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Abstrak
Persaingan dalam bisnis di suatu industri merupakan hal yang sudah tidak asing dalam dunia bisnis. Salah
satu faktor perusahaan agar dapat bersaing di pasar adalah memberikan value dan kesan tersendiri bagi konsumen.
Perusahaan harus bisa memberikan nilai dalam suatu produknya agar konsumen menjadi loyal terhadap
perusahaan. Harga dari suatu produk menjadi sebuah pertimbangan bagi konsumen saat ini untuk memilihi suatu
produk. Konsumen membandingkan harga dari satu perusahaan dengan yang lainnya untuk produk yang sama.
Mereka akan memilih produk yang sesuai dengan kapasitas dari konsumen tersebut.
Dalam penilitian ini penulis menganalisis kualitas produk agar konsumen melakukan pembelian di
perusahaan. Hingga saat ini belum banyak konsumen perusahaan yang memutuskan untuk membeli produk di
perusahaan. Survei yang dilakukan penulis terhadap 8 konsumen yang membeli produk di perusahaan ini
menunjukan 38 % bahwa produk yang ditawarkan dan dijual sudah cukup baik, akan tetapi produk tersebut masih
jauh dari harapan beberapa konsumen yang sebelumnya sudah membeli produk yang sama dari perusahaan lain
yang sudah terjamin kualitasnya, sehingga banyak konsumen yang lebih baik membeli dengan harga yang lebih
mahal sedikit akan tetapi kualitasnya lebih baik dari perusahaan. Harga dan kualitas dari sebuah produk menjadi
sebuah acuan bagi konsumen untuk memilih sebuah produk dari beberapa perusahaan. Dalam hal ini, Sinar Surya
Abadi harus memberikan kualitas yang baik dalam sebuah produk dengan memberikan harga yang bisa bersaing
dipasar agar konsumen dapat memutuskan membeli produk kepada perusahaan.
Hasil yang didaptakan pada dimensi Harga sebesar 71,75% responden mengatakan bahwa harga produk
pada perusahaan sudah baik. Hasil yang didapatkan pada dimensi Kualitas Produk sebesar 76,97% responden
mengatakan kualitas produk pada perusahaan sudah baik. Hasil yang didapatkan pada dimensi Keputusan
Pembelian sebesar 72,84% perusahaan mengatakan keputusan pembelian konsumen sudah baik. Dan hasil terakhir
yang penulis dapatkan, bahwa harga dan kualitas produk secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan.

Kata Kunci : Harga, Kualitas Produk, Keputusan Pembelian
Abstract
Competition in business in an industry is a familiar thing in the business world. One of the factors for
companies to be able to compete in the market is to provide value and a distinct impression for consumers.
Companies must be able to provide value in a product so that consumers become loyal to the company. The price
of a product is a consideration for consumers today to choose a product. Consumers compare prices from one
company to another for the same product. They will choose products according to the capacity of these consumers.
In this research the author analyzes the quality of the product so that consumers make purchases at the
company. Until now, not many company consumers have decided to buy products from the company. The survey
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conducted by the author on 8 consumers who bought products at this company showed 38% that the products
offered and sold were quite good, but the products were still far from the expectations of some consumers who
had previously purchased the same products from other companies whose quality was guaranteed. , so that many
consumers are better off buying at a slightly higher price but better quality than the company. The price and
quality of a product become a reference for consumers to choose a product from several companies. In this case,
Sinar Surya Abadi must provide good quality in a product by providing competitive prices in the market so that
consumers can decide to buy products from the company.

The results obtained on the Price dimension of 71.75% of respondents said that the price of the
product at the company was good. The results obtained on the dimensions of Product Quality of 76.97%
of respondents said the product quality at the company was good. The results obtained on the
dimensions of the Purchase Decision of 72.84% of the company said that the consumer's purchase
decision was good. And the last result that the author got, that the price and quality of the product
partially and simultaneously have a significant effect.

Keywords: Price, Product Quality, Purchase Decision
PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negera dengan kebutuhan panel surya yang tidak hanya di sektor rumah
tangga. Dimana dengan melimpahnya energi surya dan meningkatnya kebutuhan energi dalam scktor industri
akan menjadi peluang bagi perusahaan panel surya dalam meningkat daya saing di sektor industri. Adapun panel
surya dapat digunakan sebagai solusi dalam pengairan dan irigasi yang dapat menjadi solusi dari pembelian BBM
Solar, elpiji, dan bensin. Kemudian masyarakat saat ini menggunakan panel surya sebagai energi terbarukan telah
semakin masif karena penggunaan alat yang multifungsi.
Adapun salah satu perusahaan panel surya adalah Sinar Surya Abadi. Sinar Surya Abadi didirikan oleh
Thomas Anggas pada tahun 2014 yang berada di kota Makassar. Perusahaan ini bergerak dalam industri
pembuatan pembangkitan listrik tenaga surya seperti penerangan lampu jalan, pengadaan listrik ke desa-desa
terpencil, pemakaian pribadi, dan paket anti maling.
Selanjutnya interaksi dengan pelanggan dilakukan melalui konsultasi kebutuhan untuk mengetahui
berapa beban listrik dan jenis produk yang akan digunakan. Setelah proses konsultasi maka dilakukan perakitan
produk kurang lebih satu minggu. Apabila perakitan sudah selasai maka akan dikirimkan kepada konsumen untuk
dilakukan pemasangan. Kemudian untuk proses pembayaran dilakukan secara tunai maupun transfer bank dengan
sistem down payment sebesar 50% dan sisa tagihan akan dibayarkan diakhir pengerjaan produk.
Konsumen melakukan pembelian produk dengan cara upgrade maupun memperbaharui produk yang
sudah dilakukan pembelian sebelumnya. Dimana harga satu set produk dari solar panel dengan kisaran harga

Rp. 2.000.000 yang terdiri dari 1 pcs solar wp, 1 pcs battery 5 ah - 12v, 3 pcs lampu LED DC 3 watt, 3
pcs saklar gantung, 3 pcs fitting gantung, 50 meter kabel instalasi, 1 pcs USB charger HP. Sehingga
faktor utama konsumen melakukan pembelian produk mempertimbangkan harga dan kualitas produk perusahaan
dengan pelayanan dan harga yang ditawarkan perusahaan.
Apabila dilakukan perbandingan produk melalui paket solar panel yang ditawarkan oleh Total Surya
Makassar dengan satu paket seharga Rp. 1.300.000 yang akan mendapatkan satu set solar panel. Namun apabila
dilihat melalui harga dan spesifikasi ketahanan, maka perusahaan Sinar Surya Abadi menawarkan paket garansi
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yang sudah pasti. Selanjutnya dilihat dari kualitas aki, maka perbedaan signifikan adalah spesifikasi yang dimiliki
oleh aki luminous lebih lengkap sedangkan aku merek kijo hanya memiliki sedikit spesifikasi dari hal itu dapat
dilihat keunggulan yang dimiliki oleh aki luminous.
Selanjutnya banyak konsumen yang tidak tetap membeli produk dari perusahaan tersebut. Dimana
banyak faktor yang membuat konsumen tidak selalu membeli produk pembangkit listrik seperti harga dan kualitas
produk. Sehingga perusahaan pembangkit listrik harus memperhatikan pemimpin perusahaan dalam
mengutamakan konsumen dalam pembelian produk di perushaan ini.
Adapun menumbuhkan keputusan pembelian produk pada konsumen bukan menjadi hal yang mudah
bagi perusahaan. Dimana menciptkan keputusan pembelian dari konsumen harus memberikan pelayanan maupun
kualitas jasa dan produknya terlebih dahulu. Kepuasan konsumen akan tercapai apabila mendapatkan kualitas dan
pelayanan yang baik dari perusahaan. Sehingga konsumen cenderung akan memilih produk atau jasa dengan
keunggulan harga yang lebih murah.
Ada delapan dimensi tentang kualitas produk menurut David Garvin dalam buku Fandy Tjiptono
(2016:134) yaitu Kinerja, Fitur atau Ciri-ciri, Reliabilitas, Kesesuaian dengan spesifikasi, Daya tahan,
Serviceability, Estetika, dan Kualitas yang di persepsikan. Survey yang dilakukan penulis kepada 31 konsumen
yang sudah membeli produk dari perusahaan ini dengan mengacu beberapa dimensi diatas dan hasilnya 75 %
menunjukan bahwa produk dari perusahaan memiliki kinerja yang memadai, fitur yang baik reliabitas yang masih
kurang, spesifikasi yang masih kurang kesesuaian, daya tahan yang bagus dan baik, pelayanan yang kurang
cekatan akibat hanya dikerjakan sendiri, estetika produk yang baik, dan tanggung jawab perusahaan untuk produk
yang rusak.
Masalah diatas harus menjadi perhatian bagi perusahaan untuk memperbaiki beberapa kualitas produk agar
konsumen melakukan pembelian di perusahaan. Hingga saat ini belum banyak konsumen perusahaan yang
memutuskan untuk membeli produk di perusahaan. Survei yang dilakukan penulis terhadap 31 konsumen yang
membeli produk di perusahaan ini menunjukan 38 % bahwa produk yang ditawarkan dan dijual sudah cukup baik,
akan tetapi produk tersebut masih jauh dari harapan beberapa konsumen yang sebelumnya sudah membeli produk
yang sama dari perusahaan lain yang sudah terjamin kualitasnya, sehingga banyak konsumen yang lebih baik
membeli dengan harga yang lebih mahal sedikit akan tetapi kualitasnya lebih baik dari perusahaan. Apabila
masalah kualitas dari produk tidak di perbaiki oleh perusahaan, maka tidak mungkin perusahaan akan kehilangan
konsumennya.
Menurut Kotler dan Keller (2016:240) bahwa dalam tahap evaluasi para konsumen membentuk
preferensi atas merek-merek yang ada dalam kumpulan pilihan. Dalam beberapa kasus, konsumen bisa mengambil
keputusan untuk tidak secara formal mengevaluasi setiap merek. Konsumen bisa memilih unuk melakukan
pembelian di perusahaan yang sama atau membeli produk yang sama di perusahaan yang berbeda apabila merasa
tidak puas dengan produk dari perusahaan tersebut.
Harga dan kualitas dari sebuah produk menjadi sebuah acuan bagi konsumen untuk memilih sebuah
produk dari beberapa perusahaan. Dalam hal ini, Sinar Surya Abadi harus memberikan kualitas yang baik dalam
sebuah produk dengan memberikan harga yang bisa bersaing dipasar agar konsumen dapat memutuskan membeli
produk kepada perusahaan.
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Banyak sekali konsumen yang awalnya hanya mencoba membeli sebuah produk disuatu perusahaan
tanpa menimbang-nimbang terlebih dahulu dengan perusahaan lain. Ketika sudah membeli dan ada yang lebih
murah di perusahaan lain dengan kualitas yang sama baiknya, makan konsumen akan beralih ke perusahaan
tersebut. Sehingga harga dan kualitas dari sebuah produk akan menentukan persaingan dipasar. Ini menjadi sebuah
tantangan bagi Sinar Surya Abadi sebagai produsen rumahan dalam bidang pembangkit tenaga listrik dari sinar
matahari untuk memberikan kualitas produk yang baik dengan harga yang terjangkau dan murah.
penelitian yang dilakukan oleh Arief Setiawan pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Harga dan Kualitas
Produk Terhadap Keputusan Pembelian ulang Paket Data Internet TRI Melalui Kepuasan Konsumen Pada
Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang menunjukan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara harga,
kualitas terhadap keputusan pembelian ulang.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ronaldo Nasario Magang pada tahun 2020 yang berjudul
Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Ulang pada Handphone Vivo
di Kabupaten Sleman menunjukan Citra merek, kualitas, dan harga menunjukan pengaruh terhadap keputusan
pembelian ulang secara bersama-sama
Harga yang terjangkau dan kualitas yang baik sangat memungkinkan pelanggan untuk melakukan
keputusan pembelian ulang produk dari perusahaan. Dengan merujuk atas beberapa masalah yang sudah
disebutkan diatas dan beberapa penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang
berjudul “Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian di Sinar Surya Abadi
Makassar ”

TINJAUAN PUSTAKA

Harga
Pengertian Harga
Menurut Sutojo dalam Fauji (2017:28), harga adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari the
marketing mix. Karena juga tidak dapat dipisahkan dari ketiga komponen the marketing mix yang lain yaitu
produk, distribusi dan promosi penjualan. Oleh karena itu dalam menyusun strategi harga perusahaan tidak dapat
mengabaikan kebijaksanaan pemasaran jangka pendek dan menengah yang telah digariskan maupun strategi
produk, distribusi dan promosi penjualan .
Dimensi – Dimensi Harga

Menurut Menurut Kotler dan Armstrong yang diterjemahkan oleh Bob Sabran (2015:52), menjelaskan
ada empat ukuran yang mencirikan harga yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk,
kesesuaian harga dengan manfaat, dan harga sesuai dengan kemampuan atau daya saing harga. Empat ukuran
harga yaitu sebagai berikut:
a.

Keterjangkaun Harga
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Konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Produk biasanya ada
beberapa jenis dalam satu merek harganya juga berbeda dari yang termurah sampai termahal. Dengan
harga yang di tetapkan para konsumen banyak yang membeli produk.
b.

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.

c.

Kesesuaian harga dengan manfaat
Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika manfaat yang dirasakan lebih besar atau sama
dengan yang telah dikeluarkan untuk mendapatkannya. Jika konsumen merasakan manfaat produk
lebih kecil dari uang yang dikeluarkan maka konsumen akan beranggapan bahwa produk tersebut
mahal dan konsumen akan berpikir dua kali untuk melakukan pembelian ulang.

d.

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 membeli produk
tersebut.

Pengertian Kualitas Produk
Kualitas Produk menurut (Prayoga ,2019, hal. 15) kualitas produk adalah nilai sebuah produk untuk
memuaskan atau memenuhi keinginan konsumen di dalam proses pemasaran supaya tidak kalah bersaing dan
memenuhi harapan dari setiap konsumen.
Dimensi – Dimensi Minat Kualitas Produk
Menurut (Kotler & Keller 2016: 203) apabila perusahaan ingin mempertahankan keunggulan
kompetitifnya maka suatu perusahaan perlu mengetahui aspek apa saja yang digunakan oleh konsumen untuk
membedakan produk yang dijual perusahaan dengan produk pesaing. Dimensi kualitas produk dapat dimasukkan
kedalam delapan dimensi sebagai berikut:
1.

Bentuk Produk
Perusahaan dapat dibedakan dengan produk pesaing berdasarkan bentuk, ukuran atau struktur fisik
produk

2.

Kinerja
Kinerja suatu produk berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan karakteristik utama yang
dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang tersebut.

3.

Ketepatan dan kesesuaian
Berkaitan dengan tingkat kesesuaian dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya
berdasarkan keinginan pelanggan. Kesesuaian merefleksikan derajat ketepatan karakteristik desain
produk dengan karakteristik standar yang telah ditetapkan.

4.

Daya Tahan
Berkaitan dengan berapa lama produk dapat digunakan tanpa menimbulkan masalah pada saat
penggunaan.

5.

Kehandalan
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Berkaitan dengan profitabilitas atau kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya
setiap kali digunakan dalam periode tertentu dan dalam waktu tertentu pula.
6.

Kemudahan perbaikan
Berkaitan dengan kemudahan perbaikan produk jika rusak. Idealnya produk dapat diperbaiki sendiri
jika rusak 30

7.

Gaya
Penampilan produk dan kesan konsumen terhadap produk.

8.

Desain
Keseluruhan keistimewaan produk yang mempengaruhi keistimewaan dan fungsi produk terhadap
keinginan konsumen.

Pengertian Keputusan Pembelian
Keputusan pembelian didefinisikan oleh Kotler dan Keller (2016:198) In the evaluation stage, the
consumer forms preferences among the brands in the choice and may also form an intention to buy the most
preferred brand.
Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi di antara merekmerek yang ada dalam pilihan dan mungkin juga merupakan niat untuk membeli merek yang paling disukai
Dimensi – Dimensi Keputusan Pembelian
A. Pilihan produk, dalam hal ini perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang
berniat membeli sebuah produk serta alternatifnya yang mereka pertimbangkan. Konsumen dapat
mengambil keputusan untuk memilih sebuah produk dengan pertimbangan:
1.

Keunggulan produk, yaitu tingkat kualitas diharapkan oleh konsumen pada produk yang dibutuhkan
dari beragam pilihan yang ada.

2.

Manfaat produk, yaitu tingkat kegunan yang dapat diperoleh konsumen pada tiap pilihan produk
untuk memenuhi kebutuhannya.

3.

Pemilihan produk, yaitu pilihan konsumen pada produk yang akan dibelinya sesuai dengan kualitas
yang dinginkan dan manfaat yang akan diperoleh.

B. Pilihan merek, konsumen harus menjatuhkan pilihan pada merek apa yang akan dibeli. Dalam hal ini
perusahaan harus mengetahui bagaimana cara konsumen menjatuhkan pilihan terhadap sebuah merek
yaitu:
1.

Ketertarikan pada merek, yaitu ketertarikan pada citra merek yang sudah melekat pada produk yang
dibutuhkan.

2.

Kebiasaan pada merek, yaitu konsumen memilih produk dengan merek tertentu, karena telah
terbiasa dengan merek tersebut pada produk yang dibelinya.

3.

Kesesuaian harga, yaitu konsumen selalu mempertimbangkan harga yang sesuai dengan kualitas dan
manfaat produk yang akan diperolehnya.

C. Pilihan penyalur, konsumen harus menentukan penyalur mana yang dipilih untuk membeli produk.
Dalam hal ini konsumen memilih penyalur dapat dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang
murah, tersedianya barang yang lengkap dan kenyamanan pada saat membeli.
1.

Kemudahan untuk mendapatkan produk yang diinginkan, konsumen akan merasa lebih nyaman jika
lokasi pendistribusian produk mudah, waktu yang singkat.
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Pelayanan yang diberikan, dengan pelayanaan yang baik maka akan menimbulkan kenyamanan
konsumen sehingga konsumen akan selalu memilih lokasi tersebut.

3.

Ketersediaan barang, kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk tidak dapat dipastikan
kapan terjadi namun dengan ketersediaan barang yang memadai pada penyalur akan membuat
konsumen memilih untuk melakukan pembelian di tempat tersebut.

D. Waktu pembelian, pada saat konsumen menentukan waktu pembelian dapat berbeda-beda yaitu:
1.

Kesesuaian dengan kebutuhan, ketika mereasa butuh sesuatu dan melakukan pembelian.

2.

Keuntungan yang dirasakan, ketika konsumen membeli kebutuhannya akan suatu produk pada saat
tertentu, maka pada saat itu konsumen akan merasakan keuntungan sesuai dengan kebutuhannya
melalui produk yang dibelinya.

3.

Alasan pembelian, setiap produk memiliki alasan untuk memenuhi kebutuhan konsumen pada saat
konsumen membutuhkannya.

E. Metode pembayaran, konsumen dapat menetukan metode pembayaran yang akan digunakan pada saat
transaksi pembelian. Konsumen mungkin akan menggunakan pembayaran: bayar tunai, cek, kartu kredit,
kartu debit, kartu ATM, kredit melalui lembaga keuangan dan kredit melalui toko.

Teori Keterkaitan antara Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian
Menurut Sutojo dalam Fauji (2017:28), harga adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari the
marketing mix. Karena juga tidak dapat dipisahkan dari ketiga komponen the marketing mix yang lain yaitu
produk, distribusi dan promosi penjualan. Oleh karena itu dalam menyusun strategi harga perusahaan tidak dapat
mengabaikan kebijaksanaan pemasaran jangka pendek dan menengah yang telah digariskan maupun strategi
produk, distribusi dan promosi penjualan .
Kualitas Produk menurut (Prayoga ,2019, hal. 15) kualitas produk adalah nilai sebuah produk untuk
memuaskan atau memenuhi keinginan konsumen di dalam proses pemasaran supaya tidak kalah bersaing dan
memenuhi harapan dari setiap konsumen.
Keputusan pembelian didefinisikan oleh Kotler dan Keller (2016:198) In the evaluation stage, the
consumer forms preferences among the brands in the choice and may also form an intention to buy the most
preferred brand.
Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi di antara merekmerek yang ada dalam pilihan dan mungkin juga merupakan niat untuk membeli merek yang paling disukai
Oleh karena itu harga sangatlah penting bagi penyedia produk atau jasa untuk mendapatkan empathy dari
konsumen karena konsumen akan melihat harga terlebih dahulu ketika ingin membeli suatu produk atau jasa yang
dibutuhkan apabila harga yang ditawarkan sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen maka mereka akan
membeli produk atau jasa tersebut. Konsumen tidak akan membeli produk yang tidak sesua dengan kualitas yang
diharapkannya. Semakin tinggi kualitas suatu produk maka semakin tinggi keputusan konsumen untuk melakukan
pembelian
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Kerangka Pemikiran
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Sumber : Kotler dan Amstrong (2016)

Kualitas Produk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bentuk Produk
Kinerja
Ketepatan dan kesesuaian
Daya tahan
Kehandalan
Kemudahan perbaikan
Gaya
Desain

1.

Pilihan produk
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Pilihan merek

3.
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Waktu pembelian
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Metode pembayaran

Sumber: Kotler dan Keller (2016:204)

Sumber : Kotler dan Amstrong (2016)

Gambar 1
Kerangka Pemikiran
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kausal karena penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis hubungan antar variabel dan mendeskripsikan hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2015:35),
penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik
satu variabel atau lebih variabel (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan atau mencari
hubungan satu sama lain. Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh data yang menggambarkan
karakteristik dari topik yang menarik dalam penelitian.
Desain penelitian deskriptif biasanya terstruktur dan secara khusus dirancang untuk mengukur
karakteristik yang dijelaskan dalam pertanyaan penelitian. Sedangkan metode kausal menurut Sugiyono
(2014: 55) adalah suatu metode yang menjelaskan hubungan diantara kedua variabel, yang bersifat sebab
akibat, dimana terdapat variabel yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi metode kuantitatif, dimana
peneliti membandingkan realita topik yang diangkat dengan teori yang ada.
Berdasarkan variabel-variabel yang akan diteliti, maka metode yang akan digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2017:33),
merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada
populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
Menurut Sugiyono (2017:2), metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu memperoleh data yang
objektif mengenai Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Signifikan Parsial
Uji parsial dilakukan untuk menguji pengaruh variable-variabel independen secara individual
dalam menerangkan variasi variabel independen yaitu Harga dan Kualitas Produk secara individual terhadap
variabel dependen yaitu Keputusan Pembelian, maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai
berikut:
1.

H01 = Kualitas Harga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian

2.

Ha1 = Kualitas Harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian

3.

H02 = Kualitas Produk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian

4.

Ha2 = Kualitas Produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa variabel harga (X1) memiliki Thitung
(2.286) > Ttabel (1.66088) dan tingkat signifikansi 0,024 < 0,05, maka H 0 di tolak. Oleh karena itu

ISSN : 2355-9357

e-Proceeding of Management : Vol.8, No.4 Agustus 2021 | Page 3544

dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari harga (X1) terhadap
keputusan pembelian (Y).
Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa variabel kualitas produk (X2) memiliki
Thitung (7.789) > Ttabel (1.66088) dan tingkat signifikansi 0,000 <0,05, maka H 0 di tolak. Oleh
karena itu dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan dari kualitas produk
(X2) terhadap keputusan pembelian (Y).
Hasil pengujian ini dapat diartikan bahwa variabel harga dan kualitas produk memliki pengaruh
signifikan terhadap variabel keputusan pembenlian.

Analsis Deskriptif
Tanggapan Responden terhadap Harga
Penelitian ini menggunakan 100 responden yang disebarkan kepada konsumen yang sudah
menggunakan produk solar panel Sinar Surya Abadi . Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diketahui
bahwa posisi variabel Harga pada garis kontinum termasuk dalam kategori Baik. Sehingga secara
keseluruhan, Harga yang ditawarkan sudah baik dengan skor 71,75%.

Tanggapan Responden terhadap Kualitas Produk
Penelitian ini menggunakan 100 responden yang disebarkan kepada konsumen yang sudah
menggunakan produk solar panel Sinar Surya Abadi . Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diketahui
bahwa posisi variabel Kualitas Produk pada garis kontinum termasuk dalam kategori Baik. Sehingga secara
keseluruhan, Kualitas Produk yang ditawarkan sudah baik dengan skor 76,97%.

Tanggapan Responden terhadap Keputusan Pembelian
Penelitian ini menggunakan 100 responden yang disebarkan kepada konsumen yang sudah
menggunakan produk solar panel Sinar Surya Abadi . Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diketahui
bahwa posisi variabel Keputusan Pembelian pada garis kontinum termasuk dalam kategori Baik. Sehingga
secara keseluruhan, Keputusan Pembelian yang ditawarkan sudah baik dengan skor 72,84%.

Analisis Regresi Linear Sederhana
Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (harga dan kualitas
produk) terhadap variabel terikat (keputusan pembelian) yang dilakukan pada 100 responden sebagai
berikut:
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Tabel 1

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2021
Berdasarkan output Tabel 1 didapat koefisien regresi sehingga persamaannya adalah sebagai berikut:
Y= 0.293 + 0.215+ 0.693X
Persamaan regresi linear berganda dapat diartikan sebagai berikut:
a.

Nilai konstanta sebesar 0.293 menyatakan jika tidak ada harga dan kualitas produk (X) maka nilai
konsisten keputusan pembelian (Y) adalah sebesar 0.293.

b.

Nilai koefisien regresi X1 bersifat positif sebesar 0.215 artinya variabel X1 memiliki hubungan searah
dengan Y dan setiap pertambahan satu satuan harga (X1) akan meningkatkan keputusan pembelian (Y)
sebesar 0.215.

c.

Nilai koefisien regresi X2 bersifat positif sebesar 0.693, artinya variabel X2 memiliki hubungan searah
dengan Y dan setiap pertambahan satu satuan kualitas produk (X2) akan meningkatkan keputusan
pembelian (Y) sebesar 0.693.

Koefisien Determinasi
Tabel 2
Koefisien Determinasi

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2021
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Berdasarkan tabel 2 bahwa nilai R sebesar 0,651 dan Rsquare (R2) adalah sebesar 0,424. Hal ini
menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen yaitu harga dan kualitas produk terhadap variabel
dependen yaitu keputusan pembelian adalah 42,4% sedangkan sisanya 57,6% dipengaruhi oleh faktor lain
yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti pada pengguna layanan listrik solar
panel tentang Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian di Sinar Surya Abadi
Makassar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.

Harga di Sinar Surya Abadi Makassar sudah dalam kategori baik dengan persentase sebesar 71,75%.
Hal ini menunjukkan bahwa menurut konsumen, Sinar Surya Abadi memberikan harga bervariasi bagi
konsumennya, Namun pada dimensi “harga sesuai kemampuan atau daya saing harga” yang
mendapatkan nilai persentase terendah yaitu pada item pernyataan “Memberikan harga yang bersaing
dengan pesaing lainnya” dengan mendapatkan nilai persentase sebesar 68,4%. Hal ini menunjukan
bahwa adanya kemungkinan harga yang lebih murah yang di tawarkan pesaing lainnya, atau beberapa
responden tidak mengetahui harga pesaing lainnya.

2.

Kualitas produk di Sinar Surya Abadi Makassar sudah dalam kategori baik dengan persentase sebesar
76,97%. Dapat di simpulkan bahwa produk listrik solar panel yang di tawarkan Sinar Surya Abadi
Makassar memiliki kualitas produk yang baik. Namun pada dimensi “bentuk produk” yang
mendapatkan nilai persentase terendah pada item pernyataan “Produk yang di tawarkan mudah untuk
di aplikasian” dengan mendapatkan nilai persentase sebesar 72,6%. Hal ini mungkin dapat di sebabkan
oleh beberapa faktor, misalnya kesulitan dalam mengaplikasikan dan atau memahami buku panduan
manual.

3.

Keputusan pembelian pelanggan sudah dalam kategori baik dengan persentase sebesar 72,84%. Maka
dapat di simpulkan bahwa produk listrik solar panel perusahaan Sinar Surya Abadi Makassar memiliki
keputusan pembelian yang baik. Kemudian pada variabel keputusan pembelian, terdapat dimensi
“pilihan produk” yang menghasilkan nilai persentase tertinggi pada item pernyataan “Konsumen dapat
memilih varian paket yang telah di sediakan” dengan mendapatkan nilai presentase sebesar 76%.
Namun pada dimensi “pilihan merek” menghasilkan nilai persentase terendah pada item pernyataan
“Merek yang di tawarkan lengkap dari yang kualitas standar hingga kualitas terbaik” dengan
mendapatkan nilai persentase sebesar 71,2%. Hal ini mungkin dapat di sebabkan oleh beberapa hal,
misalnya demi menjaga reputasi perusahaan, produk yang di tawarkan hanya dengan kualitas terbaik
sehingga responden tidak menemukan kualitas lain, namun mungkin saja ada beberapa responden yang
menilai bahwa kualitas terbaik tersebut masih di nilai memiliki kekurangan.
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4.

Hasil pengujian secara parsial, di ketahui bahwa kualitas produk mendapatkan nilai Thitung sebesar
(7.789) > Ttabel (1.66088) dan tingkat signifikansi 0,000 <0,05. Maka dapat di simpulkan bahwa secara
parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kualitas produk (X2) terhadap keputusan
pembelian (Y) atau dengan makna lain bahwa kualitas produk perlengkapan kelistrikan di Sinar Surya
Abadi Makassar dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.

5.

Hasil pengujian secara simultan, menunjukan bahwa harga dan kualitas produk berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian dengan Fhitung > Ftabel (35.718 > 3.09) dan tingkat signifikansinya 0,000
< 0,05. Selain itu, hasil koefisien determinasi menunjukan besarnya pengaruh kedua variabel tersebut
adalah sebesar 42,4% sedangkan sisanya 57,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini. Maka semakin tepat harga yang di tetapkan dengan kualitas produk yang baik atau
bermutu, akan memberikan keberpengaruhannya terhadap keputusan pembeliannya yaitu sebesar
42,4%

Saran Bagi Perusahaan
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, penulis mencoba untuk mengemukakan saran
yang di harapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk perbaikan perusahaan dari
kekurangan yang ada adalah menetapkan harga yang kompetitif, memberikan buku panduan yang mudah
dipahami oleh konsumen agar konsumen dapat melakukan pemasangan dengan baik dan memiliki bentuk
yang mudah di operasikan dan di aplikasikan oleh konsumen,.serta memberikan pengarahan yang lebih
komplek terhadap konsumen yang memakai produk solar panel agar produk atau paket yang digunakan
lebih awet dan tahan lama.

Saran Bagi Peneliti Selanjutnya
Berdasarkan hasil penelitian, berikut penulis mengajukan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:
a.

Melakukan penelitian sejenis, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan.

b.

Melakukan penelitian terhadap faktor-faktor diluar faktor yang diteliti oleh peneliti yang
mempengaruhi keputusan pembelian, seperti lokasi, promosi dan kualitas pelayanan.

c.

Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memperbanyak jumlah sampel penelitian.
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