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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh persepsi harga, perceived quality, dan 

variasi produk secara persial dan simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Waktu penelitian 

dilakukan pada bulan Maret sampai bukan Mei 2021. penelitian ini mengacu pada seluruh konsumen Lava 

Chocodrink dengan sampel yang diambil sebanyak 100 responden. Desain penelitian ini mengunakan 

metode penelitian kuantitatif dengan program data SPSS 16. Data yang digunakan adalah data primer yang 

diperoleh langsung dari objek penelitian dengan cara mengisi kuisioner yang disebarkan kepada para 

responden.  

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Y = 2,266 + 0,502X1 + 

0,214X2 0,095X3 + e Berdasarkan analisis data statistik, indikator-indikator pada penelitian ini bersifat 

valid dan reliabel. Pada pengujian asumsi klasik, model regresi bebas multikolinieritas, tidak terjadi 

heteroskedastisitas dan terdistribusi secara normal. 

Dalam penelitian ini dihasilkan uji t menunjukkan bahwa variabel persepsi harga memiliki 

pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian dengan nilai koefisien regresi persepsi harga  (X1) 

diperoleh t hitung 6,123 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0.05, nilai koefisien regresi perceived 

quality (X2) diperole t hitung 6.300 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai koefisien regresi 

variasi produk (X3) diperoleh t hitung sebesar 2,019 dengan nilai signifikan sebesar 0,046< 0,05. 

Sedangkan uji F, diperoleh f hitung < f tabel yaitu 54.231 < 2,70 sehingga dapat diambil kesimpulan 

bahwa variabel bebas persepsi harga (X1), perceived quality (X2), variasi produk (X3) mempunyai 

pengaruh signifikan  terhadap variabel terikat keputusan pembelian (Y).  

 

Kata Kunci : Persepsi Harga, Perceived Quality, Variasi Produk, Keputusan Pembelian. 

 

ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of price perception, perceived quality, and product 

variation partially and influence purchasing decisions. The time of the study was carried out from March 

to May 2021. This study refers to all Lava Chocodrink consumers with a sample of 100 respondents. This 

research design uses quantitative research methods with SPSS 16 program data. The data used are 

primary data obtained directly from the research object by filling out questionnaires distributed to 

respondents. 

Based on the results of the study, the following regression equation was obtained: Y = 2.266 + 0.502X1 

+ 0.214X2 0.095X3 + e Based on statistical data analysis, the indicators in this study were valid and 

reliable. In the classical assumption test, the regression model is multicollinearity free, there is no 

heteroscedasticity and normally distributed. 

In this study, the t-test showed that the price perception variable had a partial influence on 

purchasing decisions with the value of the price perception regression coefficient (X1) obtained t count 
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6.123 with a significant value of 0.000 <0.05, the regression coefficient value of perceived quality (X2) 

obtained t count 6.300 with a significant value of 0.000 <0.05 and the value of the regression coefficient of 

product variation (X3) obtained t count of 2.019 with a significant value of 0.046 <0.05. While the F test, 

obtained f count < f table is 54,231 < 2.70 so it can be concluded that the independent variable price 

perception (X1), perceived quality (X2), product variation (X3) has a significant influence on the 

dependent variable purchasing decisions (Y ). 

 

Keywords: Perceived Price, Perceived Quality, Product Variation, Purchase  Decision. 

 
 

PENDAHULUAN 
Peluang bisnis di bidang makanan dan minuman dapat memberikan hasil yang cukup menjanjikan. 

Salah satunya adalah usaha franchise yang telah menjadi trend bisnis yang sangat menguntungkan, terlebih 

saat ini banyak waralaba (franchise) yang murah dan menjanjikan untuk menghasilkan laba yang besar. 

Banyaknya konsumen yang membutuhkan suatu produk salah satunya minuman membuat peluang bisnis 

franchise perlu diterapkan agar bisnis dalam bidang minuman dapat berkembang, salah satu bisnis 

minuman yang tentunya dicari oleh kalangan milenial saat ini adalah minuman yang menarik dan enak saat 

dipandang dengan harga yang terjangkau. Hal ini merupakan alasan bagi milenial untuk memilih jenis 

minuman yang sesuai sebagai bagian dari gaya hidup saat ini. 

Dalam menghadapi lingkungan persaingan yang semakin kuat dan ketat, setiap penjual dituntut 

harus mampu mengoptimalkan sumber daya ekonomi yang berguna untuk meningkatkan daya saing produk 

di pasaran, serta mampu menerapkan serangkaian strategi pemasaran yang efektif dan selalu 

mengembangkan strategi pemasaran seperti variasi produk, harga maupun pelayanan secara terus menerus 

yang bertujuan untuk menarik konsumen untuk membeli produk dan memberikan kepuasan kepada 

konsumen. Hal ini  juga dilakukan sebagai upaya untuk meraih keunggulan kompetitif terhadap para 

pesaingnya.  

Lava Chocodrink ini merupakan produk yang memiliki berbagai ciri khas masing-masing yang dapat 

menjadi identitas produk dengan tambahan modivikasi di dalam campuran minumannya sehingga 

membuat orang penasaran untuk membeli. Selain keunggulan kompetitif, strategi pemasaran yang efektif 

juga harus diperhatikan, termasuk upaya menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang 

sudah ada dengan cara memprioritaskan pelanggan yang sudah ada, karena lebih mudah mempertahankan 

pelanggan lama dibandingkan dengan harus mencari pelanggan baru. Hal yang harus dilakukan untuk 

mendatangkan pelanggan dan mempertahankan pelanggan lama, yaitu dengan cara menumbuhkan minat 

beli masyarakat dan akhirnya memutuskan untuk melakukan keputusan pembelian 

Lava Chocodrink  cabang Gondang ini merupakan usaha dibidang kuliner yang berdiri pada bulan 

Agustus 2020 yang  menjanjikan minuman khas korea berbahan susu segar dicampur dengan lelehan coklat 

kental, keju dan tambahan toping boba di dalamnya serta banyak varian rasa lainnya seperti: redvelvet, taro, 

kopi,choco magma, milo choco magma dan masih banyak lagi.  

Berikut data dibawah ini merupakan hasil penjualan Lava Chocodrink. 
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Data Penjualan Lava Chocodrink 

Periode Aguatus 2020 s/d Maret 2021 

No. Bulan Jumlah Penjualan (Rp.) 

1 Agustus  2020 3.100.000,00 

2 September 2020 3.500.000,00 

3 Oktober 2020 2.532.000,00 

4 November 2020 2.648.000,00 

5 Desember 2020 2.700.000,00 

6 Januari 2021 2.150.000,00 

7 Februari 2021 1.650.000,00 

8 Maret 2021 2.255.000,00 

Sumber : Lava Chocodrink Cabang Gondang, 2020-2021 

Table diatas merupakan total penjualan Lava Chocodrink cabang Gondang yang mengalami 

kenaikan maupun penurunan dalam delapan bulan penjualan dan mengalami penurunan yang sangat 

drastis pada bulan februari hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : adanya pergantian musim 

dari musim kemarau ke musim hujan mengakibatkan penjualan Lava Chocodrink menurun, kurangnya 

variasi rasa pada minuman Lava Chocodrink, serta harga dan banyaknya pesaing minuman di kabupaten 

Nganjuk. Dalam penetapan harga penjual seharusnya mempertimbangkan harga yang di bandrol untuk 

setiap produk agar terjangkau semua lapisan konsumen. Sesuai dengan teori ekonomi semakin rendah 

harga maka semakin meningkat permintaan sebaliknya semakin tinggi harga semakin menurun 

permintaan, tidak hanya harga tetapi promosi harus dilakukan yang bertujuan untuk mempengaruhi, 

membujuk, mengajak dan menawarkan produknya ke konsumen. Kurangnya promosi dapat menyebabkan 

kurangnya pengenalan konsumen terhadap produk yang dijual sehingga mengakibatkan konsumen akan 

berpindah ke produk sejenis yang sama dan lebih familiar di mata konsumen. Akhirnya penjualan 

menjadi menurun sehingga mengakibatkan keputusan pembelian oleh konsumen juga menurun. 

Kegiatan pemasaran menentukan pendapatan sehingga setiap pelaku usaha harus memiliki 

kepekaan di setiap perubahan yang terjadi. Begitu pula yang dialami oleh Lava Chocodrink cabang 

Gondang ini, dimana saat ini banyak  penjual minuman yang bermunculan di area Gondang dengan harga 

yang sangat terjangkau sehingga membuat masyarakat ingin mencoba-coba untuk melakukan pembelian 

dengan mempertimbangkan harga yang ada. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2011:137) persepsi harga merupakan suatu proses seseorang 

individu dalam menyeleksi, mengorganisasikan, dan menterjemahkan stimulus informasi yang datang 

menjadi suatu gambaran yang menyeluruh, persepsi harga ialah bagaimana cara konsumen melihat harga 

sebagai harga yangtinggi, rendah dan adil. Hal ini mempunyai pengaruh yang kuat baik terhadap minatbeli 

dan kepuasan dalam pembelian. Ketika sebuah produk dipersepsikan murah, maka ini akan mendorong 

minat beli konsumen. Persepsi harga berkaitan dengan bagaimana informasi harga dipahami seutuhnya dan 
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memberikan makna yang dalam oleh konsumen. Tidak hanya presepsi harga tetapi perceived quality juga 

harus diperhatikan karena memiliki peranan yang penting dalam membangun sebuah merek, dimana 

banyak konteks persepsi kualitas yang dapat menjadi alasan penting pembelian serta merek mana yang 

nantinya akan dipertimbangkan oleh konsumen.  

Perceived quality sendiri menurut Menurut para ahli, Keller (2013:187),Perceived Quality adalah 

persepsi pelanggan terhadap kualitas secara keseluruhan atau keunggulan suatu produk atau jasa 

dibandingkan dengan produk atau jasa lain dan dalam kaitannya dengan tujuan yang diharapkan. Ketika 

perceived quality terhadap sebuah produk semakin baik, maka akan mendorong konsumen untuk membeli 

produk. 

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah adanya variasi produk. 

Variasi produk menunjukkan karakteristik produk, adanya pembeda dengan produk yang lainnya seperti 

bentuk (ukuran dan bahan), warna, style (Mehrjoo, dan Pasek: 2014:297). Banyaknya variasi rasa yang 

disediakan serta harga yang terjangkau dan pengemasan yang menarik sehingga mempengaruhi keputusan 

pembelian. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Persepsi Harga, Perceived Quality dan Variasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Minuman Lava Chocodrink (Studi Kasus di Lava Chocodrink Cabang Gondang, Nganjuk)”. 

 
RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian minuman Lava 

Chocodrink? 

2. Apakah perceived quality berpengaruh  signifikan terhadap keputusan pembelian minuman Lava 

Chocodrink? 

3. Apakah variasi produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian minuman Lava 

Chocodrink? 

4. Apakah persepsi harga, perceived quality dan variasi produk secara Bersama-sama berpengaruh 

signifikan  terhadap keputusan pembelian  minuman Lava Chocodrink? 

 
TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian 

minuman Lava Chocodrink. 

2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh perceived quality terhadap keputusan pembelian 

minuman Lava Chocodrink. 

3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh variasi produk terhadap keputusan pembelian 

minuman Lava Chocodrink. 
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4. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh persepsi harga, perceived quality dan variasi produk 

secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian minuman Lava Chocodrink. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Manajemen Pemasaran 

Menurut Kotler (2012:146) pengertian manajemen pemasaran adalah sebagai berikut: Manajemen 

Pemasaran adalah penganalisaan, pelaksanaan, dan pengawasan, program-program yang ditujukan untuk 

mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. 

Tujuan dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menciptakan suatu produk yang sesuai 

dengan keinginan konsumen, menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan 

produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada 

dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan.  

Bauran Pemasaran  

Buchari Alma (2016: 205), memberikan definsi tentang bauran pemasaran (marketing mix) sebagai 

suatu strategi mencampuri kegiatan-kegiatan pemasaran, agar dicari kombinasi maksimal sehingga 

mendatangkan hasil yang memuaskan. Marketing mix terdiri atas empat komponen atau disebut 4P yaitu 

product, price, place dan promotion. 

Perilaku Konsumen  

Perilaku Konsumen Menurut Schiffman dan Kanuk (2010:23), perilaku konsumen didefinisikan 

sebagai perilaku menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan 

akan memuaskan kebutuhan mereka. Perilaku konsumen didefinisikan oleh Winardi sebagai perilaku yang 

ditujukan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli, dan menggunakan barang-barang ekonomi dan 

jasa.  

Persepsi Harga  

            Xia et al pada Lee dan Lawson-Body (2011: 532) mengemukakan bahwa persepsi harga 

merupakan penilaian konsumen dan bentuk emosional yang terasosiasi mengenai apakah harga yang 

ditawarkan oleh penjual dan harga yang dibandingkan dengan pihak lain masuk diakal, dapat diterima 

atau dapat dijustifikasi. 

Perceived Quality 
 

Menurut Keller (2013:187), Perceived Quality adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas secara 

keseluruhan atau keunggulan suatu produk atau jasa dibandingkan dengan produk atau jasa lain dan 

dalam kaitannya dengan tujuan yang diharapkan.  

Variasi produk  

Menurut Kotler, (2012:72) varian produk sadalah sebagai unit tersendiri dalam suatu merek atau lini 

produk yang dapat dibedakan berdasarkan ukuran, harga, atau suatu ciri lain. 
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Keputusan Pembelian  

Menurut Sumarwan, (2014:377) Keputusan pembelian merupakan keputusan konsumen yang akan 

terjadi jika keinginan konsumen untuk membeli suatu barang sudah bulat yang meliputi mengenai barang 

apa yang akan dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, dimana membeli.  

Pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menurut Lim Yosep dalam Rizal (2013:23) mengemukakan 

bahwa persepsi harga berpengaruh positif 24 terhadap keputusan pembelian.Pada persepsi harga peneliti 

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Korniawan, dkk (2015:24) yang menunjukkan bahwa 

persepsi harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Ketika persepsi harga produk semakin murah 

maka, semakin mendorong konsumen untuk membeli sebuah produk, karena harga merupakan salah satu 

variabel penting dalam pemasaran, dimana harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk membeli suatu produk. 

Pengaruh perceived quality terhadap keputusan pembelian 

Menurut Deby Susanti Sudarsono dan Dyah Kurniawati (2013:20-21) Menyatakan bahwa persepsi 

kualitas (perceived quality) akan mempengaruhi keputusan pembelian dan brand loyalty secara langsung. 

Persepsi kualitas harus diikuti dengan peningkatan kualitas yang nyata dari produknya. Oleh sebab itu 

presepsi kualitas harus dipikirkan terlebih dahulu oleh pihak penjual sebelum memasarkan produk agar 

nanti produknya sesuai dengan yang diharapkan konsumen dari segi harga, kualitas maupun manfaat dari 

produk tersebut yang akhirnya akan mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen. 

Pengaruh Variasi Produk dengan Keputusan Pembelian  

Tampilan merupakan segala sesuatu yang ditampilkan oleh produk tersebut. Variasi produk 

merupakan daya tarik produk yang dapat dilihat secara langsung. Tampilan dalam sebuah kemasan 

produk dapat diartikan sesuatu yang terlihat dengan mata dan bersifat menarik sehingga konsumen 

memiliki keinginan untuk membeli sebuah produk. tampilan pada kemasan produk meliputi desain, 

warna yang dapat menarik konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Hal ini didukung oleh 

penelitian dari Comaeni Enril Ferdinan (2013) bahwa variasi produk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian, semakin banyak variasi pada produk maka keputusan pembelian semakin 

meningkat.
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Kerangka Konseptual dan  Hipotesis 

Kerangka konseptual merupakan hubungan logis dari landasan teori dan kajian empiris. Berikut kerangka 

konseptual dalam penelitian ini :  

 

 

 

   

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H1  : Persepsi Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian  minuman Lava Chocodrink. 

H2 : Perceived Quality berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian minuman Lava 

Chocodrink  

H3  : Variasi Produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Lava Chocodrink. 

H4 : Persepsi Harga, Perceived Quality, Variasi Produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

minuman Lava Chocodrink. 

Perceived 

Quality 

X2 

Variasi 

Produk 

X3 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

H1 

H2 

   H3 

H4 

Persepsi 

harga  

X1 
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METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh antara dua variable atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh 

Presepsi Harga, Perceived Quality Dan Variasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Minuman Lava Chocodrink Cabang Gondang, Nganjuk. 

Tempat dan Waktu Penelitian 
Lokasi objek penelitian ini terletak di gondang, Nganjuk dengan sasaran masyarakat gondang yang 

pernah membeli minuman lava chocodrink. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner 

melalui google form secara online. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan maret sampai bulan juli. 

Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2015:167). Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Lava Chocodrink Cabang Gondang, 

Nganjuk. 

Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 

2015:168). Dengan demikian sampel adalah sebagian dari populasi yang krakteristiknya hendak diselidiki, 

dan bisa mewakili keseluruhan populasinya sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi. Adapun 

penetapan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Rao Purba (Sujarweni, 2015 : 155), 

yaitu : 

  
  

 (    ) 
 

Keterangan : 

n     = Ukuran sampel/jumlah responden 

Z    = Tingkat keyakinan yang dubutuhkan dalam menentukan jumlah  sampel yaitu 95% yang 

mengacu pada tabel Z. 

95%   = 1,96 

Moe  = margin of error atau kesalahan maksimum yang bisa ditoleransi 10% 

Maka untuk mengetahui sampel penelitian dengan perhitungan sebagai berikut : 

  
    

  (    )
 

            disesuaikan oleh peneliti menjadi 100  responden. 

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini disesuaikan 

sebanyak 100 orang.  
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HASIL PENELITIAN 
 

Uji Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara dua variabel atau lebih, 

juga menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen apakah negative ataupun 

positif.  

Berikut hasil perhitungan analisis regresi linier berganda : 

                                                                       Tabel 1 

                                          Uji Regresi Linier Berganda 

     Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.266 .948  2.390 .019   

X1 .502 .082 .415 6.123 .000 .843 1.186 

X2 .214 .034 .458 6.330 .000 .738 1.355 

X3 .095 .047 .139 2.019 .046 .817 1.225 

a. Dependent Variable: Y 

Y = 2,266 + 0,502X1 + 0,214X2 0,095X3 + e 

Uji hipotesis  

Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji t (parsial), uji F (simultan) dan uji koefisien determinasi. 

Berikut merupakan hasil dari beberapa uji hipotesis diantaranya : 

                                                                      Tabel 2 

            Uji t (Parsial) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.266 .948  2.390 .019   

X1 .502 .082 .415 6.123 .000 .843 1.186 

X2 .214 .034 .458 6.330 .000 .738 1.355 

X3 .095 .047 .139 2.019 .046 .817 1.225 

a. Dependent Variable: Y 
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Tabel 3 

Uji Simultan 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 
207.858 3 69.286 54.231 .000

b
 

Residual 122.652 96 1.278   

Total 330.510 99    

Tabel 4  

Uji Koefisien Determinasi R
2
 

 

Model Summary
b
 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .793
a
 .629 .617 1.130 1.852 

 

PEMBAHASAN  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara persepsi harga, perceived quality dan variasi 

produk terhadap keputusan pembelian lava chocodrink cabang Gondang, Nganjuk. Peneliti menggunakan 

100 responden konsumen lava chococodrink yang ada di gondang.  

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 16 dalam tahap regresi linier berganda 

memperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Konstanta (a) yang dihasilkan sebesar 2,266 menunjukkan bahwa besarnya keputusan pembelian (Y) 

sebesar 2,266 jika variabel  persepsi harga (X1), perceived quality (X2), dan variasi produk (X3) adalah 

nol. 

2. Nilai koefisien persepsi harga (b1) sebesar 0502 menunjukkan bahwa variabel persepsi harga 

mengalami peningkatan satu satuan, maka akan mengakibatkan keputusan pembelian meningkat 

sebesar 0,502 dengan asumsi variabel lain konstan. 

3. Nilai koefisien perceived quality (b2) sebesar 0,214 menunjukkan bahwa jika variabel perceived quality 

mengalami peningkatan satu satuan, maka akan mengakibatkan keputusan pembelian meningkat 

sebesar 0,214 dengan asumsi variabel lain konstan. 
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4. Nilai koefisien variasi produk (b3) sebesar 0,095 menunjukkan bahwa jika variabel variasi produk 

mengalami peningkatan satu satuan, maka akan mengakibatkan keputusan pembelian meningkat 

sebesar 0,095 dengan asumsi variabel lain konstan. 

Dalam penelitian ini terdapat 3 tahap uji hipotesis yaitu uji f, uji t dan uji koefisien determinasi 

berganda. Diperoleh hasil uji t pada variabel persepsi harga  (X1) diperoleh t hitung 6,123 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05, artinya variabel persepsi harga  (X1) mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y) konsumen pada Lava Chocodrink Cabang Gondang. Berdasarkan hasil 

uji t pada variabel perceived quality  (X2) diperoleh t hitung 6,330 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 

0,05, artinya variabel perceived quality  (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y) konsumen pada Lava Chocodrink Cabang Gondang. Berdasarkan uji t variabel variasi 

produk   (X3) diperoleh t hitung 2,019 dengan nilai signifikan sebesar 0,046 < 0,05, artinya variabel variasi 

produk  (X3) mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) konsumen pada Lava 

Chocodrink Cabang Gondang. 

Berdasarkan hasil uji f (simultan) diperoleh  nilai F hitung sebesar 54,231 dan F tabel sebesar 2,70. 

Nilai F hitung lebih besar dari F tabel sehingga H0 ditolak, artinya Persepsi Harga (X1), Perceived Quality 

(X2), dan Variasi Produk  (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

Dilihat dari segi pengaruh yang telah diuji koefisien determinasi (R
2
) dengan meregresikan Nilai 

koefisien Determinasi (R
2
) diperolah sebesar 0,629 yang berarti bahwa sebesar 62,9% keputusan 

pembelian pada Lava Chocodrink Cabang Gondang, Nganjuk dipengaruhi oleh variabel persepsi harga 

(X1), perceived quality (X2) dan variasi produk (X3) sedangkan sisanya sebesar 37,1% dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar variabel yang diteliti diantaranya Celebrity Endorser, Citra Merek, dan promosi. 

PENUTUP 

Simpulan 
 

1. Berdasarkan penelitian yang didapat dari hasil regresi linear berganda dapat diambil kesimpulan 

bahwa persepsi harga  (X1), perceived quality (X2), dan variasi produk (X3) mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

2. Berdasarkan penelitian yang didapat dari hasil uji t (parsial) dapat diambil kesimpulan bahwa 

variabel persepsi harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen Lava Chocodrink Cabang Gondang, Nganjuk.  

3. Berdasarkan penelitian yang didapat dari hasil uji t (parsial) dapat diambil kesimpulan bahwa 

variabel perceived quality mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen Lava Chocodrink Cabang Gondang, Nganjuk. 
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4. Berdasarkan penelitian yang didapat dari hasil uji t (parsial) dapat diambil kesimpulan bahwa 

variabel variasi produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen Lava Chocodrink Cabang Gondang, Nganjuk. 

5. Berdasarkan penelitian yang didapat dari hasil uji F (Simultan) dapat diambil kesimpulan bahwa 

variabel persepsi harga, perceived quality dan variasi produk mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen Lava Chocodrink Cabang Gondang, Nganjuk. 

6. Berdasarkan uji koefisien determinasi (R
2
) dengan meregresikan variabel persepsi harga (X1), 

perceived quality (X2), dan variasi produk (X3) terhadap keputusan pembelian konsumen (Y) Lava 

Chocodrink Cabang Gondang, Nganjuk diperolah nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,629.  

Saran 

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam  pengambilan keputusan pada 

pihak Lava Chocodrink Cabang Gondang, Nganjuk 

2. Bagi peneliti lain dapat mengembangkan variabel lain yang berkaitan dengan keputusan pembelian 

Lava Chocodrink Cabang Gondang. 

3. Karena hasil penelitian positif signifikan sebaiknya perusahaan tetap memperhatikan dalam kualitas 

produk, penetapan harga, variasi produk yang positif agar keputusan pembelian semakin 

meningkat. 
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