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ABSTRACT 

 

 This study was conducted in order to determine how much influence influencers, 

price, product quality have on the purchasing decisions of Generation Z in this study using 

quantitative research methods, and the test used is the instrument test which includes validity 

and reliability tests, and analysis using multiple linear regression analysis with test hypothesis 

t test and R2 test, in this study the instrument used is a google form questionnaire. The 

population is 100 respondents with predetermined criteria. And the results obtained are that 

there is an influence of the influencer variable on the purchasing decisions of Generation Z, 

and the price variable has a positive and significant effect on the purchasing decisions of 

Generation Z, while the product quality variable has no effect on the purchasing decisions of 

Generation Z. And the results of the R2 test state that 60.5% Influencer, price, and product 

quality affect the purchasing decisions of Generation Z, the remaining 39.5% is influenced by 

other variables. 
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 PENDAHULUAN 

Pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam suatu bisnis dengan adanya  

pemasaran  pengusaha atau suatu perusahaan bisa paham bagaimana mereka menempatkan 

produknya, melihat apakah produk tersebut di minati atau tidak di pasaran. dan seorang 

pemasar harus mengikuti, mempelajari, dan memahami perkembangan yang terjadi terutama 

perkembangan di dunia teknologi digital agar produk bisa mudah diterima dimasyarakat dan 

agar mudah bersaing.  

Bukan hanya sekedar memakai artis-artis ibu kota, baliho, reklame saja hanya untuk media 

promosi melainkan menggunakan jasa influencer dan memanfaatkan platform media sosial 

instagram yang beberapa tahun terakhir ini sedang marak digunakan oleh masyarakat, para 

pelaku bisnis. 

Terjadi nya perkembangan jaman yang semakin cepat, perubahan teknonologi yang sangat 

pesat yang tentunya merubah gaya hidup masyarakat semakin modern dan di dukung dengan 

cara-cara promosi semakin menarik perhatian tentu meningkatkan para pelaku usaha untuk 

memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menjual produk-produk yang di hasilkan kemudian 

ditawarkan kepada konsumen sehingga pada saat ini berbelanja online baik itu pakaian, 

peralatan rumah tangga, bahkan makanan sudah menjadi gaya hidup. 

Memanfaatkan fenomena yang baru yaitu menggunakan jasa influencer yang menyajikan 

informasi suatu produk dengan menarik, jelas dan tentu nya menggunakan influencer 

meminimalisir biaya promosi yang dikeluarkan pihak perusahaan jika dibandingkan 



menggunakan jasa endorsment artis-artis ternama, dengan menggunakan influencer cepat 

memunculkan citra baik produk kepada pasar konsumen karena seorang influencer sangat 

dekat oleh konsumen dan mereka memanfaatkan media instagram yang memiliki fitur  yang 

relatif banyak dan audience yang cukup responsif. 

Melihat keadaan dan cara pemasaran tersebut yang semakin berkembang, toko makanan 

penutup Bittersweet By Najla yang dimulai dari tahun 2017 oleh Najla Bisyir sangat 

memanfaatkan situasi tersebut dengan menggunakan, menjalin kerjasama dengan para 

influencer yang mempunyai follower cukup banyak dan mempunyai feedback yang baik untuk 

mempromosikan dengan cara meriview produk. 

Selain influencer harga juga sangat berpengaruh harga dapat digunakan perusahaan sebagai 

patokan kepasar mana produk mereka akan berada dan karena tanpa adanya harga suatu produk 

tidak akan bisa jalan, mendapatkan tempat di hati konsumen atau akan terjadi kekacauan karena 

tanpa adanya harga suatu perusahaan  tidak dapat mengetahui seberapa besar perusahaan 

mendapatkan untung dan rugi yang akan diperoleh dari harga yang terdapat dalam suatu produk 

konsumen bisa memperkirakan bahan dan bagaimana kualitas yang terdapat pada produk 

tersebut, seperti dalam bitterweet by Najla harga dalam produk yang mereka jual atau pasarkan 

tergolong lebih mahal dibandingkan makanan penutup atau dessert box lainnya.  

produk juga sangat diperlukan suatu perusahaan karena dari kualitas produk yang mempuni, 

berkualitas pelanggan akan merasakan kepuasan dan produk juga hasil dari kegiatan suatu 

perusahan yang dapat dijual dan ditawarkan kepasar untuk memenuhi kebutuhan, pada saat 

konsumen membeli produk itu tidak hanya membeli produk saja tetapi membeli manfaat, 

keunggulan, dan kualitas yang ada dalam produk tersebut. Diantara sekian banyak konsumen 

yang ada dalam lapisan masyarakat, generasi Z muncul sebagai generasi yang sangat menarik 

perhatian untuk diteliti Generasi Z termasuk dalam usia produktif. Tetapi generasi Z sangat 

berpotensi besar untuk menjadi konsumen yang menjanjikan di tengah derasnya arus yang 

didukung oleh internet. Dalam beberapa faktor diatas dapat mempengaruhi generasi Z untuk 

melakukan keputusan pembelian.  

Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut penelitian ini di beri judul Pengaruh Influencer, 

Harga, Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Generasi Z (Studi Pada Konsumen 

Usia 11-26 Tahun di Instagram Makanan Penutup Bitter Sweet By Najla). 

KERANGKA DASAR PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencer 

X1 

Harga  

X2 

Kualitas 

Produk X3 

 

Keputusan 

Pembelian Y 



Sumber : Diolah Oleh Peneliti  

Hipotesis Penelitian 

Ho1 : Tidak ada pengaruh influencer terhadap keputusan pembelian generasi Z (Studi Pada 

Konsumen 11-26 tahun di instagram Makanan Penutup bittersweet by Najla). 

Ha1 : Terdapat pengaruh  influencer terhadap keputusan pembelian generasi Z (Studi Pada 

Konsumen Usia 11-26 tahun di Instagram Makanan Penutup bittersweet by Najla). 

Ho2 : Tidak ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian generasi Z (studi pada 

konsumen usia 11-26 tahun di Instagram Makanan Penutup bittersweet by Najla). 

Ha2 : Terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian generasi Z (studi pada 

konsumen usia 11-26 tahun di Instagram Makanan Penutup bittersweet by Najla). 

Ho3 : Tidak ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian generasi Z (studi 

pada konsumen usia 11-26 tahun di instagram Makanan Penutup bittersweet by Njala). 

Ha3 : Terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian generasi Z (studi 

pada konsumen 11-26 tahun di instagram Makanan Penutup bittersweet by Najla). 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

sarjana, dan dalam penelitian ini penulis meneliti bittersweet by Najla cabang yang terletak di 

Klampis Jaya No.A6, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur. Dan 

penelitian ini dilakukan mulai dari bulan April 2021 sampai dengan bulan juli 2021.  

Populasi dan Sampel  

Populasi yang ditetapkan pada penelitian ini ialah generasi Z yang berada di Jawa Timur 

dan pernah membeli produk bittersweet by Najla. dan sampel yang ditetapkan Dan kriteria 

yang ditetapkan pada penelitian ini yaitu :  

a. Tergorolong generasi Z dengan usia 11-26 tahun. 

b. Berdomisili di wilayah Jawa Timur. 

c. Pernah membeli produk bittersweet by Najla. 

d. Pengguna aktif Instagram. 

Untuk menentukan jumlah pada sampel penelitian ini peneliti  menggunakan rumus  

Lameshow sebagai berkut :  

 

n =           Z2xP(1-P) 

         d2 

Keterangan :  

n =  Jumlah sampel 

Z = Nilai Kepercayaan 95% = 1,96  

P  = Maksimal estimasi 0,5 

d = Sampling error 10% atau alpha (0,10)  

 

n =   1,962x0,5(1-0,5) 

        0,102 

n =  3,8416 x 0,5(0,5) 

         0,102 

n =    0,9604 

 0,01 

n = 96,4  



Sehingga dalam hasil perhitungan diatas jumlah sampel yang harus diambil yaitu 

sebasar 96,4 tetapi oleh peneliti dibulatkan menjadi 100 responden.  

 

Teknik Pengumpulan Data  

 Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data secara 

primer dan sekunder, Menurut Umar (2000) data primer ialah data yang didapatkan langsung 

dari sumber, yaitu dari individu atau perseorangan, seperti wawancara, maupun hasil dari 

pengisisan kuesioner. Maka data primer dalam penelitian ini yaitu data yang peneliti peroleh 

dari jawaban yang diberikan oleh responden dan dikumpulkan, diolah dengan peneliti sendiri. 

Sedangkan data sekunder menurut vaus (1996) merupakan data yang dikumpulkan oleh orang 

lain yang dapat digunakan untuk membantu dalam melakukan penelitian. Sehingga data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti dengan cara tidak langsung 

baik diperoleh melalui jurnal-jurnal, informasi data yang didapat peneliti melalui internet. 

 

Metode Analisis Data  

 Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif, Menurut Nurgiyanto (2004:27) analisis data kuantitatif yaitu analisis data yang 

menggunakan data berbentuk angka-angka yang diperoleh sebagai hasil pengukuran atau 

penjumlahan. Pada penelitian ini peneliti juga menggunakan analisis regeresi berganda dengan 

dalam mengelola data menggunakan IBM SPSS (Statistical Package For Social Science) 20. 

Dan untuk uji instrumen dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, Menurut Ghozali 

(2005) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidak nya suatu kuesioner, suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Sedangakn uji reliabilitas Menurut Ghozali (2005) 

yaitu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel, dan 

suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban pertanyaan nya adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Priyanto (2008:40) analisis regresi berganda yaitu 

hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen. Dalam penelitian ini untuk 

pengaruh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independend berpengaruh positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari 

variabel dependen apa bila nilai variabel independen mengalami kenaikan dan penurunan. 

Maka dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh influencer, harga, kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Dengan 

menggunakan rumus : 

Y : a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Keterangan :  

Y = Keputusan Pembelian  

a = Konstanta  

b1 = Koefisien regresi influencer 

b2 = Koefisien regresi harga  

b3 = Koefisien regresi kualitas produk  

X1 = Influencer  

X2 = Harga  

X3 = Kualitas Produk   

 

Sedangkan untuk uji hipotesis dalam penelitian ini hanya menggunkan uji t atau uji parsial, 

Ghozali (2005) uji statistik t pada dasarnya mennjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji R2 atau 

Koefisien Determinasi Menurut Ghozali (2016) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan mode dalam menerangkan variasi variabel dependen. 



Definisi Konsep dan Definisi Operasional  

Tabel  

Definisi Konsep dan Operasional  

Variabel Definisi Konsep Deinisi Operasional 

Influencer (Sudha & Sheena, 2017: 16) dalam (Amalia & 

Sagita, 2019) influencer marketing adalah 

proses mengidentifikasi dan mengaktifkan 

individu-individu yang memiliki pengaruh 

terhadap target audiens tertentu untuk menjadi 

bagian dari kampanye produk dengan tujuan 

peningkatan jangkauan, penjualan, dan 

hubungan dengan konsumen. 

Menurut Ohanian 

(1990) dalam 

(Nurullah, 2016) 

terdiri dari tiga 

dimensi adalah :  

a. Expertise 

b. Trustworthiness 

c. Attractiveness 

 

Kualitas 

Produk  

Menurut Mowen dan Minor, 2002 dalam 

(FIFYANITA GHANIMATA, 2012) 

mendefinisikan kualitas produk (product 

Quality) sebagai evaluasi menyeluruh 

pelanggan atas kebaikan kinerja barang atau 

jasa. 

Menurut Tjiptono, et 

al. (2008:68) dalam 

(Widjoyo, 2014) 

terdapat delapan 

dimensi kualitas 

produk yaitu : 

a. Kinerja 

(performance) 

b. Fitur (feature) 

c. Reliabilitas  

d. Konfirmasi 

(conformance) 

e. Daya Tahan 

(durability) 

f. Serviceability 

g. Persepsi 

Terhadap 

Kualitas 

Harga Menurut Tjiptono (2008), Menurut Tjiptono dan 

Chandra (2012) dalam (A. A. Lubis, 2015) harga 

yaitu jumlah uang (satuan moneter) dan/atau 

aspek lain (non-moneter) yang mengandung 

utilitas/kegunaan tertentu yang diperlukan untuk 

mendapatkan sebuah produk. 

Menurut Kotler dan 

Amstrong 

(2013:318) dalam 

(Dianingtyas et al., 

2018) ada empat 

indikator yang 

mencirikan harga 

yaitu : 

a. Keterjangkaun 

Harga. 

b. Keselarasan 

Mutu dengan 

Kualitas 

Produk. 

c. Keselarasan 

Mutu dengan 

Keuntungan.   



Variabel Definisi Konsep Deinisi Operasional 

d. Harga sesuai 

keefktifan 

ataupun 

persaingan 

harga. 

Keputusan 

Pembelian 

Menurut Kotler (2012:190) dalam (D. I. D. 

Lubis & Hidayat, 2015) keputusan pembelian 

adalah tahap dalam proses pengambilan 

keputsan dimana kosnumen benar-benar 

membeli. 

Menurut 

Kotler(2008:184) 

dalam (S. A. Lubis, 

2019) indikator 

keputusan 

pembelian ialah :  

a. Pengenalan 

Masalah  

b. Mencari 

Informasi  

c. Evaluasi 

Alternatif 

d. Keputusan 

Pembelian 

e. Purna Jual  

 

Hasil Analisis Data  

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Domisili  

 

Tabel Domisili Responden  

DOMISILI JUMLAH PRESENTASE 

SURABAYA 54 54% 

SIDOARJO 11 11% 

GRESIK 11 11% 

MALANG 10 10% 

MOJOKERTO 3 3% 

KEDIRI 0 0 

BOJONEGORO 0 0 

JOMBANG     0 0 

Lainnya 11 11% 

TOTAL 100 100% 

  

Dilihat berdasarkan domisili, surabaya menjadi domisili paling dominan untuk 

responden dalam penelitian ini, urutan kedua terdapat sidoarjo dan urutan ketiga 

gresik.  

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  



Tabel  

Jenis Kelamin Responden  

JENIS    KELAMIN JUMLAH PRESENTASE 

PEREMPUAN 83 83% 

LAKI-LAKI 17 17% 

TOTAL 100 100% 

Responden pada penelitian ini paling banyak di dominasi oleh perempuan.  

c. Karkteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan  

Tabel  

Pekerjaan Responden  

JENIS   PEKERJAAN JUMLAH PRESENTASE 

PELAJAR 11 11% 

MAHASISWA 67 67% 

WIRASWASTA 3 3% 

KARYAWAN 10 10% 

PNS 1 1% 

LAINNYA 8 8% 

TOTAL 100 100% 

Dari 100 responden jenis pekerjaan yang mendominasi yaitu mahasiswa, dan pelajar 

karena jika dilihat berdasarkan umur memang generasi Z merupakan generasi yang 

sedang menempuh pendidikan.  

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan  

Tabel  

Pendapatan Responden  

PENDAPATAN JUMLAH PRESENTASE 

<500.000 45 45% 

500.000    -    <2.000.000 31 31% 

2.000.000    –    

3.000.000 

13 13% 

>3.000..000 11 11% 

TOTAL 100 100% 

Pendapatan pada responden penelitian ini didominasi <500.000 dan 500.000 - 

<2.000.000 hal tersebut sesuai dengan keadaan generasi Z yang merupakan generasi 

belum bekerja dan hanya mendapatkan uang dari orang tua.  

 

e. Analisis Regresi Berganda  

Tabel  

                    Coefficientsa 

Model 

Unstandardized    

Coefficients 

Standardized    

Coefficients t Sig. 

B Std.    Error Beta 



1 

(Constant) 5,430 2,405  2,257 ,026 

INFLUENCER ,275 ,086 ,359 3,216 ,002 

HARGA ,544 ,174 ,328 3,121 ,002 

KUALITAS    

PRODUK 
,115 ,087 ,160 1,320 ,190 

a.    Dependent    Variable:    KEPUTUSAN    PEMBELIAN 

Dari tabel diatas diketahui nilai-nilai sebagai berikut  :     

Konstanta     :    5,430 

Influencer     :    0,275 

Harga      :    0,544 

Kualitas  Produk :    0,115 

Hasil tersebut dapat dimasukan kedalam persamaan regresi linear berganda,    

sehingga diketahui sebagai berikut    : 

Y : 5,430 + 0,275 X1 + 0,544 X2 + 0,115 X3 

 Keterangan    :     

1. Konstanta sebesar 5,430 menunjukan bahwa apabila nilai variabel independen 

dianggap konstan keputusan pembelian  meningkat.     

2. B1 sebesar  0,275 dengan arahan positif menunjukan apabila variabel harga 

mengalaami kenaikan maka akan diikuti oleh peningkatan keputusan    pembelian 

sebesar 0,275 dengan asumsi variabel lain  dianggap konstan.     

3. B2 sebesar 0,544 dengan arahan positif menunjukan apabila variabel harga 

mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh peningkatan keputusan    pembelian 

sebesar 0,544 dengan asumsi variabel dianggap konstan. 

4. B3 sebesar 0,155 dengan arahan positif  menunjukan apabila variabel kualitas produk 

mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh peningkatan keputusan pembelian 

sebesar 0,155 dengan asumsi variabel dianggap konstan. 

f. Uji Hipotesis  

Uji t  

Tabel  

                Coefficientsa 

Model 

Unstandardized    

Coefficients 

Standardized    

Coefficients T Sig. 

B Std.    Error Beta 

1 

(Constant) 5,430 2,405  2,257 ,026 

INFLUENCER ,275 ,086 ,359 3,216 ,002 

HARGA ,544 ,174 ,328 3,121 ,002 

KUALITAS    

PRODUK 
,115 ,087 ,160 1,320 ,190 

a.    Dependent    Variable:    KEPUTUSAN    PEMBELIAN 

1. Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung untuk variabel influencer    terhadap 

keputusan pembelian menunjukan 3,216 dengan signifikansi    0,002 dengan 

menggunakan signifikansi 0,05 dengan demikian diperoleh    bahwa hipotesis 

influencer berpengaruh signifikan terhadap keputusan    pembelian, Ha diterima.     

2. Hasil pengujian diperoleh nilai t hitung untuk variabel harga terhadap    keputusan 

pembelian menunjukan 3,121 dengan signifikansi 0,002    dengan menggunakan 

signifkansi 0,05 maka nilai signifikansi tersebut    lebih kecil dari 0,05 dengan demikian 

diperoleh bahwa hipotesis harga    berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian,  Ha diterima. 



3. Hasil pengujian diperoleh t hitung untuk variabel kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian menunjukan 1,320 dengan signifikansi  0,190  dengan menggunakan 

signifikansi 0,05 nilai tersebut lebih besar dari 0,05  maka hipotesis kualitas produk 

tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan  pembelian, Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

g. Koefisien Determinasi (R Square)  

 

Tabel  

Model    Summary 

Mo

del 
1R 

R    

Square 

Adjusted    

R    

Square 

Std.    

Error    of    

the    

Estimate 

Change    Statistics 

R    

Square    

Change 

F    

Chang

e 

df1 df2 
Sig.    F    

Change 

1 ,778a ,605 ,593 3,07343 ,605 49,113 3 96 ,000 

a.    Predictors:    (Constant),    KUALITAS    PRODUK,    HARGA,    INFLUENCER 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS 20 for Window, 2021 

1. Hasil hitung regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi Rsquare    diperoleh    

sebesar    0,605    berarti    60,5%    keputusan    pembelian    dapat    dipengaruhi  oleh  

influencer, harga,  kualitas produk, dan sisa nya 39,5% dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

Pembahasan  

1. Pengaruh  influencer terhadap keputusan    pembelian     

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa hipotesis influencer berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian, dengan demikian hipotesis satu yang 

menyatakan influencer(X1) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, 

Diterima. Hal ini didukung oleh beberapa  kemampuan atau indikator  yang dimiliki 

oleh influencer seperti influencer yang memiliki  pengeathuan atau pengalaman untuk 

mempromosikan produk dalam hal ini bittersweet by Najla sehingga dari pengalaman 

atau pengetahuan tersebut membuat konsumen tertarik dan membeli produk, kemudian  

tedapat trustworthiness kepercayaan yang diberikan audience atau pengguna instagram 

terhadap apa yang diiklankan atau dipromosikan oleh seorang influencer sehingga 

konsumen mengikuti dan melakukan pembelian, yang terakhir didukung oleh 

Atractiveness merupakan aktivitas influencer yang memiliki gaya bicara  menarik, 

meyakinkan, penampilan yang menarik pada saat me-riview suatu produk atau 

mengiklankan sehingga membuat konsumen senang melihatnya dan tertarik.  Seperti 

pada influencer KeanuAgl, Rachel Vennya yang bekerjasama dengan bittersweet by 

Najla seharusnya pada saat meriview produk bittersweet by Najla harus lebih detail dan 

meriview dengan  jujur seperti  apa yang terkandung dalam suatu produk tersebut 

bagaimana. Dan hasil penelitian ini sependapat dengan Isnaeni Nurullah (2016) bahwa 

menyatakan influencer berpengaruh terhadap brand awerness memiliki  hubungan 

yang signifikan. 

2. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian     

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa hipotesis harga berpengaruh signifikan 

terhadap  keputusan pembelian dan dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa 

harga(X1) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, Diterima. 

Diakrenakan hal ini didukung oleh beberapa hal atau indikator seperti  keterjangkauan 

harga yang dapat dibeli atau dinikmati oleh konsumen, keselarasan mutu dengan 

kualitas sehingga konsumen mendapatkan  kualitas, keselarasan mutu  dengan 



keuntungan sesuai dengan apa yang di bayarkan, dan persaingan  harga  karena harga 

yang ditawarkan oleh bittersweet by Najla sesuai denegan bahan-bahan yang 

digunakan. Dan hasi penelitian ini sependapat dengan penelitian  yang dilakukan oleh 

Ayun Maduwinarti, Ni Made Ida Pratiwi, dan Pambudi Utomo (2019) harga 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

3. Pengaruh  Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil pengujian t  hitung dapat diperoleh bahwa hipotesis kualitas produk 

tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, dan dengan demikian 

hipotesis yang menyatakaan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian, Di tolak. Hal ini  dapat didukung oleh kinerja seperti 

produk yang ditakarkan kurang menarik perhatian konsumen. Dan hasil penelitian ini 

sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Margaretha Fiani S dan Edwi 

Japrarinto, S.E, M.M (2012) Food Q uality tidak  berpengaruh  secara signifikan. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Influencer, Harga, Kualitas Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Genrasi Z (Studi Pada Usia 11-26 tahun di Instagram bitterswet by 

Najla) maka peneliti dapat menyimpulkan yaitu :  

1. Variabel influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan generasi Z 

(studi pada konsumen usia 11-26 tahun di instagram makanan penutup bittersweet by 

Najla).  

2. Variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan generasi Z (studi 

pada konsumen usia 11-26 tahun di instagram makanan penutup bittersweet by Najla).  

3. Variabel kualitas produk tidak berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

generasi Z (studi pada konsumen usia 11-26 tahun di instagram makanan penutup 

bittersweet by Najla).  
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