang dilakukan ada dua macam yaitu;
ATL (above the line)) yang merupakan aktivitas
marketing atau promosi yang biasa dilaksana
dilaksanakan
oleh manajemen pusat sebagai upaya pembentuk

brand image yang diinginkan perusahaan, dan
BTL (below the line)) yang merupakan aktivitas
marketing atau promosi yang dilakukan secara
langsung ke konsumen yang bertujuan untuk
menarik konsumen sebagai contoh
conto program
diskon, cashback dan uji coba gratis.
Berikut ini data penjualan sepeda motor
Honda pada PT. Krida Dinamik Auto Nusa pada
perode tahun 2016 – 2020 yang diperoleh pada
saat peneliti melakukan observasi awal :
Tabel 1 Data Penjualan Sepeda Motor Honda
Ho
Pada PT. Krida
Dinamik Auto Nusa Cabang Sumbawa
NO
Tahun
Penjualan / Unit
2016
1.618 unit
1
2017
1.417 unit
2
2018
1.730 unit
3
2019
1.926 un
4
Sumber : PT. Krida Dinamik Auto Nusa 2020

Berdasarkan tabel 1.2 diatas maka dapat
disimpulkan bahwa pada tahun 2016 – 2019
penjualan sepeda motor Honda di Krida
Dinamik Auto Nusa mengalami fluktuasi setiap
tahunnya. Dilihat dari besarnya penurunan dan
kenaikan tersebut, PT. Krida Dinamik Auto
Nusa mengalami kenaikan yang sangat besar
dibandingkan
bandingkan penurunan penjualan yang dicapai.
PT. Krida Dinamik Auto Nusa melakukan
strategi pemasaran adalah salah satu cara untuk
mempertahankan citra perusahaan yaitu melalui
hubungan dan pelayanan yang baik dengan
pelanggan seperti uji coba gratis, cashback,
diskon, pengantaran unit motor yang tepat waktu
sesuai permintaan konsumen dan lain-lain.
lain
Melihat besarnya permintaan konsumen
akan suatu produk membuat perusahaan
brlomba-lomba
lomba untuk mempertahankan citra
merek dari produk yang mereka miliki.
Menurut
nurut Saputra, (2018) citra merek
perusahaan merupakan salah satu isi penting
dalam perumusan strategi pemasaran, dan
pemasaran produk, serta berperan penting
dalam mempengaruhi minat beli konsumen.
Menurut Hasan, (2014) mengartikan minat
beli sebagai kecenderungan
nderungan konsumen untuk
membeli suatu merek atau melakukan tindakan
yang berkaitan dengan keputusan pembelian
yang diukur dengan kemungkinan konsumen
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melakukan pembelian. Artinya ketika konsumen
tertarik atau yakin dengan citra positif suatu
merek, mereka akan tertarik untuk membeli.

II. STUDI LITERATUR
Iklan
Adapun pengertian periklanan menurut
Kotler, Philip & Armstrong, (2012), periklanan
adalah Segala bentuk penyajian dan promosi ide,
barang atau jasa secara non-personal
personal oleh suatu
sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran.
Menurut Kasali, (2010), mendefinisikan
periklanan adalah suatu media yang statis dan
mengutamakan pesan-pesan
pesan visual.
Kesimpulan dari pendapat para ahli di atas
maka periklanan merupakan suatu bentuk
komunikasi nonpersonal mengenai
enai suatu barang
atau jasa maupun ide sponsor tertentu yang
dikeluarkan hanya untuk kegiatan tersebut.
Secara sederhana periklanan didefinisikan
sebagai pesan yang menawarkan suatu produk
yang ditujukan kepada masyarakat lewat media.
Menurut Kotler, (2011), periklanan bertujuan
untuk membangun kesadaran akan pentingnya
suatu produk atau jasa, membantu meyakinkan
pelanggan dalam membeli dan membedakan
suatu produk/ jasa tersebut dengan produk/ jasa
yang lain.
Menurut Wibisono, (2012) iindikator iklan
adalah sebagai berikut :
1. Dapat menimbulkan perhatian
2. Menarik
3. Dapat menimbulkan keinginan
4. Menghasilkan suatu tindakan

Citra Merek
Citra merek menurut Kotler dan Keller
(2016), adalah persepsi konsumen tentang suatu
merek sebagai refleksi dari asosiasi yang ada
pada pikiran konsumen. Citra merek merupakan

asosiasi yang muncul dalam benak konsumen
ketika mengingat suatu merek tertentu.
Menurut Supranto dan Limakrisma, (2011),
menyatakan citra merek adalah apa yang
konsumen pikir dan rasakan ketika mendengar
atau melihat suatu merek dan apa yang
konsumen pelajari tentang merek.
Sedangkan menurut Tjiptono, (2011), citra
merek adalah serangkaian asosiasi yang
dipersepsikan oleh individu sepanjang waktu,
sebagai hasil pengalaman langsung maupun
tidak langsung atas sebuah merek.
Berdasarkan beberapa pengertian diatas
maka citra merek menurut penulis adalah
persepsi konsumen untuk mengevaluasi suatu
produk atau perusahaan ketika konsumen tidak
memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang
suatu
atu produk, konsumen cenderung akan
memilih produk yang telah terkenal dan
digunakan oleh banyak orang.

Dari teori di atas maka dirumuskan
indikator-Indikator
ndikator citra merek sebagai berikut
be
1. Mengenal merek tersebut.
2. Merek yang terpercaya.
3. Merek yang berkualitas.
tas.
4. Menimbulkan rasa suka.
5. Kesan yang baik.
6. Merek yang populer.
7. Harga yang sesuai.

Keputusan Pembelian
Proses pengambilan keputusan konsumen
adalah tahap demi tahap yang digunakan oleh
konsumen ketika membeli barang atau jasa
(Koesoemaningsi, 2013).
Keputusan
pembelian
merupakan
serangkaian proses yang berawal dari konsumen
mengenal masalahnya, mencari informasi
tentang produk atau merek tersebut seberapa
baik masing-masing
masing alternatif tersebut dapat
memecahkan masalahnya yang kemudian
serangkaian proses
es tersebut mengarah kepada
keputusan pembelian (Tjiptono, 2014).
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Selanjutnya Kotler dan Keller, (2012)
menambahkan
bahwa
proses
keputusan
pembelian adalah proses lima tahap yang
dilewati konsumen, dimulai dari pengenalan
masalah,
pencarian
informasi,
eval
evaluasi
alternative yang dapat memecahkan masalahnya,
keputusan pembelian, dan perilaku pasca
pembelian, yang dimulai jauh sebelum
pembelian yang sesungguhnya dilakukan oleh
konsumen yang memiliki dampak yang lama
setelah itu.
Ada tiga indikator dalam menentu
menentukan
keputusan pembelian (Kotler, 2012), Yaitu :
1. Kemantapan pada sebuah produk
Pada saat melakukan pembelian,
konsumen memilih salah satu dari beberapa
alternative, pilihan yang ada didasarkan
pada mutu, kualitas dan faktor lain yang
memberikan kemantapan
an bagi konsumen
untuk membeli produk yang dibutuhkan.
Kualitas produk yang baik akan membangun
semangat konsumen sehingga menjadi
penunjang kepuasan konsumen.
2. Kebiasaan dalam membeli produk
Kebiasaan adalah pengulangan sesuatu
secara terus-menerus
menerus dal
dalam melakukan
pembelian produk yang sama. Ketika
konsumen telah melakukan keputusan
pembelian daan mereka merasa produk
sudah melekat dibenaknya bahkan manfaat
produk sudah dirasakan. Konsumen akan
merasa tidak nyaman jika membeli produk
lain.
3. Kecepatan dalam membeli sebuah produk
Konsumen sering mengambil sebuah
keputusan dengan menggunakan aturan
(heuristic) pilihan yang sederhana. Heuristik
adalah sebuah keputusan secara cepat,
menggunakan sebuah pedoman umum
dalam seagian informasi saja.

KERANGKA KONSEPTUAL
ONSEPTUAL
Iklan

Keputusan
Pembelian

Citra Merek
Gambar 1.. Kerangka konseptual
Sumber : Diolah Peneliti 2021

PENELITIAN TERDAHULU
Penelitian
mengenai
Iklan
terhadap
keputusan pembelian yang dilakukan oleh
Handrio (2012), Sembiring (2014),
(2014 Nuryani
(2014) dan Salam (2018) yang menghasilkan
penelitian bahwa Iklan berpengaruh positif
signifikan terhadap keputusan pembelian.
Penelitian mengenai Citra Merek yang
dilakukan Handrio (2012),, Nuryani (2014) dan
Salam (2018) dengan
gan hasil penelitian bahwa
Citra Merek berpengaruh positif signifikan
terhadap keputusan pembelian.
Dari landasan teori dan penelitian terdahulu
maka dapat di tarik hipotesis dalam penelitian
ini:
H1 : Iklan Berpengaruh Positif dan Signifikan
Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda
Motor Honda Di Krida Dinamik Auto Nusa
Cabang Sumbawa
H2 : Citra Merek Berpengaruh Positif dan
Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian
Sepeda Motor Honda Di Krida Dinamik
Auto Nusa Cabang Sumbawa
III. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan
menggunak
metode
penelitian
enelitian kuantitatif asosiatif. Populasi dalam
penelitian ini adalah pembeli sepeda motor
Honda di Krida Dinamik Auto Nusa. Sampel
yang digunakan yaitu masyarakat berdomisili di
kota Sumbawa, pernah melakukan pembelian
sepeda motor Honda di Krida Dinamik Auto
Nusa.
Metode pengumpulan data dalam penelitian
ini adalah dengan menggunakan kuisioner
(angket). Skala pengukuran menggunakan Skala
Likert. Metode penarikan sampel dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan
metode penerikan sampel nonprobability
sampling.
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Teknik yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik purposive sampling dengan
Kriteria yang ditetapkan dalam penelitian iini
yaitu Masyarakan yang berdomisili di kota
Sumbawa dan pernah
ernah melakukan pembelian di
Krida Dinamik Auto Nusa
Untuk mengetahui jumlah sampel dalam
penelitian ini, maka digunakan rumus Paul
Leedy Jika jumlah populasi dari suatu penelitian
tidak diketahui maka P (1-P)
P) maksimal adalah
0,25, dan menggunakan confidence level 95%
dengan tingkat kesalahan maksimum 10%.
Hasil perhitungannya manak besar sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebesar 96,04 responden dan diperluas menjadi
100 responden.
IV. PEMBAHASAN DAN HASIL
Berdasarkan
hasil
perhitunga
dapat
diketahui karakteristik Responden berdasarkan
jenis kelamin Laki-laki
laki yang lebih mendominasi
ini di karenakan bahwa laki-laki
laki lebih banya
membeli motor Honda Sumbawa
Sumbawa.
Dalam Karakteristik Responden berdasarkan
Usia maka responden yang memenuhi kriteria
yaitu berusia 17 – 54 tahun dan memiliki Kartu
Tanda Pengenal (KTP).
Tabel 2 Hasil Uji Validitas
No
R
R
Tabel
hitung
X1.1
0.647
0.2
Iklan
X1.2
0.623
0.2
X1.3
0.515
0.2
X1.4
0.743
0.2
X1.5
0.684
0.2
X1.6
0.672
0.2
X2.1
0.758
0.2
Citra
Merek
X2.2
0.725
0.2
X2.3
0.806
0.2
X2.4
0.757
0.2
X2.5
0.766
0.2
X2.6
0.656
0.2
X2.7
0.500
0.2
0.537
0.2
Keputusan Y1
Pembelian Y2
0.538
0.2
Y3
0.576
0.2
Y4
0.642
0.2
Y5
0.693
0.2
Y6
0.653
0.2
Sumber : Data diolah peneliti 2021
Variabel

Berdasarkan

hasil

menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki
nilai Cronbach’s Alpha > 0.6 yang berarti bahwa
semua item pernyataan (instrument) dalam
kuesioner dari ketiga variabel yang diteliti
adalah reliable.
Tabel 2 hasil uji reliabilitas
reliabilita
Variabel
Cronbach's Alpha
0.721
Iklan
0.835
Citra Merek
0.651
Keputusan Pembelian
Sumber : Data diolah

Ket
Reliable
Reliable
Reliable

Diketahui nilai koefisien variabel iklan
sebesar 1.829 (bernilai positif) dengan nilai
ni
signifikansi sebesar 0.071 > 0.05. Hasil ini
menunjukkan bahwa iklan berpengaruh positif
tetapi tidak signifikan terhadap keputusan
pembelian.
Diketahui nilai koefisien variabel citra
merek sebesar 3.120 (bernilai positif) dengan
nilai
ilai signifikansi sebesar 0.002(< 0.05.
0.05 Hasil ini
menunjukkan
nunjukkan bahwa citra merek berpengaruh
positif signifikan terhadap keputusan pembelian.
Tabel 3 Hasil Regresi Linear Berganda
Coefficientsa
Model
Unstandardized
t
Coefficients
B
Std. Error
11.470
2.189 5.240
(Constant)
.179
.098 1.829
1
Iklan
Citra Merek
.203
.065 3.120
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN
Sumber : Data diolah 2021

Sig.

.000
.071
.002

Ket

Pengaruh
Iklan
terhadap
Keputusan
Pembelian Sepeda Motor Honda

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

pengujian

Pengaruh
iklan
Terhadap
Keputusan
Pembelian tidak signifikan karena banyaknya
penolakan dari responden tentang penyataan
ketiga dari variabel iklan yaitu “desain iklan
krida dinamik auto nusa, berbeda dengan iklan
pesaing”.

data

Menurut Kasali, (2010), mendefinisikan
periklanan adalah suatu media yang statis dan
mengutamakan pesan-pesan
pesan visual. Terbuktinya
penolakan hipotesis pada penelitian ini
dikarenakan iklan Honda Krida Dinamik Auto
Nusa dapat menimbulkan perhatian masyarakat
hal ini ditunjukan dengan perbedaan antara
desain Honda Krida Dinamik Auto Nusa dengan
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pesaingnya.
Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Setaiawan dan Rabuani, (2019),
diperoleh hasil bahwa iklan berpengaruh positif
tetapi tidak signifikan terhadap keputusan
pembelian.

Pengaruh
Citra
Merek
Keputusan Pembelian

terhadap

Berdasarkan hasil dari Regresi Linier
Berganda diketahui bahwa Citra Merek
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian Sepeda Motor Honda di
Krida Dinamik Auto Nusa Cabang Sumbawa
Merujuk pada hasil diatas, maka semakin
tinggi citra merek dari suatu perusahaan yang
dikenal oleh masyarakat, maka akan semakin
tinggi pula tingkat keputusan pembelian
masyarakat terhadap suatu produk.
Citra merek akan dijadikan sebagai bahan
evaluasi oleh konsumen. Maka dari itu, semakin
baik citra merek yang diciptakan oleh
masyarakat, semakin tinggi pula tingkat
keputusan pembelian yang akan dilakukan oleh
konsumen.
Menurut Tjiptono, (2011), citra merek
adalah serangkaian asosiasi yang dipersepsikan
oleh
leh individu sepanjang waktu, sebagai hasil
pengalaman langsung maupun tidak langsung
atas sebuah merek.
Penemuan ini sejalan dengan penel
penelitian
yang dilakukan oleh Jacob (2018) bahwa citra
merek secara parsial berpengaruh terhadap
keputusan pembelian.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang telah
dilakukan
mengenai
variabel
yang
mempengaruhi keputusan pembelian sepeda
motor Honda di Krida Dinamik Auto Nusa,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Iklan

berpengaruh positif tetapi tidak
signifikan terhadap
hadap keputusan pembelian

sepeda motor merek Honda di Krida Dinamik
Auto Nusa Cabang Sumbawa.
2. Citra Merek berpengaruh positif siginifikan
terhadap keputusan pembelian sepeda motor
merek Honda di Krida Dinamik Auto Nusa
Cabang Sumbawa.
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