
BAB V

PEMBAHASAN

Setelah  melakukan  Penelitian  secara  langsung  dengan  melakukan

penyebaran kuesioner yang diajukan kepada para responden yaitu konsumen

adzkia  hijab  syar`i  Tulungagung.  Kemudian  peneliti  mengolah  data  hasil

jawaban  responden  atas  kuesioner  yang  peneliti  sebarkan  dengan

menggunkan   bantuan  software pengolahan  data  SPSS  16.0.  Berdasarkan

pada  hasil  olahan  statistik,  maka  dapat  dikemukanan  dalam penelitian  ini

yang menjelaskan:

A. Pengaruh  Kualitas  Produk  terhadap  Keputusan  pembelian  produk

gamis Adzkia Hijab Syar’i Tulungagung

Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa kualitas  produk yang

terdiri  dari  beberapa  indikator  yaitu  fitur,  daya  tahan  dan  kinerja,  kualitas

produk  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  keputusan  pembelian

gamis  merek  Adzkia  Hijab  di  Tulungagung.  Kesimpulannya,  jika  kualitas

produk  mengalami  peningkatan,  maka  keputusan  pembelian  gamis  merek

Adzkia  di  Tulungagung  akan  meningkat  dan  ketika  kualitas  produk

mengalami  penurunan,  maka keputusan pembelian  gamis  merek Adzkia  di

Tulungagung akan mengalami penurunan. Hal ini dibutktikan dengan adanya

tanggapan responden yang setuju terhadap indikator kualitas produk.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Oloan dan Asmara. Dalam

penelitiannya, Oloan dan Asmara menggunakan analisis data dengan regresi 
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linier berganda dan diperoleh hasil bahwa nilai thitung lebih besar dari

ttabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan

signifikan terhadap keputusan pembelian hanphone Xiaomi di Kota Langsa.83

Hal ini senada dengan penelitian yang telah di lakukan Kristian dan

Widayanti.  Dalam penelitian  tersebut  variabel  kualitas  produk berpengaruh

positif  dan  signifikan  terhadap  keputusan  pembelian  Sepeda  Motor  Honda

pada Mahasiswa Kampus 1 Universitas Kristen Krida Wacana. Dari data dan

fakta diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas produk merupakan faktor yang

tidak terpisahkan dari keputusan pembelian gamis merek adzkia hijab syar`i

tulungagung,  karena  tinggi  rendahnya  kualitas  produk akan  mempengaruhi

tinggi rendahnya keputusan pembelian.84

Hasil penelitian diatas memperkuat teori berikut, bahwa penjual yang

dapat  memuaskan  sebagian  besar  kebutuhan  konsumen  hampir  sepanjang

waktu merupakan penjual atau perusahaan yang berkualitas.  Menurut Philip

Kotler dan Lene Kevin mendefinisikan produk sebagai salah satu unsur bauran

pemasaran yang sangat strategis terhadap peningkatan volume penjualan.85

Produk merupakan segala  sesuatu yang dapat  di  tawarkan produsen

untuk diperhatikan,  diminta,  dicari,  dibeli,  digunakan atau dikonsumsi para

sebagai  pemenuhan  kebutuhan  atau  keinginan  pasar  yang  bersangkutan.86

83 Suri Amilia dan M. Oloan Asmara Nst,   Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Kualitas
Produk  terhadap  Keputusan  Pembelian  Handphone  Merek  Xiaomi  di  Kota  Langsa,  Jurnal
Manajemen dan Keuangan, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, ISSN: 2262-844X, hal. 660-669

84 Denny Kristian dan Rita Widayanti,  Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap
Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda pada Mahasiswa Kampus 1 Universitas Kristen Krida
Wacana, Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis, Volume 16, Nomor 1, Tahun 2016, hal. 45-58 

85 Philip Kotler & Lene Kevin Keller, Manajemen Pemasaran, (Jakarta : Prenhallindo, 
2008), hlm. 234.
86 Fandy Tjipto, Strategi Pemasaran.....Hlm. 95
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Dalam tahap  pembelian  konsumen  memilih  produk atau  merek  yang akan

dibeli.  Pemilihan  ini  berdasarkan  hasil  evaluasi  ditahap  sebelumnya  dan

dimensi-dimensi  lain.  Ketersediaan  produk dapat  mempengaruhi  keputusan

pembelian,  pada  tahap  ini  konsumen  juga  memilih  penjual  produk  yang

bersangkutan,  pilihan  penjual,  juga  persyaratan  atau nilai  tambah lain  bagi

konsumen dapat mempengaruhi produk akhir.87 

Didalam adzkia  hijab  syar`i  produk-produk yang dihasilkan  banyak

memikat hati para konsumen karena hal ini disebabkan oleh banyaknya model

gamis yang diproduksi dan beraneka warna. Selain itu produk yang dihasilkan

juga  sesuai  dengan  model-model  busana  saat  ini  yang  mana  tetap  terlihat

modis  namun tetap  syar`i.  Produk  yang  dihailkan  oleh  adzkia  hijab  syar`i

selalu mengikutu tren busana disetiap tahunnya. Dari berbagai macam pilihan

produk yang ditawarkan oleh adzkia hijab syar`i tersebut membuat konsumen

menjadi tertarik akan produk yang dihasilkan dan akhirnya memutuskan untuk

membeli.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kualitas

produk memiliki  pengaruh terhadap keputusan pembelian,  sehingga jumlah

konsumen yang memilih  produk gamis  Adzkia  Hijab  Syar’i  ini  meningkat

disetiap tahunnya.

B. Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  terhadap  Keputusan  pembelian  produk

gamis Adzkia Hijab Syar’i Tulungagung

87 Irmawati, Manajemen Pemasaran di Rumah Sakit....., Hlm.30



110

Hasil penelitian, diketahui bahwa kualitas pelayanan yang terdiri dari

beberapa  indikator  yaitu  daya  tanggap,  kehandalan  dan  jaminan,  kualitas

pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian

gamis  merek  Adzkia  Hijab  di  Tulungagung.  Kesimpulannya,  jika  kualitas

pelayanan mengalami peningkatan, maka keputusan pembelian gamis merek

Adzkia  di  Tulungagung  akan  meningkat  dan  ketika  kualitas  pelayanan

mengalami penurunan, maka keputusan pembelian gamis  merek Adzkia di

Tulungagung akan mengalami penurunan. Hal ini dibutktikan dengan adanya

tanggapan responden yang setuju terhadap indikator kualitas pelayanan.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Amrullah, Pamasang S.

Siburian, dan Saida Zainurossalamia ZA88 yang menyatakan bahwa kualitas

layanan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  keputusan  pembelian

sepeda  motor  Honda  di  Dealer  Honda  Star Motor  Samarinda.  Hal  ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan, maka

semakin  tinggi  pula  keputusan  konsumen dalam  membeli  suatu  produk.

Begitu pula sebaliknya, apabila kualitas pelayanan yang diberikan mengalami

penurunan,  maka  keputusan konsumen dalam membeli  suatu  produk akan

mengalami penurunan pula.

Hasil  penelitian  di  atas  mendukung  teori  yang  dikemukakan  oleh

Kasmir,  bahwa pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari  suatu pihak

kepada pihak lainnya. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan

secara  ramah,  tamah,  adil,  tepat,  dan  dengan  etika  yang  baik  sehingga

88 Amrullah, Pamasang S. Siburian, Dan Saida Zainurossalamia ZA, Pengaruh Kualitas 
Produk Dan Kualitas Layanan  Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda, 

 Jurnal Ekonomi dan Manajemen,  Volume 13, nomor 2, tahun 2016, hal 115
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memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi penerimanya.89 Kualitas pelayanan

dapat dibedakan menjadi dua kriteria, yaitu kualitas pelayanan yang baik dan

kualitas pelayanan yang buruk. Kualitas pelayanan bukan suatu hal yang kaku

atau permanen, melainkan fleksibel atau bisa dirubah. Perubahan ini tentunya

berupa  peningkatan  yang  lebih  baik.  Jenis  kualitas  pelayanan  yang  baik

adalah  yang  sifatnya  memuaskan  dan  sesuai  dengan  pelayanan  yang

diharapkan konsumen. Harapan konsumen maka pelayanan ini dikategorikan

sebagai  pelayanan  yang  sangat  berkualitas  atau  sangat  memuasakan

konsumen.  Kepuasan  ini  dapat  diartikan  sebagai  tingkat  kepuasan

konsumen.90

Hal itu  sesuai dengan  kualitas  pelayanan yang diberikan di Adzkia

Hijab  Syar’i  yang  mana  kualitas  pelayanan disesuaikan  dengan  kualitas

barang yang dihasillkan. Dengan kata lain penentuan kualitas pelayanan yang

semakin baik dan sopan maka juga akan meningkatkan keputusan pembelian

gamis tersebut. Konsumen melihat  kualitas pelayanan yang ditentukan oleh

Adzkia Hijab Syar’i sesuai dengan kualitas yang diberikan kepada konsumen.

Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa

pelayanan  memiliki  pengaruh  terhadap  keputusan  pembelian,  sehingga

jumlah  konsumen  yang  memilih  produk  gamis  Adzkia  Hijab  Syar’i  ini

meningkat disetiap tahunnya.

89 Kasmir, Etika Customer Service. (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008), hal. 108
90 Univesritas Ciputra, Kualitas Pelayanan : Dimensi dan Cara Mengukurnya. 

http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/kualitas-pelayanan-dimensi-dan-cara-mengukurnya diakses 
pada 09 Juli 2019

http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/kualitas-pelayanan-dimensi-dan-cara-mengukurnya
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C. Pengaruh Harga terhadap Keputusan pembelian produk gamis Adzkia

Hijab Syar’i Tulungagung

Hasil  penelitian,  diketahui  bahwa harga  yang  terdiri  dari  beberapa

indikator yaitu keterjangkauan harga, daya saing harga dan kesesuaian harga

dengan kualitas produk, harga  berpengaruh positif dan signifikan terhadap

keputusan  pembelian  gamis  merek  Adzkia  Hijab  di  Tulungagung.

Kesimpulannya,  jika  harga  mengalami  peningkatan,  maka  keputusan

pembelian gamis merek Adzkia di Tulungagung akan meningkat dan ketika

harga mengalami penurunan, maka keputusan pembelian gamis merek Adzkia

di  Tulungagung  akan  mengalami  penurunan.  Hal  ini  dibutktikan  dengan

adanya tanggapan responden yang setuju terhadap indikator harga.

Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Tri  Widodo91,

menunjukkan hasil bahwa variabel harga berpengaruh signifikansi terhadap

keputusan pembelian konsumen Mahasiswa Muhammadiyah Surakarta. Hal

ini  dapat  diketahui  dari  nilai  sig  pada  hasil  uji  t.  Dari  fakta  diatas  dapat

disimpulkan  bahwa  harga  merupakan  faktor  yang  tidak  terpisahkan  oleh

keputusan pembelian gamis adzkia hijab syar`i di Tulungagung.

Hal  ini  senada  dengan  penelitian  Anissa  Budi  Utami92 yang

menyatakan  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  harga  terhadap

keputusan pembelian rumah D’Kranji Residence Tahap II Bekasi Barat. Dari

91 Tri Widodo,  Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga terhadap Keputusan Pembelian
Konsumen  pada  Produk  Indomie  (Study  Kasus  Mahasiswa  Universitas  Muhammadiyah
Surakarta), (Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

92 Anissa Budi Utami, Pengaruh Harga, Pendapatan Dan Lokasi Terhadap Keputusan 
Pembelian Rumah Di D’kranji Residence Tahap Ii Bekasi Barat,(Politeknik Negeri Jakarta:2015)  
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fakta  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa harga  merupakan  faktor  yang  tidak

terpisahkan  oleh  keputusan  pembelian  gamis  adzkia  hijab  syar`i  di

Tulungagung, karena besar kecilnya nilai signifikan harga akan berpengaruh

terhadap meningkat tidaknya keputusan pembelian.

Hasil  penelitian  diatas  mendukung  teori  yang  dikemukakan  oleh

Indriyo bahwa harga suatu produk merupakan ukuran terhadap besar kecilnya

nilai  kepuasan seseorang terhadap  produk yang dibelinya.  Seseorang akan

berani  membayar  suatu  produk  dengan  harga  yang  mahal  apabila  produk

tersebut  melebihi  harapannya  (dia  menilai  kepuasan  yang  diharapkannya

terhadap  produk  yang  akan  dibelinya  itu  tinggi). Sebaliknya,  apabila

seseorang itu menilai kepuasannya terhadap suatu produk itu rendah, maka

dia tidak akan bersedia  untuk membayar  atau membeli  produk itu  dengan

harga  yang  mahal.  Sedangkan  secara  historis  harga  itu  ditentukan  oleh

pembeli  dan  penjual  melalui  proses  tawar  menawar,  sehingga  terjadilah

kesepakatan harga tertentu. 93

Hal itu sesuai dengan harga yang ditetapkan di Adzkia Hijab Syar’i

yang  mana  penentuan  harga  disesuaikan  dengan  kualitas  barang  yang

dihasillkan. Dengan kata lain penentuan harga yang semakin baik dan sesuai

maka  juga  akan  meningkatkan  keputusan  pembelian  gamis  tersebut.

Konsumen melihat  harga yang ditentukan oleh Adzkia Hijab Syar’i  sesuai

dengan kualitas yang diberikan kepada konsumen.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Harga

memiliki  pengaruh  terhadap  keputusan  pembelian,  sehingga  jumlah

93 Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm 271
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konsumen yang memilih produk gamis Adzkia Hijab Syar’i  ini  meningkat

disetiap tahunnya.

D. Pengaruh Kualitas  Produk,  Kualitas  Pelayanan dan Harga   terhadap

Keputusan pembelian produk gamis Adzkia Hijab Syar’i Tulungagung

Hasil  penelitian,  diketahui  bahwa keputusan pembelian  yang terdiri

dari beberapa indikator yaitu pencarian informasi, keputusan pembelian dan

perilaku  pasca  pembelian,  keputusan  pembelian  berpengaruh  positif  dan

signifikan  terhadap  keputusan  pembelian  gamis  merek  Adzkia  Hijab  di

Tulungagung. Peneliti ini menunjukkkan bahwa ada pengaruh secara simultan

(bersama-sama) kualitas produk, kualitas pelayanan dan harga  berpengaruh

terhadap  keputusan  pembelian  produk Gamis  Adzkia  Hijab  Syar’i

Tulungagung. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian  Aprillia Dewi Ratnasari

dan  Harti94 hasil dari pengujian yang telah dilakukan sebelumnya didapatkan

hasil  bahwa  semua  variabel  independen  yaitu  kualitas  produk,  kualitas

pelayanan   dan  harga secara  simultan  berpengaruh  terhadap  keputusan

pembelian.  Variabel  dependen  yaitu  keputusan  pembelian  sebesar  67%

dipengaruhi  oleh  variabel  independen  yaitu  kualitas  produk,  kualitas

pelayanan  dan  harga.  Sedangkan  sisanya  sebesar  33%  dipengaruhi  oleh

variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Menurut  Kotler  dan  Amstrong  keputusan  pembelian  adalah  tahap

dalam proses  pengambilan  keputusan  pembelian  dimana  konsumen benar-

94 Aprillia Dewi Ratnasari dan  Harti,  Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Lokasi, Dan 
Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Di Djawi Lanbistro Coffee And Resto 
Surabaya, ...., hal 10
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benar membeli.95 Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu

yang  secara  langsung  terlibat  dalam  mendapatkan  dan  mempergunakan

barang yang ditawarkan. Dalam keputusan membeli suatu produk, menurut

Swastha memiliki 7 komponen, antara lain: keputusan tentang jenis produk,

bentuk produk, tentang merek, tentang penjualnya,  tentang jumlah produk,

waktu pembelian dan cara pembayaran.96

95 Philip Kotler & Gery Amstrong, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta: PT Indeks 
Gramedia, 2003), hal. 220

96 Basu Swastha, Azaz-Azaz Marketing, ...., hal. 112.
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