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ABSTRAK

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  :  (1).  Untuk  mengetahui  adakah  pengaruh  persepsi  harga
terhadap minat beli produk Titisari Colection. (2) Untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas produk
terhadap minat beli produk Titisari Colection. (3). Untuk mengetahui adakah pengaruh persepsi harga
terhadap keputusan pembelian produk Titisari Colection. (4). Untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas
produk  terhadap  keputusan  pembelian.  (5).  Dan  adakah  pengaruh  minat  beli  terhadap  keputusan
pembelian produk Titisari  Colection.  Hasil  analisis  menunjukan bahwa :  (1).  Koefisien jalur  sebesar
0,232 dengan nilai  signifikan 0,020,  karena sig < ά atau 0,000 < 0,05.  Hal  ini  menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel persepsi harga terhadap minat beli. (2). Koefisien jalur
sebesar 0,509 dengan nilai signifikan 0,000, karena sig < ά atau 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel  kualitas  produk  terhadap  minat  beli.  (3).
Koefisien jalur sebesar 0,211 dengan nilai signifikan 0,035, karena sig < ά atau 0,000 < 0,05. Hal ini
menunjukkan  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel  persepsi  harga  terhadap  keputusan
pembelian. (4). Koefisien jalur (beta standardize) sebesar 0,209 dengan nilai signifikan 0,041, karena sig
< ά atau 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel persepsi
kualitas produk terhadap keputusan pembelian. (5). Koefisien jalur  sebesar 0,252 dengan nilai signifikan
0,016, karena sig < ά atau 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara
variabel persepsi minat beli terhadap keputusan pembelian. Dari beberapa keterangan diatas maka dapat
disimpulkan bahwa variabel yang paling berpengaruh secara signifikan adalah variabel kualitas produk
terhadap minat beli. Karena dengan semakin bagus kualitas produknya maka keinginan untuk membeli
produk tersebut semakin besar.

Kata Kunci : Persepsi Harga, Kualitas Produk, Minat Beli, dan Keputusan Pembelian.
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PENDAHULUAN
Seiring

dengan
perkembangan
industri  di  era
globalisasi  menuntut
adanya  perubahan
paradigma  lama
khususnya  pada
bidang  pemasaran
dimana  setiap
industry  harus
memiliki keunggulan
kompetitif agar dapat
mempertahankan
bahkan  meluaskan
pangsa  pasar.
Keunggulan
kompetitif  merujuk
pada  kemampuan
perusahaan
memformulasikan
strategi  yang
menempatkannya
pada  suatu  posisi
yang
menguntungkan
berkaitan  dengan
perusahaan  lainnya.
Keunggulan
kompetitif  muncul
bila  pelanggan
merasa  bahwa
mereka  menerima
nilai  lebih  dari
transaksi  yang
dilakukan  dengan
sebuah  organisasi
pesaingnya.
Setiawan.  (2016).
Keunggulan
kompetitif juga 
akan  menciptakan
dan mempertahankan
konsumen  yang
loyal.  Salah  satu
industri  yang
menghasilkan
produk jilbab adalah
Perusahaan 

dagang  di  kota
Gresik  dengan
produk  yang
bernama  Titisari
Colection.
Perusahaan  dagang
ini  berawal  dari
usaha  rumah  tangga
yang  dimulai  pada
pertengahan  tahun
1990.  Usaha  ini
dirintis  oleh  Ibu  Hj.
Zaidah.  Perusahaan
awalnya  hanya
memproduksi  baju
muslim saja, tetapi di
pertengahan  tahun
1998 Ibu Hj. Zaidah
mulai
mengembangkan
perusahaannya
dengan
memproduksi  aneka
jilbab.  Produk jilbab
Titisari  Colection
terus  diminati
konsumen  hingga
pemasarannya  pun
berkembang  keluar
kota  Gresik  seperti
kota  Lamongan,
Surabaya,  Malang,
Sidoarjo  dan  lain
sebagainya.  Seiring
berjalannya  waktu
dan  bertambahnya
industry tekstil  yang
serupa,  perusahaan
Titisari  Colection
mengalami
persaingan  usaha
yang
semakin  ketat.
Hingga  pada  tahun
2004  sampai  2005
produksi  jilbab
Perusahaan  Titisari
Colection sempat
goyah  karena
manejerial  keuangan
yang  buruk.

Perusahaan  ini
hampir  bangkrut,
produksinya  pun
turun  secara
signifikan.  Sebagai
pengambil  kebijakan
utama  dalam
perusahaan,  Ibu  Hj.
Zaidah berupaya
keras
mempertahankan
industrinya  dengan
menciptakan  strategi
pemasaran  baru
terkait  produk  dan
cara  memasarkan.
Pada  produk
khusunya
dikembangkan
menjadi beberapa
varian.  Titisari
Colection  semakin
menambah  desain
jilbab  sesuai
perkembangan
fashion.  Perlahan
namun  pasti
perusahaan ini mulai
bangkit. Produknya
pun  kembali  mulai
diserap  pasar.  
Produk  difokuskan
pada  kualitas  bahan
baku  dan  out  put.
Daerah  pemasaran
sudah  merambah
hingga Bandung dan
Cirebon.  Produk
sendiri  menurut
(Kotler  dan
Amstrong,  2014).
adalah segala sesuatu
yang  ditawarkan  ke
pasar  untuk
mendapatkan
perhatian,  dibeli,
dipergunakan,  dan
yang  dapat
memuaskan
keinginan  atau
kebutuhan. Produk

juga  berkaitan
dengan persepsi  atas
variasi  produk,
kualitas, desain,
kemasan,  ukuran,
dan  bentuk  produk.
Desain  produk  akan
meningkatkan
diferensiasi  produk,
dan  diferensiasi
produk  pun  akan
berpengaruh positif
terhadap  keunggulan
bersaing  produk.
(Aditya Yoga, 2012).

Permasalahan
penelitian  ini
dirumuskan  sebagai
berikut : 
1)  Apakah  persepsi

harga
berpengaruh
secara  langsung
terhadap  minat
beli  di  Titisari
Colection? 

2) Apakah  kualitas
produk
berpengaruh
secara  langsung
terhadap  minat
beli  di  Titisari
Colection? 

3)  Apakah  persepsi
harga
berpengaruh
secara  langsung
terhadap
keputusan
pembelian  di
Titisari
Colection? 

4)  Apakah  kualitas
produk
berpengaruh
secara  langsung
terhadap
keputusan
pembelian  di
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Titisari
Colection? 

5) Apakah  minat
beli  berpengaruh
secara  langsung
terhadap
keputusan
pembelian  di
Titisari
Colection ? 

6)  Apakah  persepsi
harga
berpengaruh
secara  tidak
langsung
terhadap  minat
beli  dan
keputusan
pembelian  di
Titisari
Colection? 

7)  Apakah  kualitas
produk
berpengaruh
secara  tidak
langsung
terhadap  minat
beli  dan
keputusan
pembelian  di
Titisari
Colection?.
Pada  penelitian

ini tujuan yang ingin
dicapai adalah : 
1) Untuk mengetahui

pengaruh  secara
langsung
persepsi  harga
terhadap  minat
beli  di  Titisari
Colection 

2) Untuk mengetahui
pengaruh  secara
langsung
kualitas  produk
terhadap  minat
beli  di  Titisari
Colection 

3) Untuk mengetahui
pengaruh  secara

langsung
persepsi  harga
terhadap
keputusan
pembelian  di
Titisari
Colection 

4) Untuk mengetahui
pengaruh  secara
langsung
kualitas  produk
terhadap
keputusan
pembelian  di
Titisari
Colection 

5) Untuk mengetahui
pengaruh  secara
langsung  minat
beli  terhadap
keputusan
pembelian  di
Titisari
Colection  

6) Untuk mengetahui
pengaruh  secara
tidak  langsung
persepsi  harga
terhadap  minat
beli  dan
keputusan
pembelian  di
Titisari
Colection 

7) Untuk mengetahui
pengaruh  secara
tidak  langsung
kualitas  produk
terhadap  minat
beli  dan
keputusan
pembelian  di
Titisari
Colection. 

Adapun
manfaat  yang  ingin
dicapai  adalah
sebagai berikut : 
1)  Menjadi  bukti

empiris  dan
memberikan

kontribusi  dalam
memperkaya
penelitian
terdahulu. 

2)  Bagi  manajemen
perusahaan dapat
menjadi
pertimbangan
dalam
pengambilan
kebijakan
marketing. 

3)  Bagi  fakultas
diharapkan
penelitian  ini
dapat menambah
kelengkapan
hasil  penelitian
mahasiswa  dan
menjadi
instrument
pengembangan
ilmu
pengetahuan. 

4) Bagi  peneliti
sebagai
penerapan  ilmu
pengetahuan
yang  sudah
diperoleh selama
mengikuti
perkuliahan serta
pengalaman
dalam  penulisan
karya ilmiah. 

5) Bagi  penelitian
selanjutnya
penelitian  ini
dapat  dijadikan
referensi  serta
sumber
informasi  bagi
penulisan  karya
ilmiah  yang
berhubungan
dengan  minat
beli  dan
keputusan
pembelian.

TINJAUAN
PUSTAKA
Pemasaran

Pemasaran
sebagaimana
diketahui  adalah inti
dari  sebuah  usaha.
Tanpa pemasaran
suatu  perusahaan
tentulah  tidak  akan
berjalan.  Namun
masih  banyak
kalangan  yang
kurang  memahami
defenisi  pemasaran
itu  sendiri.
Pengertian
pemasaran  adalah
suatu  proses  sosial
dan  manajerial  yang
didalamnya  individu
dan  kelompok
mendapatkan  apa
yang  mereka
butuhkan  dan
inginkan  dengan
menciptakan,
menawarkan  dan
mempertukarkan
produk dengan pihak
lain  Banyak  yang
menganggap  bidang
ini identik atau sama
dengan  bidang
penjualan.  (Kotler,
2012:6).

Perilaku Konsumen
Pengertian

perilaku  konsumen
menurut  (Setiadi,
2013  :  2).  perilaku
konsumen  adalah
tindakan  yang
langsung  terlibat
dalam  mendapatkan,
mengkonsumsi,  dan
menghabiskan
produk  atau  jasa,
termasuk  proses
keputusan  yang
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mendahului  dan
menyusuli  tindakan
ini.

Perilaku
konsumen  adalah
dinamis,  berarti
bahwa  perilaku
seorang  konsumen,
grup  konsumen,
ataupun  masyarakat
luas  selalu  berubah
dan  bergerak
sepanjang  waktu.
Hal  ini  memiliki
implikasi  terhadap
studi  perilaku
konsumen,  demikian
pula  pada
pengembangan
strategi  pemasaran.
Dalam  hal  studi
perilaku  konsumen,
salah  satu
implikasinya  adalah
bahwa  generalisasi
perilaku  konsumen
biasanya  terbatas
untuk  jangka  waktu
tertentu, produk, dan
individu  atau  grub
tertentu. 

Persepsi Harga
Harga

merupakan  salah
satu  bagian  yang
sangat penting dalam
pemasaran suatu
produk karena harga
adalah  satu  dari
empat  bauran
pemasaran atau
marketing  mix
(product,  price,
place,  promotion).
Harga  adalah  suatu
nilai  tukar dari
produk  barang
maupun  jasa  yang
dinyatakan  dalam
satuan  moneter.

Harga merupakan
salah  satu  faktor
penting  dari  sisi
produsen  untuk
memenangkan  suatu
persaingan  dalam
memasarkan
produknya.  Dalam
menentukan  harga
terdapat  strategi
harga yang diartikan
sebagai  salah  satu
konten  strategi
pemasaran  yang
mengarah pada
upaya  pembentukan
citra  harga,  daya
saing  harga,  citra
mutu,  dan  nilai
pelanggan.
(Ferdinand, 2012). 

Kualitas Produk
Produk

adalah  sesuatu  yang
dapat  ditawarkan  ke
pasar  untuk
diperhatikan,
dipakai,  dimiliki,
atau  dikonsumsikan
sehingga  dapat
memuaskan
keinginan  atau
kebutuhan
konsumen.
Berdasarkan
wujudnya  klasifikasi
produk  adalah
barang  dan  jasa.
Barang  merupakan
produk  yang
berwujud  fisik,
sehingga bisa dilihat,
diraba atau disentuh,
dirasa,  dipegang,
disimpan,
dipindahkan,  dan
perlakuan  fisik
lainnya.  seperti  :
rokok,  roti,  sepatu,
mobil  dan

sebagainya.  Jasa
merupakan  aktivitas,
manfaat atau
kepuasan  yang
ditawarkan  untuk
dijual  atau
dikonsumsi pihak
lain.  Seperti halnya
bengkel  reparasi,
salon  kecantikan,
hotel  dan
sebagainya.
Berbicara  mengenai
produk  maka  aspek
yang  perlu
diperhatikan  adalah
kualitas  produk.
Menurut  American
Society  for  Quality
Control,  kualitas
adalah  “the totality
of  features  and
characteristics  of  a
product  or  service
that  bears  on  its
ability to  satisfy
given needs”, artinya
keseluruhan  ciri  dan
karakter karakter
dari  sebuah produk
atau  jasa  yang
menunjukkan
kemampuannya
untuk  memuaskan
kebutuhan yang
tersirat.  Definisi  ini
merupakan
pengertian  kualitas
yang berpusat  pada
konsumen  sehingga
dapat  dikatakan
bahwa  seorang
penjual  telah
memberikan kualitas
bila  produk  atau
pelayanan  penjual
telah memenuhi atau
melebihi  harapan
konsumen. Kualitas
produk  merupakan
pemahaman  bahwa

produk  yang
ditawarkan  oleh
penjual  mempunyai
nilai  jual  lebih yang
tidak  dimiliki  oleh
produk pesaing. Oleh
karena  itu
perusahaan  berusaha
memfokuskan  pada
kualitas  produk  dan
membandingkannya
dengan produk yang
ditawarkan  oleh
perusahaan pesaing.

Minat Beli
Menurut

Russuardi.
(2012 ;568) : “minat
beli  adalah  tahapan
yang  dilakukan
konsumen  sebelum
merecanakan  untuk
membeli  suatu
produk.  Sebuah
perusahaan  harus
mampu  mengenal
dan  mengetahui  apa
yang  menjadi
kebutuhan  dan
keinginan
konsumen”. Minat
beli  (willingness  to
buy)  merupakan
bagian  dari
komponen   perilaku
dalam sikap
mengkonsumsi.
Minat beli konsumen
adalah tahap dimana
konsumen
membentuk  pilihan
mereka  diantara
beberapa merek yang
tergabung  dalam
perangkat  pilihan,
kemudian  pada
akhirnya  melakukan
suatu  pembelian
pada  suatu  altenatif
yang  paling
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disukainya  atau
proses  yang  dilalui
konsumen  untuk
membeli  suatu
barang  atau  jasa
yang  didasari  oleh
bermacam
pertimbangan.

Keputusan
Pembelian

Keputusan
yang  dibuat
konsumen  terhadap
suatu  produk  atau
jasa  adalah  suatu
proses  penilaian dan
penerimaan  dari
informasi  merek,
pertimbangan
bagaimana  merek-
merek  yang  lain
dapat  memenuhi
kebutuhan konsumen
dan  pada  akhirnya
memutuskan  merek
yang  dipilih
(Wijayanti,  2015  :
73).

Penelitian
Terdahulu

Penilitian
yang  dilakukan  oleh
Heriyanto  Prabowo.
(2016).  Mahasiswa
Manajemen
Universitas
Pandanaran
Semarang  yang
berjudul  “Analisis
Pengaruh  Persepsi
Harga,  Kualitas
Produk Dan Kualitas
Pelayanan Terhadap
Kepercayaan
Pelanggan  Dengan
Keputusan
Pembelian  Sebagai
Variabel  Intervening
(Studi  Pada  Rumah

Fotografi  Kudus)”.
Penelitian  ini
menggunakan
analisis  jalur.  Hasil
penelitian  ini
mengungkapkan
bahwa  persepsi
harga,  kualitas
produk,  dan  kualitas
pelayanan
berpengaruh  secara
positif dan signifikan
terhadap
kepercayaan
pelanggan  dengan
keputusan pembelian
sebagai  variabel
intervening.

Penelitian
yang  dilakukan
Khoirul  Anwar
(2016). Mahasiswa
Manajemen
Universitas
Pandanaran
Semarang  yang
berjudul  “Analisis
Pengaruh  Kualitas
Produk, Citra Merek
Dan  Promosi
Terhadap Minat Beli
Sepeda  Motor
Yamaha Di  Yamaha
Mataram  Sakti
Cabang
Karangtengah
Demak”.  Penelitian
ini  menggunakan
analisis  kuantitatif.
Hasil  penelitian  ini
mengungkapkan
bahwa  kualitas
produk,  citra  merek,
dan  promosi  sangat
berpengaruh
terhadap  minat  beli
sepeda  motor
Yamaha  di  Yamaha
Mataram  Sakti
Cabang

Karangtengah
Demak.

Penelitain
selanjutnya
dilakukan  oleh
Tamara Citra (2016)
Mahasiswa
Manajemen  Fakultas
Ekonomika  dan
Bisnis  Universitas
Diponegoro  yang
berjudul  “Analisis
Pengaruh  Kualitas
Produk  Dan  Citra
Merek  Terhadap
Keputusan
Pembelian  Cetakan
Continuous  Form
Melalui Kepercayaan
Merek (Studi  Pada
Percetakan Jadi Jaya
Group,  Semarang)”.
Penelitian  ini
menggunakan  alat
analisis  jalur.  Hasil
penelitian  ini
mengungkapkan
bahwa  kualitas
produk  dan  citra
merek  berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap  keputusan
pembelian
sedangkan
kepercayaan  merek
tidak  berpengaruh
terhadap  keputusan
pembelian.

Penelitian
yang  dialukan  oleh
William  B. Dodds
(2014)  pada  Journal
Of  Marketing
Research  (August
2014)  Vol.  XXVIII
University of Miami.
Dengan  judul
“Pengaruh  Persepsi
Harga  dan  Merek
terhadap  Minat  Beli
Produk”.  Penelitian

ini  menggunakan
Analisis  kuantitatif,
dengan  hasil  bahwa
persepsi  harga  dan
merek  sangat
berpengaruh  secara
positif dan signifikan
terhadap  minat  beli
produk.

Penelitian ini
dilakukan oleh Kwee
Nadia  Vercelia
(2016). Mahasiswa
fakultas  ekonomi
dan  bisnis
universitas  Kristen
Satya  Wacana.
Penelitai ini berjudul
“Pengaruh
Foodstagram
Endorsement  dan
persepsi  harga
terhadap  keputusan
pembelian  di
Restoran atau Cafe”.
Penelitian  ini
menggunakan
analisis  Regresi
Linier  berganda
dengan  hasil
Foodstagram
Endorsment  dan
Persepsi  Harga
sangat  berpengaruh
secara  signifikan
terhadap  keputusan
pembelian  di
Restoran atau cafe.
Kerangka
Konseptual

Penelitian ini
menggunakan
beberapa  variabel
independen  yang
akan dianalisis  guna
melihat  besarnya
pengaruh  terhadap
variabel  dependen
yaitu minat  beli  dan
keputusan
pembelian. Variabel-
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variabel  independen
tersebut  adalah
persepsi  harga dan
kualitas  produk.
Berikut  adalah
gambar  dari
kerangka  pemikiran
variabel  independen
tersebut

Sumber  :
Data diolah peneliti
Gambar  2.1
Kerangka
Konseptual

Hipotesis
H1 =  Ada  pengaruh

secara
langsung
antara  persepsi
harga terhadap
minat  beli  dan
keputusan
pembelian

H2 =  Ada  pengaruh
secara
langsung
antara  kualitas
produk
terhadap minat
beli  dan
keputusan
pembelian.

H3  =   Ada pengaruh
secara
langsung
antara  persepsi
harga  terhadap
keputusan
pembelian 

H4  =   Ada pengaruh
secara
langsung
antara  kualitas
produk
terhadap
keputusan
pembelian 

H5  =  Ada  pengaruh
secara
langsung
antara  minat
beli terhadap
keputusan
pembelian

H6 =  Ada  pengaruh
secara  tidak
langsung
antara persepsi
harga  terhadap
minat  beli  dan
keputusan
pembelian

H7 =  Ada  pengaruh
secara  tidak
langsung
antara  kualitas
produk
terhadap minat
beli  dan
keputusan
pembelian

METODE
PENELITIA
N

Jenis Penelitian
Jenis data yang

digunakan  dalam
penelitian  ini  adalah
data  primer.  Data
primer  merupakan
data  yang  didapat
dari sumber pertama,
misalnya  dari
individu atau
perseorangan  Umar.
(2013:84).  Data
primer  dalam
penelitian  ini
diperoleh dari  hasil

pengisian  kuesioner
yang  dilakukan  oleh
responden.

Populasi
Populasi

merujuk  pada
sekumpulan  orang
atau  objek  yang
memiliki  kesamaan
dalam satu 
atau  beberapa  hal
dan  yang
membentuk  masalah
pokok  dalam  suatu
riset  khusus.
Tjiptono,  (2014).
Target  populasi  dari
penelitian  ini  adalah
seluruh  konsumen
dari  Titisari
Colection  minimal
usia 17 tahun.

Sampel
Sampel

adalah  subset  dari
populasi,  terdiri  dari
beberapa  anggota
populasi.  Subset  ini
di  ambil  karena
dalam  banyak  kasus
tidak  mungkin  kita
meneliti  seluruh
anggota  populasi,
oleh  karena  itu  kita
membentuk  sebuah
perwakilan  yang
disebut  sampel.
Ferdinand,  (2012).
Peneliti  pun  tidak
meneliti  secara
keseluruhan  dari
konsumen  Titisari
Colection. Dengan
populasi yang sangat
banyak,  maka
diambil  beberapa
sampel  yang
mewakili  konsumen
Titisari  Colection.

Berikut  akan
dijelaskan  mengenai
penentuan  jumlah
sampel  dan
penentuan  penarikan
sampel  dalam
penelitian ini.

Variabel Penelitian 
Variabel Dependen

Variabel
dependen  atau
variabel  terikat
adalah  tipe  variabel
yang dijelaskan atau
dipengaruhi  oleh
variabel  independen.
Variabel  dependen
dalam penelitian  ini
adalah  minat  beli
(Y1)  dan  keputusan
pembelian (Y2).

Variabel
Independen

Variabel
independen  atau
variabel  bebas
adalah  tipe  variabel
yang menjelaskan
atau  mempengaruhi
variabel  lain.
Variabel  independen
dalam peneleitian ini
adalah Persepsi
Harga  Produk (X₁)
dan  Kualitas  produk
(X₂).

Variabel
Intervening

Variabel
intervening  dalam
penelitian  ini  adalah
persepsi  harga
melalui  minat  beli
terhadap  keputusan
pembelian  dan
kualitas  produk
melalui  minat  beli
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terhadap  keputusan
pembelian.

Definisi Operasional

Variabel Indikator

Persepsi 
Harga

1. Kesesuaian
harga
dengan
kualitas

2. Perbandingan
harga
dengan
produk sejenis

3. Keterjangkaua
n harga

       (Tjiptono, 2014)

Kualitas 
Produk

1. Kenyamanan 
produk

2. Varian produk
3. Daya

tahan produk
4. Bentuk

produk
(Mullins,Orville
, Larreche, 
dan Boyd, 
2015)

Minat Beli 1. Adanya 
ketertarikan 
terhadap 
produk

2. Keyakinan 
terhadap 
produk

3. Keinginan 
memiliki 
produk
(Ferdinand, 
2012)

Variabel Indikator

Keputusan 
Pembelian

1. Keinginan 
terhadap
produk karena
merk

2. Kemudahan
mendapatkan 
produk

3. Kepuasan 
terhadap 
produk

4. Keinginan 
untuk membeli 
produk kembali
(Kotler, 2012)

Teknik
Pengumpulan Data

Metode
pengumpulan  data
yang  digunakan
dalam  penelitian  ini
adalah  melalui
kuesioner.  Defenisi
kuesioner  adalah
teknik  pengumpulan
data  yang  dilakukan
dengan  cara
menyusun  daftar
pertanyaan-
pertanyaan  yang
sifatnya tertutup dan
harus  diisi  oleh
responden  dengan
cara  memilih  salah
satu  alternatif
jawaban  yang
tersedia.  Dalam
penelitian  ini
pengukuran  variabel
di  dalam  kuesioner
menggunakan  skala
liktert  dengan
metode  skoring
sebagai berikut:

Sangat
Tidak
Setuju

Tidak
Setuju

Netral

1 2 3

Angka  1
menunjukkan  bahwa
responden  sangat
tidak  mendukung
atau  sangat  tidak
setuju  terhadap
pernyataan  yang
diberikan.  Angka  2
menunjukkan  bahwa
responden  tidak
mendukung  atau
tidak  setuju  dengan
pernyataan,  angka  3
menunjukkan
responden  bersikap
netral  atau  ragu  –
ragu  dengan
pernyataan,  angka  4
menyatakan
responden
mendukung  atau
setuju  dengan
pernyataan
sedangkan  angka  5
menunjukkan  bahwa
responden  sangat
mendukung  atau
sangat  setuju
terhadap  pertanyaan
yang diberikan.

ANALISIS  HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
Gambaran  Objek
Penelitian
Sejarah  Singkat
Perusahaan

Perusahaan
Produksi  Jilbab  Titi
Sari  memulai
usahanya pada tahun
1990 di Desa Padang

Bandung  Kecamatan
Dukun  Kabupaten
Gresik  dengan
pemilik  usaha
bernama Hj.  Zaidah.
Pada  awalnya,
perusahaan  ini
bergerak  di  bidang
industri  pembuatan
jilbab.  Di  tahun
1998, toko ini mulai
memproduksi  aneka
baju  muslim.
Perusahaan  semakin
berkembang  dengan
diversivikasi  produk
dan  peningkatan
kapasitas  produksi
melalui  penambahan
fasilitas pabrik baru. 

Data  Umum
Responden
Identifikasi
berdasarkan usia 

Dalam
melakukan
identifikasi  menurut
usia,  dapat  dibuat
klasifikasi   seperti
pada tabel berikut ini
:

Tabel 4.1
Distribusi

Karakteristik
Responden

berdasarkan Usia

Usia Jumlah Presentasi

20-23 23 23%

24-27 23 23%

28-31 35 35%

>31 19 19%

Total 100 100%
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Sumber  :  Hasil
Pengolahan  Data
Primer

Berdasarkan  data
tersebut
menunjukkan
jumlah  responden
sama   yaitu     usia
20-23  tahun
sebanyak  23
responden (23%) dan
responden   berumur
31-40  tahun
sebanyak  23
responden  (23%).
Kemudian,  untuk
jumlah  responden
terbanyak  yaitu
berumur 28-31 tahun
sebanyak  35
responden (35%) dan
responden   paling
sedikit  berumur >31
tahun   sebanyak  19
responden (19%).

Hasil Analisis Data
Uji Validitas

1) Hasil  uji
validitas X1

No item r hitung r table 5%(100)

1 .771 0.195

2 .929 0.195

3 .798 0.195

Sumber  :  Hasil
perhitungan  Output
SPSS 17

2) Hasil  uji
validitas
X2

No
item

r
hitung

r  
5%(100)

1 .820 0.195

2 .836 0.195

3 .761 0.195

4 .529 0.195

Sumber  :  Hasil
perhitungan  Output
SPSS 17

3) Hasil  uji
validitas
Y1

No
item

R hitung r  
5%(100)

1 .744 0.195

2 .806 0.195

3 .761 0.195

4 .632 0.195

Sumber  :  Hasil
perhitungan  Output
SPSS 17

4) Hasil  uji
validitas
Y2

No
item

r hitung r  
5%(100)

1 .820 0.195

2 .836 0.195

3 .761 0.195

4 .524 0.195

Sumber  :  Hasil
perhitungan  Output
SPSS 17
Dari  tabel  uji
validitas
memperlihatkan nilai
r  hitung  setiap
indikator  variabel
persepsi  harga,
kualitas  produk,
minat  beli,  dan

keputusan pembelian
lebih  besar
dibanding  nilai  r
tabel.  Dengan
demikian  indikator
atau  kuesioner  yang
digunakan  oleh
masing-masing
variabel  persepsi
harga,  kualitas
produk,  minat  beli,
dan  keputusan
pembelian
dinyatakan  valid
untuk  digunakan
sebagai  alat  ukur
variabel.

Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas

digunakan  untuk
mengetahui  apakah
indikator  atau
kuesioner  yang
digunakan  dapat
dipercaya  atau
handal  sebagai  alat
ukur   variabel.
Reliabilitas  suatu
indikator  atau
kuesioner  dapat
dilihat  dari   nilai
cronbach’s  alpha
(α), yaitu apabila),  yaitu  apabila
nilai   cronbach’s
alpha   (α), yaitu apabila)  lebih
besar  (>)  dari  0,60
maka  indikator  atau
kuesioner  adalah
reliabel,   sedangkan
apabila  nilai
cronbach’s alpha  (α), yaitu apabila)
lebih  kecil  (<)  0,60
maka  indikator atau
kuesioner  tidak
reliabel.  Secara
keseluruhan hasil uji
reliabilitas  dapat
dilihat hasilnya pada
tabel berikut :

Hasil  Uji
Reliabilitas
Variable Cronbach

alpha
Nilai
krisis

Ket

X1 .780 0.60 Reli

X2 .729 0.60 Reli

Y1 .719 0.60 Reli

Y2 .729 0.60 Reliabel

Sumber  :  Hasil
perhitungan  Output
SPSS 17
Analisis Jalur (Path
Analisys)
Path  Analisis
dilakukan  dengan
Standardized
Regresion
menggunakan
Software  SPSS,  dan
hasilnya  secara
lengkap dapat dilihat
pada   lampiran  .
Hasil  pengujian
koefisien  jalur
masing-masing
variable  disajikan
pada  tabel 4.5.
Koefisien  Analisis
Jalur  Variabel  X1,
X2, Y1 dan Y2.

Variab
el
Bebas

Variab
el
Terikat

Beta
 T
Hitun
g

Valu
e

1 X1 Y1 0
.232

2.
365

.
020

2 X2 Y2 0
.509

5.
861

.
000

3 X1 Y2 0
.211

2.
135

.
035

4 X2 Y2 0
.209

2.
069

.
041

5 Y1 Y2 0
.252

2.
448

.
016
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Sumber  :
Hasil  Output  SPSS
17

Uji Hipotesis
Uji  Hipotesis
Pertama (H1)
H01  =  Variabel

persepsi
harga  tidak
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap
minat beli. 

Ha1=  Variabel
persepsi
harga
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap
minat beli.

Nilai  Koefisien
Jalur  dan
Pengujian
Hipotesis
Pertama

Variab
el Bebas

Variab
el terikat ta

Persep
si  Harga
(X1)

Minat
Beli (Y1) 32

Sumber  :
Hasil  Output
SPSS 17

Tabel  menunjukkan
bahwa  pada  tingkat
5%  diperoleh
koefisien  jalur  (beta
standardize)  sebesar
0,232  dengan  nilai
signifikan  0,020,
karena  sig<  ά  atau
0,000<0,05 maka H0
ditolak.  Hal  ini
menunjukkan
hipotesis  pertama

Ha1  diterima  atau
terbukti  dengan kata
lain  terdapat
pengaruh  yang
signifikan  antara
variabel  persepsi
harga  (X1)  terhadap
minat beli (Y1).

Uji  Hipotesis
Kedua(H2)
H02=  Variabel

kualitas
produk
tidak
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap
minat beli. 

Ha2   =  Variabel
kualitas
produk
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap
minat beli.

Nilai  Koefisien
Jalur  dan
Pengujian
Hipotesis kedua

Variabel
Bebas

Variabel
terikat

Kualitas
produk
(X2)

Minat Beli
(Y1)

Sumber  :
Hasil  Output
SPSS 17

Tabel
menunjukkan  bahwa
pada  tingkat  5%
diperoleh  koefisien
jalur  (beta
standardize)  sebesar
0,509  dengan  nilai
signifikan  0,000,

karena  sig<  ά  atau
0,000<0,05 maka H0
ditolak.  Hal  ini
menunjukkan
hipotesis  kedua  Ha2
diterima  atau
terbukti  dengan kata
lain  terdapat
pengaruh  yang
signifikan  antara
variabel  kualitas
produk (X2) terhadap
minat beli (Y1).

Uji  Hipotesis
Ketiga (H3)
H03  =  Variabel

persepsi
harga  tidak
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian. 

Ha3=Variabel
persepsi  harga
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian.

Nilai  Koefisien
Jalur  dan
Pengujian
Hipotesis Ketiga

Variabel
Bebas

Variabel
terikat

Persepsi
Harga (X1)

Keputusan
pembelian
(Y2)

Sumber  :
Hasil  Output  SPSS
17
Tabel  menunjukkan
bahwa pada tingkat
5%  diperoleh

koefisien jalur (beta
standardize) sebesar
0,211  dengan  nilai
signifikan  0,035,
karena  sig<  ά  atau
0,000<0,05  maka
H0 ditolak.  Hal  ini
menunjukkan
hipotesis ketiga Ha3
diterima  atau
terbukti dengan kata
lain  terdapat
pengaruh  yang
signifikan  antara
variabel  persepsi
harga (X1) terhadap
keputusan
pembelian (Y2).

 Uji  Hipotesis
Keempat (H4)
H04=Variabel

kualitas
produk  tidak
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian. 

Ha4=Variabel
kualitas
produk
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian.

 Nilai  Koefisien
Jalur  dan
Pengujian Hipotesis
Keempat

Sumber  :  Hasil
Output SPSS 17
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Bebas

Variabel
terikat

Beta Sig Ket

Kualitas
produk
(X2)

Keputusan
pembelian
(Y2)

0.209 ,041 Signifikan



Tabel
menunjukkan
bahwa pada tingkat
5%  diperoleh
koefisien jalur (beta
standardize) sebesar
0,209  dengan  nilai
signifikan  0,041,
karena  sig<  ά  atau
0,000<0,05  maka
H0 ditolak.  Hal  ini
menunjukkan
hipotesis  keempat
Ha4  diterima  atau
terbukti dengan kata
lain  terdapat
pengaruh  yang
signifikan  antara
variabel  kualitas
produk  (X2)
terhadap  keputusan
pembelian (Y2).

Uji  Hipotesis
Kelima (H5  )
H05= Variabel minat

beli  tidak
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian. 

Ha5  =  Variabel
minat  beli
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap
keputusan
pembelian.

Nilai  Koefisien
Jalur  dan

Pengujian Hipotesis
Kelima
Sumber  :  Hasil
Output SPSS 17
Tabel  4.9
menunjukkan  bahwa
pada  tingkat  5%
diperoleh  koefisien
jalur  (beta
standardize)  sebesar
0,252  dengan  nilai
signifikan  0,016,
karena  sig<  ά  atau
0,000<0,05 maka H0
ditolak.  Hal  ini
menunjukkan
hipotesis kelima Ha5
diterima  atau
terbukti  dengan kata
lain  terdapat
pengaruh  yang
signifikan  antara
variabel  minat  beli
(Y1)  terhadap
keputusan pembelian
(Y2).

Perhitungan Jalur
Perhitungan  Jalur
Variabel  X1,  X2,
Y1 Dan Y2

Untuk
menjelaskan variabel
persepsi  harga  (X1),
kualitas produk (X2)
terhadap  minat  beli
(Y1)  dan  keputusan
pembelian  (Y2)
maka  digunakan
perhitungan  jalur
sebagai berikut :
a. Pengaruh  X1
terhadap Y1
       Direct: Y1 ←X1
→Y1  =  (0,232)

(0,232) =
0,054
      Indirect; Tidak
ada
      Total  Effect;
0,054 atau 5,4%
b. Pengaruh  X2
terhadap Y1
       Direct; Y1 ←X2
→Y1  =  (0,509)
(0,509) = 0,259
      Indirect; Tidak
ada
       Total  Effect;
0,259 atau 25,9%
c. Pengaruh  X1
terhadap Y2

Direct; Y2 ←X1
→Y2  =  (0,211)
(0,211)  =
0,044

      Indirect; Tidak
ada
      Total  Effect;
0,044 atau 4,4%
d. Pengaruh  X2
terhadap Y2
 Direct; Y2 ←X2
→Y2  =  (0,209)
(0,209) =
0,043

Indirect;  Tidak
ada
Total  Effect;
0,043 atau 4,3%

e. Pengaruh  Y1
terhadap Y2

Direct; Y2 ←Y1
→Y2  =  (0,252)
(0,252) =
0,063
Indirect;  Tidak
ada
Total  Effect;
0,063 atau 6,3%

f. Pengaruh  X1
melalui  Y1 terhadap
Y2

Direct  :  Tidak
ada

Indirect  :
X1→Y1→Y2  =
(0,232)  (0,252)

= 0,058
Total  Effect  :
0,058 atau 5,8%

g. Pengaruh  X2
melalui  Y1 terhadap
Y2

Direct  :  Tidak
ada
Indirect  :
X2→Y1→Y2  =
(0,509)  (0,252)

=
0,128
Total  Effect  :
0,128  atau
12,8%
Berdasarkan

pada  perhitungan  di
atas,  variabel
independen  yang
mempunyai
pengaruh paling kuat
terhadap  variabel
minat  beli  (Y1)
adalah  variabel
kualitas produk (X2)
yaitu sebesar  25,9%.
Sedangkan  variabel
Y1  mempunyai
pengaruh  terhadap
variabel  keputusan
pembelian  (Y2)
sebesar  6,3%  .  Dan
variabel  independen
yang  mempunyai
pengaruh paling kuat
terhadap  variabel
keputusan pembelian
(Y2)  melalui
variabel  intervening
minat  beli  (Y1)
adalah  variabel
persepsi  harga  (X1)
sebesar  5,4%.
Sedangkan  variabel
intervening  X1
melalui  Y1 terhadap
Y2 adalah 5,8% dan
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Variabel
Bebas

Variabel
terikat

Beta Sig Ket

Minat beli
(Y1)

Keputusan
pembelian
(Y2)

0.252 ,016 Signifikan



X2  melalui  Y1
terhadap  Y2  adalah
12,8%.

Uji Asumsi Klasik
Uji
Multikolinearitas

Untuk
mendeteksi  terhadap
gejala
multikolineritas
adalah  dengan
melihat  nilai
Variance Inflation
Factor  (VIF) <  5,
yang  dimana  jika
besarnya  VIF
melebihi  10  maka
model  regresi
menunjukkan adanya
multikolinearitas dari
hasil  penelitian
menunjukkan  bahwa
dalam  model  yang
dihasilkan  dalam
SPSS  dimana  VIF
lebih  kecil  dari  5
untuk  masing-
masing  variabel
independen sehingga
dapat  disimpulkan
bahwa  model
tersebut  tidak terjadi
multikolineritas.

Uji
Multikolinearita

s

No Variabel X
Variabel
Y1 dan Y2

1 X1 Y1
2 X2 Y1
3 X1 Y2
4 X2 Y2
5 Y1 Y2

Sumber  :
Hasil  Output  SPSS
17

Uji Autokorelasi
Menurut

Nurjannah  (2008:9),

Autokorelasi  adalah
suatu  keadaan
dimana  terdapat
suatu korelasi  antara
residual  tiap  seri.
Pemeriksaan
autokorelasi
menggunakan
metode  Durbin-
Watson, dimana jika
nilai  DW mendekati
dengan  2,  maka
asumsi  tidak  terjadi
autokorelasi
terpenuhi.

Uji Autokorelasi
Model Summaryb

R
Square

Adjusted
R Square

Std.  Error
of  the
Estimate

a .237 .213 1.639

Sumber  :  Hasil
Output SPSS 17

Melalui
pengujian  DW  test
di  atas  dari  hasil
perhitungan
statistik  ,  Durbin
Watson  diperoleh
dari  dl  =  1,59  dan
nilai du = 1,69 serta
nilai  DW  =  1,802,
sehingga  dapat
diketahui  dari  hasil
perhitungan  ,maka
dapat  disimpulkan
bahwa  tidak  ada
autokorelasi  dalam
model regresi ini.

Uji
Heteroskedastisitas

Pengujian
heteroskedastisitas
kesalahan  yang

terjadi  radom (acak)
tetapi
memperlihatkan
hubungan  yang
sistematis  sesuai
dengan besarnya satu
atau  lebih  variabel
bebas  (independen).
Uji
heteroskedastisitas
yang  baik  yaitu
heteroskedastisitas
atau  tidak
heteroskedastisitas
apabila  titik-titik
pada  scatterplot
menyebar di atas dan
dibawah  atau
disekitar  0  dn  tidak
membentuk  pola
tertentu.  Dalam
penelitian  ini  uji
heteroskedastisitas di
lakukan
menggunakan
computer  program
IBM SPSS  statistica
20,  dengan  hasil
sebagai berikut :

Gambar  4.3  Uji
Heteroskedastisitas
Sumber  :  Gambar
Hasil  Perhitungan
SPSS 17

Dilihat  dari
gambar  diatas
menunjukkan  titik-

titik  pada  scatterplot
menyebar diatas dan
dibawah  atau
disekitar  0  pada
sumbu  Y  dan  tidak
membentuk  pola
tertentu  sehingga
dapat  disimpulkan
model  regresi  dalam
penelitian  ini  adalah
menunjukkan  tidak
terjadi
penyimpangan
asumsi  klasik
heteroskedastisitas.

Uji Normalitas 
Uji

normalitas  berfungsi
untuk  mengetahui
apakah  data
penelitian  yang
diperoleh
berdistribusi  normal
atau  mendekat
normal,  karena  data
yang  baik  adalah
data  yang
menyerupai
distribusi  normal.
Distribusi  normal
adalah  bentuk
distribusi  yang
memusat  di  tengah.
Uji  normalitas
dilakukan dengan uji
Kolmogorov
Smirnov. Dalam
penelitian  ini  uji
normalitas dilakukan
dengan
menggunakan
computer  program
IBM  SPSS  statistic
20,  dengan  hasil
sebagai berikut :

Hasil Uji 
Normalitas dengan 
Kolmogorov-
Smirnov
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual

N 100

Normal Parametersa,b
Mean 0E-7
Std.
Deviation

1.61378858

Most Extreme Differences
Absolute .125
Positive .052
Negative -.125

Kolmogorov-Smirnov Z 1.245
Asymp. Sig. (2-tailed) .090

Sumber  :  Hasil
Output SPSS 17
Berdasarkan  output
diatas,  diketahui
bahwa  nilai
signifikansi  sebesar
0,090  lebih  besar
dari  0,05,  sehingga
dapat  disimpulkan
bahwa  data  yang
diuji  berdistri
normal.  Uji
normalitas  bisa  juga
dilihat pada grafik p-
p plot of Regression
Standardized
Residual, pada grafik
tersebut  dikatakan
valid  jika  data
berdistri  normal
yaitu  titik-titik
menyebar  disekitar
garis  diagonal.
Dengan hasil sebagai
berikut :

Gambar 4.4 Grafik
p-p  plot  of
Regression
Standardized
Residual
Sumber  :  Gambar
Hasil  Perhitungan
SPSS 17

Pembahasan
Pengaruh  Persepsi
Harga  Terhadap
Minat  Beli  Produk
Jilbab  Titisari
Collection 

Berdasarkan
tabel  4.5
menunjukkan  bahwa
pada  tingkat  5%
diperoleh  koefisien
jalur  (beta
standardize)  sebesar
0,232  dengan  nilai
signifikan  0,020,
karena  sig  <  ά  atau
0,000  <  0,05  maka
H0  ditolak.  Hal  ini
menunjukkan
hipotesis  pertama
Ha1  diterima  atau
terbukti  dengan kata
lain  terdapat
pengaruh  yang
signifikan  antara
variabel  persepsi
harga  (X1)  terhadap
minat  beli  (Y1).
Artinya  dalam
penjualan  produk
jilbab  Titisari
Collection,  pengaruh
faktor persepsi harga
terhadap  minat  beli
konsumen  sebesar
20%. 
Hasil  penelitian  ini
sama  dengan
penelitian  yang
dilakukan  William
B. Dodds  (2014)

pada  Journal  Of
Marketing  Research
(August  2014)  Vol.
XXVIII  University
of  Miami.  Dengan
judul  “Pengaruh
Persepsi  Harga  dan
Merek  terhadap
Minat  Beli  Produk”.
Penelitian  ini
menggunakan
Analisis  kuantitatif,
dengan  hasil  bahwa
persepsi  harga  dan
merek  sangat
berpengaruh  secara
positif dan signifikan
terhadap  minat  beli
produk.

Pengaruh  Kulaitas
Produk  Terhadap
Minat  Beli  Produk
Titisari Collection
Berdasarkan  tabel
4.6  menunjukkan
bahwa  pada  tingkat
5%  diperoleh
koefisien  jalur  (beta
standardize)  sebesar
0,509  dengan  nilai
signifikan  0,000,
karena  sig  <  ά  atau
0,000  <  0,05  maka
H0  ditolak.  Hal  ini
menunjukkan
hipotesis  kedua  Ha2
diterima  atau
terbukti  dengan kata
lain  terdapat
pengaruh  yang
signifikan  antara
variabel  kualitas
produk  (X2)
terhadap  minat  beli
(Y1).  Artinya  dalam
menarik  minat  beli
konsumen  terhadap
produk  Titisari
Collection,  faktor
kualitas  produk juga

berpengaruh  secara
signifikan.
Hasil  penelitian  ini
sama  dengan
penelitian  yang
dilakukan  oleh
Khoirul  Anwar
(2016). Mahasiswa
Manajemen
Universitas
Pandanaran
Semarang  yang
berjudul  “Analisis
Pengaruh  Kualitas
Produk, Citra Merek
Dan  Promosi
Terhadap Keputusan
Pembelian  Sepeda
Motor  Yamaha  Di
Yamaha  Mataram
Sakti  Cabang
Karangtengah
Demak”.  Penelitian
ini  menggunakan
analisis  kuantitatif.
Hasil  penelitian  ini
mengungkapkan
bahwa  kualitas
produk,  citra  merek,
dan  promosi  sangat
berpengaruh
terhadap  minat  beli
sepeda  motor
Yamaha  di  Yamaha
Mataram  Sakti
Cabang
Karangtengah
Demak.

Pengaruh  Persepsi
Harga  Terhadap
Keputusan
Pembelian  Produk
Titisari Collection

Berdasarkan
tabel  4.7
menunjukkan  bahwa
pada  tingkat  5%
diperoleh  koefisien
jalur  (beta
standardize)  sebesar
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0,211  dengan  nilai
signifikan  0,035,
karena  sig  <  ά  atau
0,000  <  0,05  maka
H0  ditolak.  Hal  ini
menunjukkan
hipotesis  ketiga  Ha3
diterima  atau
terbukti  dengan kata
lain  terdapat
pengaruh  yang
signifikan  antara
variabel  persepsi
harga  (X1)  terhadap
keputusan pembelian
(Y2).  Artinya  dalam
proses  penjualan
produk jilbab Titisari
Collection,  faktor
persepsi  harga
berpengaruh  secara
signifikan  terhadap
keputusan
pembelian. 
Hasil  penelitian  ini
sama  dengan
penelitian  yang
dilakukan  oleh
Heriyanto  Prabowo.
(2016).  Mahasiswa
Manajemen
Universitas
Pandanaran
Semarang  yang
berjudul  “Analisis
Pengaruh  Persepsi
Harga,  Kualitas
Produk  Dan
Kualitas  Pelayanan
Terhadap
Kepercayaan
Pelanggan  Dengan
Keputusan
Pembelian  Sebagai
Variabel Intervening
(Studi  Pada  Rumah
Fotografi  Kudus)”.
Penelitian  ini
menggunakan
analisis  jalur.  Hasil
penelitian  ini

mengungkapkan
bahwa  persepsi
harga,  kualitas
produk,  dan  kualitas
pelayanan
berpengaruh  secara
positif dan signifikan
terhadap
kepercayaan
pelanggan  dengan
keputusan pembelian
sebagai  variabel
intervening.

Pengaruh  Kualitas
Produk  Terhadap
Keputusan
Pembelian  Produk
Titisari Collection

Berdasarkan
tabel  4.8
menunjukkan  bahwa
pada  tingkat  5%
diperoleh  koefisien
jalur  (beta
standardize)  sebesar
0,209  dengan  nilai
signifikan  0,041,
karena  sig  <  ά  atau
0,000  <  0,05  maka
H0  ditolak.  Hal  ini
menunjukkan
hipotesis  keempat
Ha4  diterima  atau
terbukti  dengan kata
lain  terdapat
pengaruh  yang
signifikan  antara
variabel  persepsi
kualitas produk (X2)
terhadap  keputusan
pembelian  (Y2).
Artinya  faktor
kualitas  produk
sangat  berpengaruh
terhadap  keputusan
pembelian  produk
jilbab  Titisari
Collection.
Hasil  penelitian  ini
sama  dengan  hasil

penelitian  yang
dilakukan  oleh
Tamara Citra (2016)
Mahasiswa
Manajemen  Fakultas
Ekonomika  dan
Bisnis  Universitas
Diponegoro  yang
berjudul  “Analisis
Pengaruh  Kualitas
Produk  Dan  Citra
Merek  Terhadap
Keputusan
Pembelian  Cetakan
Continuous  Form
Melalui
Kepercayaan  Merek
(Studi  Pada
Percetakan  Jadi
Jaya  Group,
Semarang)”.
Penelitian  ini
menggunakan  alat
analisis  jalur.  Hasil
penelitian  ini
mengungkapkan
bahwa  kualitas
produk  dan  citra
merek  berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap  keputusan
pembelian
sedangkan
kepercayaan  merek
tidak  berpengaruh
terhadap  keputusan
pembelian.

Pengaruh  Minat
Beli  Terhadap
Keputusan
Pembelian  produk
Titisari Collection

Berdasarkan
tabel  4.9
menunjukkan  bahwa
pada  tingkat  5%
diperoleh  koefisien
jalur  (beta
standardize)  sebesar
0,252  dengan  nilai

signifika  0,016,
karena  sig  <  ά  atau
0,000  <  0,05  maka
H0  ditolak.  Hal  ini
menunjukkan
hipotesis kelima Ha5
diterima  atau
terbukti  dengan kata
lain  terdapat
pengaruh  yang
signifikan  antara
variabel  persepsi
minat  beli  (Y1)
terhadap  keputusan
pembelian  (Y2).
Artinya  terdapat
pengaruh  yang
signifikan  antara
faktor  minat  beli
terhadap  keputusan
pembelian  pada
produk jilbab Titisari
Collection. 

 Pengaruh Persepsi
Harga  Terhadap
Keputusan
Pembelian  Melalui
Minat  Beli  Di
Titisari Collection

Dari
perhitungan  analisis
jalur  antara  hasil
perkalian  X1
(Persepsi Harga) dan
Y1  (Minat  Beli)
yakni  0,232 x 0,252
=  0,058   dapat
disimpulkan  bahwa
ada  pengaruh  secara
tidak langsung antara
persepsi  harga
terhadap  keputusan
pembelian  melalui
minat  beli  sebanyak
5,8 %.

Pengaruh  Kualitas
Produk  Terhadap
Keputusan
Pembelian  Melalui
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Minat  Beli  Di
Titisari Collection

Dari
perhitungan  analisis
jalur  antara  hasil
perhitungan  X2
(Kualitas  Produk)
dan Y1 (Minat Beli)
yakni  0,509 x 0,252
=  0,128   dapat
disimpulkan  bahwa
ada  pengaruh  secara
tidak langsung antara
kualitas  produk
terhadap  keputusan
pembelian  melalui
minat  beli  sebanyak
12,8 %.

PENUTUP
Kesimpulan
a. Berdasarkan

hasil  diatas
menunjukkan
bahwa  koefisien
jalur  (beta
standardize)
sebesar  0,232
dengan  nilai
signifikan  0,020,
karena  sig  <  ά
atau  0,000  <
0,05.  Hal  ini
menunjukkan
bahwa  terdapat
pengaruh  yang
signifikan  antara
variabel  persepsi
harga  (X1)
terhadap  minat
beli (Y1).

b. Berdasarkan
hasil
pembahasan
menunjukkan
bahwa  koefisien
jalur  (beta
standardize)
sebesar  0,509
dengan  nilai
signifikan  0,000,

karena  sig  <  ά
atau  0,000  <
0,05.  Hal  ini
menunjukkan
bahwa  terdapat
pengaruh  yang
signifikan  antara
variabel  kualitas
produk  (X2)
terhadap  minat
beli (Y1).

c. Berdasarkan
hasil
pembahasan
diperoleh
koefisien  jalur
(beta
standardize)
sebesar  0,211
dengan  nilai
signifikan  0,035,
karena  sig  <  ά
atau  0,000  <
0,05.  Hal  ini
menunjukkan
terdapat
pengaruh  yang
signifikan  antara
variabel  persepsi
harga  (X1)
terhadap
keputusan
pembelian (Y2).

d. Berdasarkan
pengujian di atas
diperoleh
koefisien  jalur
(beta
standardize)
sebesar  0,209
dengan  nilai
signifikan  0,041,
karena  sig  <  ά
atau  0,000  <
0,05.  Hal  ini
menunjukkan
terdapat
pengaruh  yang
signifikan  antara
variabel  persepsi
kualitas  produk

(X2)  terhadap
keputusan
pembelian (Y2).

e. Berdasarkan
pembahasan
diatas  diperoleh
koefisien  jalur
(beta
standardize)
sebesar  0,252
dengan  nilai
signifikan  0,016,
karena  sig  <  ά
atau  0,000  <
0,05.  Hal  ini
menunjukkan
terdapat
pengaruh  yang
signifikan  antara
variabel  persepsi
minat  beli  (Y1)
terhadap
keputusan
pembelian (Y2).

f. Dari perhitungan
analisis  jalur
antara  hasil
perkalian  X1
(Persepsi  Harga)
dan  Y1  (Minat
Beli)   dapat
disimpulkan
bahwa  ada
pengaruh  secara
tidak  langsung
antara  persepsi
harga  terhadap
keputusan
pembelian
melalui  minat
beli  sebanyak
5,8 %.

g. Dari perhitungan
analisis  jalur
antara  hasil
perhitungan  X2
(Kualitas
Produk)  dan  Y1
(Minat  Beli)
dapat
disimpulkan

bahwa  ada
pengaruh  secara
tidak  langsung
antara  kualitas
produk  terhadap
keputusan
pembelian
melalui  minat
beli  sebanyak
12,8 %.

Dari
beberapa
keterangan
diatas  maka
dapat
disimpulkan
bahwa  variabel
yang  paling
berpengaruh
secara  signifikan
adalah  variabel
kualitas  produk
terhadap  minat
beli.  Karena
dengan  semakin
bagus  kualitas
produknya  maka
keinginan  untuk
membeli  produk
tersebut  semakin
besar.

Saran 
1. Telah  diketahui

pengaruh  yang
dominan
terhadap variabel
terikat keputusan
pembelian  dan
minat beli adalah
kualitas  produk.
Oleh  karena  itu
Toko  Produksi
Jilbab  Titisari
sebaiknya  dapat
menentukan
tingkatan
kualitas
produknya.

2. Dengan
diketahui
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besarnya
variabel  bebas
persepsi  harga
(X1) dan kualitas
produk  (X2)
terhadap variabel
terikat minat beli
(Y1)  dan
keputusan
pembelian  (Y2)
secara  simultan
dan  sisanya
dipengaruhi
faktor  lain,  oleh
karena  itu  Toko
Produksi  Jilbab
Titisari
sebaiknya  selalu
memonitoring
harga  dan
kualitas
produknya
dalam  proses
produksi  dengan
menentukan
standar
pemakaiannya
bahan baku agar
dapat
meningkatkan
penjualan
produk Titisari.

3. Bagi  Universitas
sebagai
informasi  bagi
para  mahasiswa
mengetahui hasil
dari  penelitian
yang  dilakukan
oleh  peneliti
supaya  dapat
menambah
pengetahuan,
wawasan,  dan
sumbangan
untuk  peneliti
selanjutnya
dalam
melakukan
penelitian.

4. Bagi  peneliti
selanjutnya  yang
akan  melakukan
penelitian
dibidang  yang
sama  yakni
meneliti
pengaruh
persepsi  harga
dan  kualitas
produk  terhadap
minat  beli  dan
keputusan
pembelian,
hendaknya
melakukan
penelitian
terhadap variabel
yang  tidak
terdapat  pada
variabel  yang
telah diteliti oleh
peneliti.
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