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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.1 Gambaran Umum UKM Jamur Tiram Kijun 

UKM Jamur Tiram Kijun merupakan pembudidaya jamur tiram dan 

pembuatan bibit jamur tiram, UKM ini berdiri sejak 06 April 2006 dan 

pemiliknya bapak Ranto Purnomo  yang bertempat di Desa Kaligarang Rt 06 Rw 

02, Kecamatan Keling, pada tahun 2008 UKM Jamur Tiram Kijun mulai 

tergabung dalam PPJJ (paguyuban petani jamur jepara) UKM ini pada awal mula 

berdirinya hanyamampu memproduksi jamur tiram putih saja dan belum bisa 

membuat bibit jamur sendiri setelahn bergabung dengan PPJJ UKM  ini mulai 

bisa membuat bibit sendiri karna dalam komunitas tersebut banyak pelatihan – 

pelatihan yang di ajarkan mulai dengan pembuatan bibit jamur tiram sendiri 

hingga memproduksi jenis jamur tiram baru yaitu jamur tiram coklat dan ping. 

UKM Jamur Tiram Kijun pada tahun 2016 hingga saat ini sudah mampu 

memproduksi jamur 80 kg – 105 kg per harinya dan mampu memproduksi bibit 

jamur tiram 1000 log per hari.  

1.2 Gambaran Umum Responden 

Responden dipenelitian ini adalah orang yang pernah melakukan pembelian 

produk Jamur Tiram Kijun didaerah kecamatan keling dan semua respondennya 

ditentukan jenis klamin wanita dikarnakan dalam melakukan pembelian jamur 

tiram di pasar 90% adalah wanita.    
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1.2.1 Usia Responden 

      Usia sangat mempengaruhi perilaku seseorang, karena perbedaan usia 

sangat berpengaruh terhadap cara berfikir, kematangan seseorang, serta 

kebutuhan seseorang akan sesuatu.  

Tabel 4.1  

Usia 

Usia Frequency Percent 

17-21 tahun 15 15,6 

22- 27 tahun 19 19,8 

28- 33 tahun 28 29,2 

> 34 tahun 34 35,4 

Total 96 100 

 

       Sumber : Data primer yang diolah. 2018  

Bedasarkan table 4.1 diatas dapat dilihat bahwa usia responden sangat variatif. 

Responden dengan usia antara > 34 tahun menempati presentase tertinggi yaitu 

sebesar 34 orang atau 34%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pemilihan 

jamur terjadi pada semua kelompok umur, dimana produk jamur saat ini telah 

menawarkan berbagai macam jenis olahan jamur yang sesuai dengan selera yang 

dibutuhkan dan semua kelompok umur. 

1.2.2 Pekerjaan Responden 

 Pekerjaan dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengambil 

keputusan. Pekerjaan yang dimiliki dapat mencerminkan tingkat penghasilan 
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yang dimiliki responden. Berikut ini disajikan tabel mengenai pekerjaan 

responden: 

Tabel 4.2  

Pekerjaan 

Pekerjaan Frequency Percent 

Pelajar / mahasiswa 5 5,2 

Wiraswasta 31 32,3 

PNS / BUMN 8 8,3 

Ibu rumah tangga 43 44,8 

Lainnya...... 9 9,4 

Total 96 100 

 Sumber: data primer yang  diolah . 2018 

Bedasarkan tabel 4.2 pekerjaan respoden terbanyak dalam penelitian ini adalah 

Ibu Rumah Tangga 43 responden.  

1.2.3 Rata – Rata Pembelian Responden 

Rata – rata pembelian per bulan adalah sejumlah nominal yang dikluarkan 

responden untuk membeli produk yang sama. 

Tabel 4.3  

Rata-rata Pembelian 
  Rata-rata Pembelian Frequency Percent 

Valid 
< Rp100.000 39 40,6 

Rp100.000 – Rp300.000 43 44,8 

Rp 300.000 – Rp500.000 10 10,4 

> Rp500.000 4 4,2 

Total 96 100,0 

 Sumber data primer yang diolah. 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa rata – rata responden  

mengeluarkan nominal Rp 100.000 – Rp 300.000 / bulan sebanyak 43 responden   
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1.2.4 Melakukan Pembelian Ulang  

Responden melakukan pembelian ulang dapat dikarnakan responden merasa 

puas dengan produk yang ditawarkan bisa melalui kualitas, harga, bahkan merek 

sekalipun. 

Tabel 4.4  

Rata-rata Pembelian 
                         

Melakukan pembelian Frequency Percent 

Valid 1 kali 3 3,1 

2 – 5 kali 35 36,5 

6 – 11 kali 42 43,8 

> 12 kali 16 16,7 

Total 96 100,0 

Sumber data primer yang diolah. 2018 
Berdasarkan tabel 4.4 responden melakukan pembelian ulang yang paling banyak 

adalah 6 – 11 kali dengan julah 42 responden.   

1.3 Analisis Deskriptif 

Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran 

deskriptif terhadap variabel-variabel penelitian yang digunakan. Berdasarkan hasil 

tanggapan dari 96 responden tentang pengaruh kualitas produk,  Harga, dan 

Merek Barang  terhadap keputusan pembelian, maka peneliti akan menguraikan 

secara rinci jawaban responden yang dikelompokkan dalam satu kategori skor 

dengan menggunakan rentang skala. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui tanggapan dari masing-masing 

indikator dari setiap variabel adalah sebagai berikut : 
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RS  = 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

 Perhitungan tersebut adalah sebagai berikut : 

RS = 
5−1

5
 = 0,8 

Standar untuk kategori lima kelas tersebut adalah sebagia berikut (Durianti, dkk 

,2001) : 

1,00 – 1,80 = Sangat rendah atau sangat tidak baik 

1,81 – 2,60 = Rendah atau tidak baik 

2,61 – 3,40 = Sedang atau Cukip 

3,41 – 4,20 = Tinggi atau baik  

4,21 – 5,00 = Sangat baik atau sangat baik  

1.3.1 Analisis Deskriptif Variabel 

Analisis deskriptif variabel kualitas produk dilakukan dari hasil pernyataan 

responden pada setiap pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel 

kualitas produk, harga, merek barang dan keputusan pembelian. Dari hasil 

pernyataan responden kemudian dicari nilai rata – rata untuk kemudian 

disimpulkan berdasarkan nilai kategori rentang skala yang telah ditentukan. 

Secara keseluruhan perhitungan nilai rata-rata pernyataan responden dapat 

dilihat hasilnya sebagai berikut. 
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Tabel 4.5  

Rata - rata variabel 

Indikator X1 
Kualitas Produk 

Total 
Skor 

Rata 
- rata 

Kateg
ori 1 2 3 4 5 

bentuk/ukuran 3 8 20 46 19 96 358.00 3.7292 baik 
Ketahanan 1 4 36 37 18 96 355.00 3.6979 baik 

kesan kualitas 0 8 32 41 15 96 351.00 3.6563 baik 
Total Rata – rata   3.694 

Indikator X2 
Harga  

Total Skor 
Rata 
- rata 

Kateg
ori 1 2 3 4 5 

Harga bersaing 0 7 25 44 20 96 365.00 3.8021 baik 
Harga Terjangkau 0 4 20 55 17 96 373.00 3.8854 baik 
Harga Naik Turun 1 11 41 32 11 96 329.00 3.4271 baik 
Total Rata – rata   3.704 

iIndikator X3 
Merek Barang 

Total Skor 
Rata 
- rata 

Kateg
ori 1 2 3 4 5 

Daya Ingat Merek barang 3 16 35 33 9 96 317.00 3.3021 cukup 
Warna Kemasan  0 6 26 47 17 96 363.00 3.7813 baik 

Logo Merek Barang 4 11 14 47 20 96 356.00 3.7083 baik 
Total Rata – rata   3.597 

Indikator Y 
Keputusan Pembelian 

Total Skor 
Rata 
- rata 

Kateg
ori 1 2 3 4 5 

Kemantapan terhadap 

produk 
0 5 21 58 12 

96 365.00 3.8021 baik 
Memberikan rekomendasi  0 12 35 40 9 96 334.00 3.4792 baik 

Melakukan pembelian 

ulang 
1 5 27 42 21 

96 365.00 3.8021 baik 
Total Rata – rata   3.694 

Sumber: data primer yang diolah.2018  

Pertanyaan – pertanyaan dalam kuesioner ini dibuat dengan sekala 1 – 5  untuk 

mendapat kan data yang bersifat interval dan diberi nilai. Berdasarkan pada tabel 

4.3 diatas, dilihat bahwa responden mempunyai kecenderungan menjawab 

pertanyaan kuesioner dalam kategori nilai setiap indikator yang ada antara 1 

hingga 5 dan atas hasil yang ada bisa dilihat sebagai berikut : 

1. variabel kualitas produk diperoleh rata – rata nilai indikator 1 sebesara 3,72, 

indikator 2 sebesar 3,69 dan indikator 3 sebesar 3,65 dari hasil semua 
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indikator menunjukan nilai rata – rata sebesar 3,69 yang berarti variabel 

kualitas produk berada dikategori baik.  

2. variabel harga diperoleh rata – rata nilai indikator 1 sebesara 3,80 indikator 2 

sebesar 3,88 dan indikator 3 sebesar 3,42 dari hasil semua indikator 

menunjukan nilai rata – rata sebesar 3,70 yang berarti variabel harga berada 

dikategori baik.  

3. variabel merek barang diperoleh rata – rata nilai indikator 1 sebesara 3,30, 

indikator 2 sebesar 3,78 dan indikator 3 sebesar 3,70 dari hasil semua 

indikator menunjukan nilai rata – rata sebesar 3,359 yang berarti variabel 

merek barang berada dikategori baik.  

4. variabel keputusan pembelian diperoleh rata – rata nilai indikator 1 sebesara 

3,80, indikator 2 sebesar 3,47 dan indikator 3 sebesar 3,80 dari hasil semua 

indikator menunjukan nilai rata – rata sebesar 3,69 yang berarti variabel 

keputusan pembelian berada dikategori baik.  

Secara garis besar hasil jawaban dari 96 responden terhadap 4 variabel ( kualitas 

produk, harga, merek barang, keputusan pembelian)dapat diukur dengan masing – 

masing 3 indikator, setiap indikator terdiri dari 1 kuesioner dan dari semua 

kuesioner yang di tanyakan kepada responden menunjukan kedalam kategori 

baik.. 

1.4 Analisis Data Kuantitatif 

1.4.1 Uji Instrumen 

Uji Instrumen dalam penelitian ini berupa Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. 
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1.4.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

variabel. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan menggunakan nilai 

korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor 

variabel. r hitung diperoleh dari hasil output SPSS, kemudian nilai tersebut 

dibandingkan dengan nilai r tabel. Nilai r tabel dihitung dengan rumus df = n – 

2 sehingga df = 96 – 2 = 94 dan r tabel 0,201 suatu item diyatakan vaild apa 

bila nilai r hitung lebih tinggi dari r tabel. Pengujian validitas selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel 4.4 : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas 

sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan pada 

penilitian ini untuk mengukur variable-variabel yang digunakan memiliki r hitung 

yang lebih besar di banding dengan r tabel. Sehingga semua indikator yang ada 

dalam penilitian ini adalah valid. 

Item r hitung r tabel Validitas 

X1.1 0,459 0,201 Valid 

X1.2 0,449 0,201 Valid 

X1.3 0,423 0,201 Valid 

X2.1 0,482 0,201 Valid 

X2.2 0,455 0,201 Valid 

X2.3 0,491 0,201 Valid 

X3.1 0,419 0,201 Valid 

X3.2 0,408 0,201 Valid 

X3.3 0,514 0,201 Valid 

Y1.1 0,475 0,201 Valid 

Y1.2 0,389 0,201 Valid 

Y1.3 0,391 0,201 Valid 
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1.4.1.2  Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kehandalan atau 

kepercayaan suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu 

kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika nilai Alpha > 0,60 dengan melihat 

tabel statistik dapat diketahui nilai alpha dan jumlah item pertanyaan. 

Tabel 4.7 

 Hasil Uji Reliabilitas 

 

Item  
Cronbach's 

Alpha 

Nilai 

Kritis  
Validitas 

X1 0,609 0,60 Reliabel 

X2 0,604 0,60 Reliabel 

X3 0,641 0,60 Reliabel 

Y 0,609 0,60 Reliabel 

          Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai croanbach alpha masing-masing 

variabel lebih besar dari 0,60 Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

semua konsep pengukuran masing-masing variabel dari kuisioner adalah 

reliabel yang berarti kuesioner yang digunakan pada penelitian ini merupakan 

kuesioner yang handal. 

1.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Semua model regresi yang baik harusnya bebas dari masalah-masalah 

yang berkaitan dengan penyimpangan terhadap asumsi klasik. Uji asumsi klasik 
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dalam penelitian penelitian ini berupa Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, dan 

Uji Heteroskedastisitas. 

1.4.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terkait dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat di gambar 1 sebagai berikut : 

 

Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dilihat dari gambar 1 bisa 

disimpul kan bahwa dua variabel bebas dan terikat memiliki distribusi normal. 

1.4.2.2 Uji Multikolonieritas  

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 
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yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai (VIF variance inflation factor, bila 

nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi Multikolonieritas atau non 

Multikolonieritas. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Variabel bebas  VIF Keterangan 

X1 1,343 non Multikolonieritas 

X2 1,416 non Multikolonieritas 

X3 1,364 non Multikolonieritas 

 

    Sumber : Data primer yang diolah, 2018     

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 dari 

semua variable-variabel penelitian, hal ini menunjukan bahwa data tersebut 

tidak terjadi multikolonieritas.  

1.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

 Dalam model regresi digunakan hasil uji heteroskedastisitas untuk 

mengetahui apakah model regresi memiliki variance residual antar 

pengamatan. Namun model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Jika terdapat ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain maka model regresi 

layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel 

independen. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilihat melalui Uji 

Glejser. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhii 

variabel dependen, maka terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser 

Variabel Bebas  Sig Keterangan 

X1 ,059 non heteroskedastisitas 

X2 ,568 non heteroskedastisitas 

X3 ,098 non heteroskedastisitas 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

 Pada tabel 4.7 dari uji glister, dapat dilihat nilai signifikan semua variabel 

dependent adalah diatas atau lebih dari 0,05 oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa variabel data penilitian ini adalah homogen atau lolos uji 

heteroskedastisitas. 

1.4.3 Analisisn Regresi Linier Berganda  

Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen yang merupakan Keputusan 

Pembelian serta variabel independen yaitu Kualitas Produk, Harga dan Merek 

Barang. Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan menggunakan SPSS 

diketahui model regresi dari tabel koefisien berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,743 1,166   4,068 ,000 

kualitas produk 
(X1) ,097 ,096 ,107 1,009 ,316 

harga (X2) ,355 ,105 ,360 3,391 ,001 

merek barang (X3) 
,122 ,087 ,145 1,415 ,160 

a. Dependent Variable: keputusan pembelian (Y) 

Sumber : Data primer yang dioalah, 2018 
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Bentuk persamaan regresi tersebut sebagai berikut :  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

Y  : Keputusan Pembelian 

a  : konstanta 

b1−b3  : koefisien regresi variabel independen 

X1    : Kualitas Produk 

X2   : Harga 

X3    : Merek Barang 

e     : error 

1.4.3.1 Pengujian Hipotesis uji F 

Hasil perhitungan model regresi secara bersama – sama deiperoleh pada 

tabel 4.9 berikut ini : 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Regresi Secara Bersama – sama 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 
80,628 3 26,876 10,446 ,000b 

Residual 
236,706 92 2,573 

  

Total 317,333 96       

Sig F = 0, 000 
F hitung = 10,446 
F tabel = 2,699 
a. Dependent Variable: keputusan pembelian (Y) 
b. Predictors: (Constant), merek barang (X3), kualitas produk (X1), harga (X2) 

         Sumber : data primer yang diolah,2018 



59 
 

 
 

Pada tabel 4.9 menunjukan bahwa angka F hitung sebesar 10,446 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak Ha ditrima. Artinya 

variabel kualitas produk, harga, merek barang berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pembelian pada produk jamur tiram kijun di jepara, 

sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa variabel kualitas produk, harga, 

merek barang berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian pada 

produk jamur tiram kijun di jepara dapat di terima. 

1.4.3.2 Pengujian Hipotesis Uji t  

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Dengan ketentuan sig. < 0,05 maka 

terdapat pengaruh signifikan sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. Hasil output 

untuk uji statistik t dilihat melalui tabel coefficient sebagai berikut : 

 Tabel 4.10 

Hasil Analisis Regresi Masing – Masing Variabel 

 

 

 

 

 

 

Hasi

l perhitungan uji t sebagai berikut: 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,743 1,166   4,068 ,000 

kualitas 
produk 
(X1) 

,097 ,096 ,107 1,009 ,316 

harga 
(X2) 

,355 ,105 ,360 3,391 ,001 

merek 
barang 
(X3) 

,122 ,087 ,145 1,415 ,160 

Jumlah sempel = 96 
t tabel = 1,986 
α = 0,05 
a. Dependent Variable: keputusan pembelian (Y) 
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1. Nilai t hitung untuk variabel kualitas produk sebesar 1,009 lebih kecil dari 

nilai t tabel sebesar 1,986 dengan tingkat signifikan 0,316 > 0,05 sehingga 

Ho diterima artinya kualitas produk tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap- keputusan pembelian produk jamur tiram di jepara. 

2. Nilai t hitung untuk variabel harga sebesar 3,391 lebih besar dari nilai t 

tabel sebesar 1,986 dengan tingkat signifikan 0,001 < 0,05 sehingga Ho di 

tolak artinya harga berpengaruh secara signifikan terhadap- keputusan 

pembelian produk jamur tiram  di jepara. 

3. Nilai t hitung untuk variabel merek barang sebesar 1,415 lebih kecil dari 

nilai t tabel sebesar 1,986 dengan tingkat signifikan 0,160 > 0,05 sehingga 

Ho diterima artinya merek barang tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap- keputusan pembelian produk jamur tiram di jepara. 

1.4.3.3. Pengujian Koefisien Determinasi (R2) 

Perhitungan koefisien determinasi dalam model regresi deibaca melalui nilai 

adjusted R square dengan hasil pengujian sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

 Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 
,504a ,254 ,230 1,6040 

a. Predictors: (Constant), merek barang (X3), kualitas produk (X1), harga (X2) 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai R square adalah 0,254 hal ini 

mengandung arti bahwa variabel kualitas produk X1, harga X2 dan merek 
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barang X3 secara simultan berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian 

Y adalah sebesar 25,4%  

1.5 Pembahasan 

Penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hasil 

yang sama sebagai faktor yang mempengaruhi Perilaku Konsumen. Berdasarkan 

pembahasan dibab sebelumnya maka pembahasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: Langkah yang harus ditempuh usaha kecil menengah dalam 

menghadapi persaingan dunia penjualan bahan makanan yang ketat salah satunya 

adalah mencari apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian jamur tiram, 

kemudian meningkatkan penjualan produk jamur tiram terhadap keputusan 

pembelian. Dengan kualitas produk yang baik dan sehat, Harga yang bersaing dan 

bisa dijangkau oleh masyarakat luas serta merek barang dari Jamur Tiram Kijun 

yang baik juga. Maka secara tidak langsung konsumen akan ikut dan terpacu 

untuk membeli produk jamur tiram dari Jamur Tiram Kijun. Penelitian yang 

dilakukan pada Jamur Tiram Kijun, mengenai pengaruh kualitas produk,  Harga 

dan Merek Barang terhadap keputusan pembelian jamur tiram di Jamur Tiram 

Kijun, maka dibuatlah pembahasan sebagai berikut: 

1.5.1 Pengaruh Kualitas produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil uji korelasi variabel Kualitas produk (X1) terhadap variabel 

keputusan pembelian (Y) nilai t hitung sebesar 1,009 lebih kecil dari nilai t tabel 

sebesar 1,986 dengan tingkat signifikan 0,316 > 0,05 sehingga hasil analisis data  

secara statistik menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan singnifikan 
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antara variabel kualitas produk dengan keputusan pembelian. Hal ini dikarnakan 

kebanyakkan konsumen adalah ibu rumah tangga dan usianya rata – rata diatas 45 

tahun, kebanyakan dari mereka membeli jamur tiram hanya untuk di jadikan 

tambahan lauk untuk dikosumsi secara pribadi dan mereka tidak mementingkan 

kualitas produk jamur yang dibelinya karna mereka menganggap kualitas jamur 

yang di belinya sama saja dengan jamur lainnya dikarnakan sebagian besar dari 

mereka kurang mengetahui informasi tentang kualitas produk jamur tiram yang 

baik itu seperti apa, mereka hanya melihat dari  bentuk jamur tiram yang 

berukuran besar dan terlihat segar sebenarnya kualitas jamur tiram yang baik 

adalah jamur tiram yang mempunyai ukuran yang sedang dan terlihat lebih kering 

atau kadar air sedikt dikarnakan kadar air yang lebih sedikit jamur tiram lebih 

tahan lama dan tidak mudah busuk. Hasil analisis ini konsisten dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Supriyadi (2016) yang menyatakan bahwa 

Kualitas Produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk sepatu merek Converes di Fisp Universitas Merdeka Malang. 

1.5.2 Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil uji korelasi variabel  Harga (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) 

secara statistik menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel harga sebesar 

3,391 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,986 dengan tingkat signifikan 0,001 < 

0,05 sehingga Ho di tolak artinya harga berpengaruh secara signifikan terhadap  

keputusan pembelian. Hal ini dikarnakan bahwa kebanyakan konsumennya adalah 

ibu rumah tangga yang sangat memperhitungkan harga sebagai acuan untuk 

melakiukan pembelian suatu produk maka dari itu  produk jamur tiram kijun 
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memiliki harga terjangkau dan sedikit lebih murah tetapi tetap menjaga 

persaingan harga dari produk jamur lainnya dan harga cenderung menyesuaikan 

kondisi pasar misalnya kondisi dipasar harga jamur tiram naik maka harga jual 

jamur tiram juga ikut naik dan juga sebaliknya jika harga jamur tiram turun maka 

harga jamur tiram kijun ikut turun dengan begitu konsumen merasa yaman karna 

naik turunnya harga selau di informasikan pada konsumennya dengan begitu 

membuat konsumen tidak mempermasalkan kenaikan harga . Hasil analisis ini 

tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Steven Edbert (2014) yang 

menunjukkan bahwa Harga tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian pasta gigi Pepsodent di kota Manado. 

1.5.3 Pengaruh Merek Barang Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil uji korelasi variabel Merek Barang (X3) terhadap keputusan 

pembelian (Y) secara statistik menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel 

merek barang sebesar 1,415 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,986 dengan 

tingkat signifikan 0,160 > 0,05 sehingga Ho diterima artinya merek barang tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap- keputusan pembelian. Hal ini dikarnakan 

bahwa para konsumen kebanyakan adalah ibu rumah tangga  yang melakukan 

pembelian jamur hanya untuk dikosumsi tidak terlalu mementingkan merek dalam 

melakukan pembelian jamur tiram. Hasil analisis ini konsisten dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan olrh Valentine Parangkuan (2014) yang menunjukkan 

bahwa Merek tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian produk shampo Head And Shoulders. 
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