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ABSTRAK 

           Perkembangan sebuah usaha tentunya dapat dilihat dari jumlah konsumen dalam membeli 

sebuah produk. Seorang konsumen tentu mempunyai pertimbangan sebelum menentukan pilihan. 

Keputusan pembelian konsumen terhadap produk dipengaruhi beberapa faktor diantaranya produk dan 

harga.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). pengaruh produk terhadap keputusan pembelian 

pada sentra kerajinan songket yamama Tanjung Gedang Muara Bungo; 2). pengaruh harga terhadap 

keputusan pembelian pada sentra kerajinan songket yamama Tanjung Gedang Muara Bungo; dan 3). 

pengaruh produk dan harga terhadap keputusan pembelian pada sentra kerajinan Songket Yamama 

Tanjung Gedang Muara Bungo. 

 Penelitian ini merupakan jemis penelitian ex-post facto, yaitu meneliti peristiwa yang telah 

terjadi dan mengetahui faktor penyebabnya. Dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Data 

dikumpulkan mengunakan angket dengan 14 item untuk variabel produk (X1) sedangak untuk variabel 

harga (X2) 12 item dan 12 item untuk variabel keputusan pembelian (Y). 

            Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif dan sinifikan produk 

dan harga terhadap hasil penelitian (pada sentra kerajinan songket yamama tanjung gedang muara 

bungo) yang dibuktikan dengan hasil analisis regresi dengan nilai R Squre sebesar 0,278 atau pengaruh 

sebanyak 27,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain selain produk dan harga, seperti 

kebutuhan dan sebagainya.        

Kata Kunci : Produk, Harga, Keputusan Pembelian   

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Mengingat kondisi perekonomian yang melemah saat ini, usaha-usaha kecil menengah sangat 

menentukan sendi kekuatan perekonomian nasiaonal, karena sektor inilah yang mampu menerap 

tenaga kerja lebih banyak, contohnya industri kecil kain songket yang memiliki potensi yang  cukup 

cerah sehubungan dengan kelestarian usaha, pertumbuhan dan perkembangannya, serta untuk 

meningkatkan kecintaan terhadap budaya. 

 Songket berasal dari kata tusuk dan cukit yang disingkat menjadi suk-kit, lazimnya menjadi 

sungkit dan akhirnya lebih dikenal dengan kata songket. Sejak diperkenalkan perdagang China dan 



India pada abad ke-8, hanya pengrajin Sriwijaya yang dapat menyempurnakan teknik tenun songket 

sehingga kekhasannya motif dan kualitas songket warisan budaya Sriwijaya ini bernilai sangat tinggi. 

Tenun songket merupaka salah satu warisan budaya Kerajaan Sriwijaya yang hingga kini terus 

berkembang dan menjadi kebangaan masyarakat Sumatera Selatan. 

 Tenunan kain songket yang dulu terkenal menjadi kebangaan masyarakat, ini dijadikan 

lambang status sosial dan kekayaan seseorang. Semua ini dapat dilihat mereka yang mempunyai 

kedudukan dalam masyarakat diharuskan memakai kain songket yang mempunyai corak atau motif 

tertentu. corak dan motif kain songket tersebut, tentunya disesuaikan dengan kedudukan dalam serata 

sosial masyarakat setempat. Kain songket juga dapat dipakai pada saat upacara-upacara resmi, seperti 

upacara penyambutan tamu agung, perkawinan dan sebagainya. 

Perajin kain songket bukan hanya terdapat  didaerah asalnya, Palembang, (Sumatera Selatan). 

Di Kabupaten Bungo, bertempat di Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo salah satu pusat 

kerajinan tenun songket yang dirintis sejak tahun 1991 oleh wanita bernama Yamamah Alimizan. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis, songket hasil kerajinan tangan buatan ibu Yamamah ini dikenal 

dengan sebutan atau merek songket yamama. Awalnya yamama membuka usaha pada tahun 1990 di 

Palembang. Setelah pindah kemura bungo pada tahun 1991, ia membuka usaha kerajinan songket 

sendiri. Yamama mengenal kain songket sejak kecil, ketika masih berada di Palembang. Ia merupakan 

salah satu keluarga perajin songket di Palembang. 

Menurut Yamama harga tenun songket terjangkau oleh masyarakat. Konsumen dari masyarakat 

ini adalah masyarakat yang tergolong ekonomi menengah ke atas. Harga adalah jumlah uang yang 

harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk (Kotler 2000:93). Selain desain produk, harga 

merupakan variable yang dapat dikendalikan dan menentukan diterima tidaknya suatu produk oleh 

konsumen. Harta semata-mata tergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi tentu saja 

mempertimbangkan berbagai hal. Murah atau mahalnya harga suatu produk sangat relatif sifatnya, 

untuk mengatakannya perlu terlebih dahulu dibandingkan dengan harga produk serupa yang 

diproduksi atau di jual perusahaan lain (Anoraga, 2000:221). 

Strategi harga ada dua yaitu, strategi harga terendah dan sterategi harga tertinggi. Berdasarkan 

hasil wawancara, strategi harga yang dilakukan oleh Songket Yamama ini adalah strategi harga 



tertinggi. Harga satu songket berupa kain dan selendang berbahan sutera dan benang emas satu gulung 

senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan minimal penjualan satu produk senilai Rp 1.500.000,- 

(satu juta lima ratus ribu rupiah) perlembar berikut adalah harga Songket Yamama tampa selendang 

hanya kainnya saja, seperti pada tabel 1.1 di bawah ini : 

Tabel : 1.1 

Harga Tenunan Songket Yamama Tanpa Selendang Tahun 2016 

No. Jenis Barang Harga 

1. Benang emas Rp 4.000.000,- 

2. Benang sutra Rp 3.500.000,- 

3. Benang perak Rp 1.800.000’- 

Sumber : Songket Yamama Muara Bungo Tahun 2016 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam istilah tenun, harga sangat ditentukan oleh 

benang. Harga songket memiliki tingkatan, yaitu untuk benang  (emas) pergulung dihargai Rp 

4.000.000’- (empat juta rupiah), benang pergulung  (sutra) dihargai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus 

ribu rupiah), dan benang (perak) pergulung dihargai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu 

rupiah).  

Songket Yamama telah melakukan penjualan produknya, mayoritas produk yang dijual adalah 

satu produk dengan harga  Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah). Gambaran penjualan 

Songket Yamama dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel : 1.2 

Data Penjualan Songket Yamama Tahun 2016 

No. Tahun 
Jumlah penjualan 

(Unit) 

Pertumbuhan 

Unit % 

1. 2012 228 - - 

2. 2013 204 24 10,52 

3. 2014 192 12 5,88 

4. 2015 180 12 6,25 

5. 2016 175 5 2,77 

TOTAL 979 53  

Sumber : Songket Yamama Muara Bungo Tahun 2016 

Dari data terlihat, pertumbuhan penjualan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebanyak 24 unit 

10,52%. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016 sebanyak 5 unit atau 2,77%, sehingga dalam 



kurun waktu selama 5 tahun songket yamama mampu memasarkan songket sebanyak 979 unit atau 

rata-rata pertumbuhan penjualan pertahun adalah 12 unit. 

Dalam persaingan seperti sekarang ini, Songket Yamama dituntut untuk menawarkn produk 

yang berkualitas dan mempunyai nilai lebih, sehingga tampak berbeda dengan produk persaing. 

Kualitas merupakan salah satu faktor menjadi pertimbanggan konsumen sebelum membeli suatu 

produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar, untuk memuaskan kebutuhan 

dan keinginan konsumen (Kotler, 2000:394). Salah satu tugas utama dan tanggung jawab yang 

berkecimpung di bidang manajemen pemasaran adalah memikirkan  desain produk. Produk yang 

dibuat adalah produk yang dibutuhkan oleh konsumen, karena bagian pemasaran seolah-olah bertugas 

sebagai “mata” perusahaan yang harus selalu jeli dalam mengamati kebutuhan konsumen. Mereka 

yang ada dibagian ini harus secara terus menerus memberikan saran perbaikan atau kalau perlu, 

perubahan desain produk, disesuaikan dengan keinginan pembeli (Anoraga, 2000:220). 

Di samping masalah produk, tinjauan terhadap harga juga semakin penting, karena setiap harga 

yang ditetapkan Songket Yamama akan mengakibatkan tingkat permintaan terhadap produk, sebagian 

besar kasus, biasanya permintaan dan harga berbanding terbalik, semakin tingginya harga, semakin 

rendah permintaan terhadap produk, biasanya konsumen akan melakukan pembelian jika produknya 

berkualitas dengan harga yang terjangkau. Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Sumarwan 

(2011:357) keputusan pembelian merupakan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari 

dua atau lebih pilihan alternatif. Setiap orang pasti pernah mempertimbangkan sesuatu hal sebelum 

melakukan keputusan pembelian. Apakah produk yang akan dibeli sudah sesuai dengan kebutuhannya 

atau keinginannya. Kemudian produk yang akan dibeli tersebut apakah sudah sesuai dengan kondisi 

dirinya, seperti biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkan. Terkadang 

orang tidak mempertimbangkan sesuatu hal sebelum melakukan pembelian, hal ini karena orang hanya 

tertarik pada bentuk fisik (penampilan luar) dari produk tersebut. 

Dalam hal ini, Songket Yamama harus memperhatikan produk dan harga yang akan ditetapkan 

untuk produknya. Berdasarkan pada penjelasan di atas, penulis maka tertarik ingin meneliti dengan 

judul : Pengaruh Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian (Pada Sentra Kerajinan Songket 

Yamama Tanjung Gedang  Muara Bungo). 



1.1 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang digambarkan diatas, maka pokok permasalahan adalah 

sebagai berikut :  

1) Apakah terdapat pengaruh produk terhadap keputusan pembelian Pada        Sentra Kerajinan 

Songket Yamama Tanjung Gedang Muara Bungo?  

2) Apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian Pada Sentra Kerajinan Songket 

Yamama Tanjung Gedang Muara Bungo? 

3) Apakah terdapat pengaruh produk dan harga terhadap keputusan pembelian Pada Sentra 

Kerajianan Songket Yamama Tanjung Gedang Muara Bungo? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Setelah menganalisis rumusan masalah yang digambarkan diatas, maka tujuan penelitian yang 

akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui pengaruh produk terhadap keputusan pembelian Pada Sentra Kerajinan 

Songket Yamama Tanjung Gedang Muara Bungo. 

2) Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian Pada Sentra Kerajinan 

Songket Yamama Tanjung Gedang Muara Bungo. 

3) Untuk mengetahui pengaruh produk dan harga terhadap keputusan         pembelian  Pada Sentra 

Kerajinan Songket Yamama Tanjung Gedang   Muara Bungo. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini fokus dan tidak menyimpang dari apa yang diteliti, maka penulis membatasi 

penelitian ini pada pemasalahan sebagai berikut: 

1) Penelitian ini hanya dilakukan pada konsumen Songket Yamama di   seluruh Kabupaten Muara 

Bungo. 

2) Produk disini yang dimaksud adalah kualitas Songket Yamama Tanjung Gedang Muara Bungo. 

3) Harga yang dimaksud adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk memperoleh 

produk Songket Yamama Tanjung Gedang Muara Bungo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 



Kegiatan penelitian ini nantinya dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut teoritis dan sudut 

praktis, antara lain sebagai berikut : 

1) Manfaat teoritis 

Dengan berhasilnya penelitian ini menambah khasanah kajian pustaka mengenai 

Pengaruh Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Sentra Kerajinan Songket 

Yamama Tajung Gedang Muara Bungo. 

2) Manfaat praktis 

Dari sisi praktis, penelitian ini dapat dijadikan masukan dan informasi bagi karyawan 

sentra kerajinan Songket Yamama Tanjung Gedang Muara Bungo untuk meningkatkan usaha 

pemasaran. 

1.5 Defenisi Operasional 

Untuk menghindari adanya pengertian ganda yang dikemukakan dalam proposal ini, maka 

perlu dijelaskan defenisi operasional sebagai berikut adapun defenisi operasional dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Keputusan pembelian menggunakan indikator sebagai berikut:(1) pengenalan kebutuhan, (2) 

pengenalan masalah (3) perilaku pasca pengenalan masalah. Untuk mengukur variabel 

keputusan pembelian digunakan angket tertutup yang terdiri atas 12 butir pertanyaan dengan 

alternatif jawaban sebagai berikut: (1) SS (Sangat Setuju) diberi skor 4, (2) S (Setuju) diberi 

skor 3, (3) RR (Ragu-ragu) diberi skor 2, (4) TS (Tidak Setuju) diberi skor 1. 

2. Produk menggunakan indikator sebagai berikut: (1) kualitas (2) desain (3) daya tahan. Untuk 

mengukur variabel produk digunakan angket tertutup yang terdiri atas 14 butir pertanyaan 

dengan alternatif jawaban sebagai berikut: (1) SS (Sangat Setuju) diberi skor 4, (2) S (Setuju) 

diberi skor 3, (3) RR (Ragu-ragu) diberi skor 2, (4) TS (Tidak Setuju) diberi skor 1. 

3. Harga menggunakan indikator sebagai berikut: (1) tingkat harga, (2) harga mencerminkan 

kualita, (3) kemampuan daya beli. Untuk mengukur variabel harga digunakan angket tertutup 

yang terdiri atas 12 butir pertanyaan dengan alternatif jawaban sebagai berikut: (1) SS (Sangat 

Setuju) diberi skor 4, (2) S (Setuju) diberi skor 3, (3) RR (Ragu-ragu) diberi skor 2, (4) TS 

(Tidak Setuju) diberi skor 1. 

 

 



Kajian Pustaka  

Pengaruh Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu 

keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, property, 

organisasi, informasi dan ide (Kotler dan Keller, 2009:4). 

Produk dapat juga diartikan barang, jasa, atau gagasan yang dipasarkan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen (Griffin dan Ronald, 2007:280). Dengan demikian, menyusunkan 

mengembangankan produk-produk baru itu merupakan tantangan bagi tenaga pemasaran, yang selalu 

mempertimbangkan faktor perubahan-perubahan teknologi, perubahan keinginan dan kebutuhan 

konsumen, serta perubahan kondisi ekonomi. Memenuhi kebutuhan konsumen seringkali berati 

merubah produk-produk yang telah ada untuk bisa menyesuaikan langkah dengan pasar dan persaing 

yang baru muncul. Apabila seseorang membutuhkan produk, maka terbayang terlebih dalu manfaat 

produk, setelah itu baru mempertimbangkan faktor-faktor lain diluar manfaat. Faktor-faktor itulah 

yang membuat konsumen mengambil keputusan membeli atau tidak. 

 

Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk pemperoleh produk (Kotler 

dan Armstrong, 2008:63). Harga merupakan sejumlah kombinasi dari barang Beserta pelayanannya 

(Tjiptono, 2002:151). Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para 

pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Peranan alokasi dari harga adalah fungsi harga 

dalam membantu para pembeli untuk membutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi 

yang diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya. Dengan demikian dengan adanya harga dapat 

membantu para pemmbeli untuk cara mengalokasikan kekuatan membelinya pada berbagai jenis 

barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian 

memutuskan aplikasi dana yang dikehendak. Peranan informasi dari harga adalah fungsi harga dalam 

“mendidik” komunikasi mengenai faktor produk, minsalnya kualitas. Hal ini bermanfaat terutama 

dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya 

secara objektif. Persepsi yang sering belaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas 

yang tinggi, (Tjiptono, 2002:170).  



Selain desain produk, harga merupakan variabel yang  dapat dikendalikan dan yang 

menentukan diterima tidaknya suatu produk oleh konsumen. Harta semata-mata tergantung pada 

kebijakan perusahaan, tetapi tentu saja mempertimbangkan berbagai hal. Murah atau mahalnya harga 

suatu produk sangat relatif sifatnya perlu terlebih dahulu dibandingkan  dengan harga produk serupa 

yang diproduksi atau dijual perusahaan lain (Anoraga, 2000:221). 

Perusahaan perlu memonitor harga yang ditetapkan oleh para pesaing agar harga yang 

ditentukan oleh perusahaan yang tidak terlalu tinggi atau sebaliknya. Dalam hal ini, kembali bagian 

pemasaran melalui para tenaga penjualnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencari 

dan mengumpulkan informasi yang berguna untuk penetapan harga karena tenaga penjual yang 

berhubungan langsung dengan konsumen. 

 

 Pengaruh Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu 

keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, 

organisasi, informasi, dan ide (Kotler dan Keller, 2009:4). Dengan demikin menyusun dan 

mengembangkan produk-produk baru itu merupakan tantangan bagi para tenaga pemasaran, yang 

harus selalu mempertimbangkan faktor perubahan-perubahan teknologi, perubahan keinginan dan 

kebutuhan konsumen, serta perubahan kondisi ekonomi. Memenuhi kebutuhan konsumen sering kali 

berarti merubah produk-produk yang telah ada untuk bisa menyesesuaikan langkah dengan pasar dan  

persaingan yang baru muncul. Apabila seseorang membutuhkan produk, maka terbayang manfaat 

produk, setelah itu baru mempertimbangkan faktor-faktor lain diluar manfaat. Faktor-faktor itulah 

yang membuat konsumen mengambil keputusan membeli atau tidak. 

Selain masalah produk, tinjauan terhadap harga juga semangkin penting, karena setiap harga 

yang ditetapkan akan mengakibatkan tingkat permintaan terhadap produk. Dalam sebagian kasus, 

biasanya pemintaan dan harga berbanding terbalik, yakni semakin tinggi harga, semakin rendah 

permintaan terhadap keputusan pembelian produk. 

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelangan untuk memperoleh produk (Kotler 

dan Armstrong, 2008:63), selain desain produk, harga merupakan variabel yang dapat dikendalikan 

dan yang menentukan diterima tidaknya suatu produk oleh konsumen. Harta semata-mata tergantung 

pada kebijakan perusahaan, tetapi tentu saja mempertimbangkan berbagai hal. Murah atau mahalnya 



harga suatu produk sangat relatif sifatnya, untuk mengatakannya perlu terlebih dahulu dibandingkan 

dengan harga produk serupa yang diproduksi atau dijual perusahaan lain (Anoraga, 2000:221). 

Perusahaan perlu memonitorkan harga yang ditetapkan oleh para pesaing agar harga yang 

ditentukan oleh perusaan tidak terlalu tinggi atau sebaliknya. Dalam hal ini, kembali bagian 

perusahaan melalui para tenaga kerga penjualnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mencari dan mengumpulkan informasi yang berguna untuk penetapan harga karena tenaga penjual 

yang berhubungan langsung dengan konsumen. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa produk dan harga berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. Kedua variabel ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan 

penjualan produk yang dapat memberi keuntungan perusahaan. 

Metode Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini tergolong pada jenis penelitian 

ex-post facto. Penelitian ini disebut demikian, karena sesuai dengan arti ex-post facto, yaitu “dari apa 

dikerjakan setelah kenyataan”. Menurut Sugiyono (2006:7), penelitian ex- post facto yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan menurut kebelakang untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian tersebut.  

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Pengaruh Produk dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian pada Sentra Kerajinan Songket Yamama Tanjung Gedang Muara Bungo. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

            Penelitian ini merupakan tentang produk dan harga terhadap keputusan pembelian (studi pada 

sentra kerajinan songket yamama tanjung gedang muara bungo). Penelitian ini terdiri dari tiga rumusan 

masalah yang diajukan yaitu (1) Apakah terdapat pengaruh produk terhadap keputusan pembelian pada 

Sentra Kerajinan Songket Yamama Tanjung Gedang Muara Bungo. (2) Apakah terdapat pengaruh 

harga terhadap keputusan pembelian pada Sentra Kerajinan Songket Yamama Tanjung Gedang Muara 

Bungo. Dan (3) Apakah terdapat pengaruh produk dan harga terhadap keputusan pembelian pada 

Sentra Kerajianan Songket Yamama Tanjung Gedang Muara Bungo. 

 Pengaruh Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Sentra Kerajinan Songket Yamama 

Tanjung Gedang Muara Bungo 



Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh produk terhadap 

keputusan pembelian pada sentra kerajinan Songket Yamama Tanjung Gedang Muara Bungo, hal  ini 

dibuktikan  dari nilai thitung sebesar 5,477 yang lebih besar dari ttabel sebesar 1,985 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Sumbangan efektif untuk pengaruh produk terhadap 

keputusan pembelian adalah sebesar 21,3% (lihat Lampiran 14). 

Menurut Kotler dan Keller (2009:4). Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang, fisik, jasa, 

pengalaman, acara, orang, tempat, property, organisasi, informasi dan ide. Sedangkan Produk dapat 

juga diartikan barang, jasa, atau gagasan yang dipasarkan untuk memeuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen (Griffin dan Ronald, 2007:280). Dengan demikian, menyusunkan mengembangankan 

produk-produk baru itu merupakan tantangan bagi tenaga pemasaran, yang selalu mempertimbangkan 

faktor perubahan-perubahan teknologi, perubahan keinginan dan kebutuhan konsumen, serta 

perubahan kondisi ekonomi. Memenuhi kebutuhan konsumen seringkali berati merubah produk-

produk yang telah ada untuk bisa menyesuaikan langkah dengan pasar dan persaing yang baru muncul. 

Apabila seseorang membutuhkan produk, maka terbayang terlebih dalu manfaat produk, setelah itu 

baru mempertimbangkan faktor-faktor lain diluar manfaat. Faktor-faktor itulah yang membuat 

konsumen mengambil keputusan membeli atau tidak.  

 Pengaruh  Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Sentra Kerajinan Songket Yamama 

Tanjung Gedang Muara Bungo 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian pada sentra kerajinan Songket Yamama Tanjung Gedang Muara Bungo, hal ini dibuktikan 

dari nilai thitung 3,239 yang lebih besar dari ttabel 1,985 dan nilai  signifikansi sebesar 0,002 yang 

berarti kurang dari 0,05. Sumbangan efektif dari variabel harga terhadap keputusan pembelian sebesar 

6,5%. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:63) Harga adalah jumlah uang yang dibayarkan 

pelanggan untuk pemperoleh produk. Harga merupakan sejumlah kombinasi dari barang Beserta 

pelayanannya (Tjiptono, 2002:151). Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Peranan alokasi dari harga 

adalah fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk membutuskan cara memperoleh manfaat 



atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya. Dengan demikian dengan 

adanya harga dapat membantu para pemmbeli untuk cara mengalokasikan kekuatan membelinya pada 

berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternative yang tersedia, 

kemudian memutuskan alikasi dana yang dikehendak,. Peranan informasi dari harga adalah fungsi 

harga dalam “mendidik” komunikasi mengenai faktor produk, minsalnya kualitas. Hal ini bermanfaat 

trutama dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau 

manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering belaku adalah bahwa harga yang mahal 

mencerminkan kualitas yang tinggi. 

 Pengaruh Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Sentra Kerajinan Songket 

Yamama Tanjung Gedang Muara Bungo  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh produk dan harga terhadap 

keputusan pembelian pada sentra kerajinan Songket Yamama Tanjung Gedang Muara Bungo, hal ini 

dibuktikan dari nilai Fhitung sebesar 18,643 dengan nilai signifikan sebesar  0,000.  Sumbangan  efektif 

dari  kedua  variabel  tersebut  sebesar 27,8%. 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu 

keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, property, 

organisasi, informasi, dan ide (Kotler dan Keller, 2009:4). Dengan demikin menyusun dan 

mengembangkan produk-produk baru itu merupakan tantangan bagi para tenaga pemasaran, yang 

harus selalu mempertimbangkan faktor perubahan-perubahan teknologi, perubahan keinginan dan 

kebutuhan konsumen, serta perubahan kondisi ekonomi. Memenuhi kebutuhan konsumen sering kali 

berarti merubah produk-produk yang telah ada untuk bisa menyesesuaikan langkah dengan pasar dan  

persaingan yang baru muncul. Apabila seseorang membutuhkan produk, maka terbayang manfaat 

produk, setelah itu baru mempertimbangkan faktor-faktor lain diluar manfaat. Faktor-faktor itulah 

yang membuat konsumen mengambil keputusan membeli atau tidak. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa produk dan harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kedua 

variabel ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan penjualan produk yang dapat 

memberi kentungan perusahaan. 

  



Kesimpulan 

           Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh Produk dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian ( Studi Pada Sentra Kerajinan Songket Yamama Tanjung Gedang  Muara 

Bungo), dapat disimpulkan bahwa: 

1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan produk terhadap keputusan pembelian pada Sentra 

Kerajinan Songket yamama Tanjung Gedang Muara Bungo. Dari perhitungan yang telah 

dilakukan, diperoleh nilai thitung sebesar 5,477 yang lebih besar dari ttabel sebesar 1,985. 

2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan harga terhadap keputusan pembelian pada Sentra 

Kerajinan Songket yamama Tanjung Gedang Muara Bungo. Dari perhitungan yang telah 

dilakukan, diperoleh thitung 3,239 yang lebih besar dari ttabel 1,985. 

3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan produk dan harga terhadap keputusan pembelian pada 

Sentra Kerajinan Songket yamama Tanjung Gedang Muara Bungo. Dari perhitungan yang telah 

dilakukan, diperoleh nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel dimana Fhitung  sebesar 18,643 dan Ftabel 

sebesar 3,090. 
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