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ABSTRAK 

Persaingan usaha yang semakin kompetitif membuat para pengusaha untuk selalu meningkatkan kualitas 

produknya. Minat beli konsumen pada suatu produk ditentukan oleh faktor kualitas produk dan harga produk yang 

dijual. Dalam usaha refill parfum pelaku usaha yang memiliki kualitas produk dan harga yang sesuai dengan 

keuangan konsumen maka akan membuat daya tarik tersendiri untuk menggiring konsumen menggunakaan 

produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan parfum. Untuk itu Arfana Parfum menyadari bahwa kualitas 

produk merupakan faktor penting yang harus diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kepuasan pelanggan 

dalam menggunakan produknya. Analisis jalur merupakan suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab 

akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat tidak hanya secara 

langsung, tetapi secara tidak langsung. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli Arfana Parfume. Hipotesis kedua ditemukan bahwa harga  produk berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap minat beli Arfana Parfume. Hipotesis ketiga ditemukan bahwa minat beli 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Arfana Parfume. 

Kata Kunci : Analisis jalur, Kualitas produk, Harga produk, Minat beli, Keputusan pembelian. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman modern ini banyak parfum yang 

ditawarkan pada konsumen baik buatan pabrik 

ataupun racikan pengusaha refill parfum. Parfum 

merupakan salah satu produk kosmetik yang disukai 

dan umum digunakan masyarakat. Kebiasaan 

menggunakan parfum yang menjadi gaya hidup yang 

sudah dilakukan dibanyak kalangan. Parfum yang 

digunakan memberikan keharuman dan kesegaran 

bagi penggunanya, selain itu dapat menjadi ciri khas 

dari seseorang dan menambah pecaya diri. 

Banyak pelaku usaha baik berpengalaman 

maupun pemula dari dari kota-kota besar sampai ke 

daerah-daerah terpencil membuka usaha refill parfum. 

Parfum refill banyak diminati diberbagai kalangan 

masyarakat mulai dari kalangan bawah sampai 

kalangan atas. Kelebihan dari parfum refill 

diantaranya memiliki aroma wangi yang beragam dan 

tahan lama. 

Aroma parfum refill yang wangi dan tahan lama 

serta memiliki kualitas yang bagus, akan membuat 

konsumen merasa puas dan akan kembali datang 

untuk membeli parfum refill tersebut. Perilaku 

manusia didahului oleh intensi berprilaku, sehingga 

sebelum terbentuk perilaku membeli akan didahului 

dengan dorongan untuk membeli atau disebut sebagai 

minat beli. 

Salah satu keunggulan dalam persaingan 

terutama pada kualitas produk yang dapat memenuhi 

keinginan konsumen. Kondisi konsumen yang 

semakin kritis memaksa pengusaha untuk dapat 

mempertahankan dan meningkatkan mutu produknya 

agar terhindar dari ketidakpuasan konsumen agar 

dapat bersaing dengan pengusaha lain yang sejenis. 

Harga suatu produk yang ditawarkan juga dapat 

berpengaruh terhadap minat pembelian suatu produk. 

Penetapan harga berdasarkan nilai dimana harga yang 

produk yang ditawarkan memiliki kombinasi yang 

tepat pada mutu dan jasa, serta harga yang ekonomis 

dengan manfaat yang besar. Menurut Kotler (1984) 

Harga sering menjadi faktor penentu pembelian 

dikalangan kelompok-kelompok sosial yang memiliki 

finansial menengah ke bawah. Faktor-faktor selain 

harga telah beralih menjadi relatif lebih penting dalam 

proses pembelian seperti kualitas pada produk.  

Minat beli (purchase intention) merupakan 

sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen 

untuk membeli produk/jasa tertentu, serta berapa 

banyak unit produk atau jasa yang dibutuhkan pada 

periode tertentu (Kumala, 2012). Minat beli 

merupakan instruksi diri konsumen untuk melakukan 
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pembelian atas suatu produk, melakukan prencanaan, 

mengambil tindakan-tindakan yang relavan seperti 

mengusulkan, hingga akhirnya mengambil keputusan 

melakukan pembelian. Keputusan pembelian yang 

dilakukan konsumen merupakan serangkaian 

keputusan yang diambil dari beberapa alternatif, 

dalam produk tersebut seringkali dijumpai berbagai 

penawaran sebagai rangsangan baik yang diwujudkan 

dalam bentuk keunggulan-keunggulan yang dimiliki 

produk sehingga menimbulkan persepsi yang 

berbeda-beda. Setiap keputusan pembelian memiliki 

struktur yang mencangkup beberapa variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Konsumen mengharapkan aroma parfum lebih 

tahan lama lagi dan memiliki wangi yang kuat, 

Keluhan konsumen terhadap wangi parfum tidak 

bertahan lama saat digunakan, ketika melakukan 

banyak aktivitas.  

Dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini 

berusaha untuk mengetahui dan menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi minat beli terhadap 

produk Uwes Parfum. Oleh karena itu diambil judul 

penelitian “ANALISIS PENGARUH KUALITAS 

PRODUK DAN HARGA PRODUK TERHADAP 

MINAT BELI SERTA KEPUTUSAN 

PEMBELIAN PRODUK PARFUM”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka 

peneliti mengambil rumusan permasalahan untuk 

melakukan penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap 

minat beli pada produk Arfana Parfum ? 

2. Apakah harga produk berpengaruh terhadap 

minat beli pada produk Arfana Parfum ? 

3. Apakah minat beli berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk Arfana Parfum ?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas terhadap 

minat beli produk Arfana Parfum. 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap daya 

minat beli produk Arfana Parfum. 

3. Untuk mengetahui pengaruh minat beli terhadap 

keputusan pembelian produk Arfana Parfum. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan 

agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok 

permasalahan yang ada beserta pembahasannya, 

sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak 

menyimpang dari sasarannya. Ruang lingkup 

penelitian yang dilakukan terbatas pada bagaimana 

pengaruh kualitas produk, harga produk terhadap 

minat beli serta keputusan pembelian Arfana Parfum. 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

1. Hasil penelitian ini diharapan dapat digunakan 

untuk memperkuat teori yang ada tentang 

perilaku konsumen terhadap keputusan 

pembelian produk Arfana Parfum. 

2. Sebagai bahan pertimbangan Uwes Parfum 

dalam menentukan strategi pengambilan 

keputusan mengenai produk untuk lebih 

meningkatkan tingkat penjualan dan mengetahui 

faktor manakah yang paling mempengaruhi 

konsumen dalam mengambil keputusan 

pembelian produk Arfana Parfum. 

 

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Kualitas Produk 

Konsumen yang puas akan kualitas produk akan 

kembali membeli dan akan memberi tahu kepada 

konsumen lainya tentang pengalaman mereka 

membeli produk tersebut. Menurut Kottler dan 

Amstrong (2001) kualitas adalah karakteristik dari 

produk dalam kemampuan  untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan dan 

bersifat laten. 

Kualitas merupakan salah satu faktor yang 

menjadi pertimbangan pembeli sebelum membeli 

suatu produk. Perusahaan harus memiliki kualitas 

yang baik atau sesuai dengan harga yang ditawarkan 

ketika menjual produk maupun jasa di dalam 

menjalankan suatu bisnis. Definisi produk menurut 

Kotler & Amstrong (2008) adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik 

perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang 

dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. 

Standarisasi kualitas sangat diperlukan untuk 

mencapai kualitas produk yang diinginkan dan 

dimaksudkan untuk menjaga agar produk yang 

diciptakan menghasilkan suatu standar yang telah 

ditetapkan sehingga konsumen tidak akan kehilangan 

kepercayaan terhadap produk yang bersangkutan.  

Kualitas produk secara langsung dipengaruhi 

oleh 9 bidang dasar. Pada masa sekarang ini industri 

disetiap bidang bergantung pada sejumlah besar 

kondisi yang membebani produksi melalui suatu cara 

yang tidak pernah dialami dalam periode sebelumnya. 

(Feigenbaum, 2000) yaitu Market (pasar), Money 

(uang), Management (manajemen), Men (manusia), 

Motivation (motivasi), Matrial (bahan), Machine and 

Mekanization (mesin dan mekanik), Modern 

Information Metode (metode informasi modern), 

Mounting Produk Requirenent (persyaratan proses 

produksi),  

 

2.2 Harga Produk 

Harga menurut Kotler dan Amstrong (2001) 

adalah sejumlah uang yang ditukarkan untuk sebuah 

produk atau jasa. Lebih jauh lagi, harga adalah jumlah 

dari seluruh nilai yang konsumen tukarkan untuk 

jumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan 



 

 

suatu barang dan jasa. Lebih jauh lagi, harga adalah 

jumlah dari seluruh nilai yang konsumen tukarkan. 

Harga merupakan faktor penentu yang 

mempengaruhi pilihan pembelian, hal ini masih 

menjadi kenyataan di negara-negara dunia ketiga, 

dikalangan kelompok-kelompok sosial yang miskin, 

serta pada bahan-bahan pokok sehari-hari. Namun 

dalam dasawarsa terakhir ini, faktor-faktor lain selain 

harga telah beralih menjadi relatif lebih penting dalam 

proses pembelian. 

Keputusan pembelian didasarkan bagaimana 

konsumen menganggap harga dan harga aktual saat 

ini yang mereka pertimbangkan bukan harga yang 

dipertimbangkan pemasar. Harga dapat menunjukkan 

kualitas merek dari suatu produk, dimana konsumen 

mempunyai anggapan bahwa harga yang mahal 

biasanya mempunyai kualitas yang baik. Pada 

umumnya harga mempunyai pengaruh yang positif 

dengan kualitas, semakin tinggi harga maka semakin 

tinggi kualitas. 

harga merupakan salah satu bagian yang sangat 

penting dalam pemasaran suatu produk karena harga 

adalah satu dari empat bauran pemasaran / marketing 

mix (4P = product, price, place, promotion / produk, 

harga, distribusi, promosi).  

 

2.3 Minat Beli 

Minat beli merupakan bagian dari komponen 

perilaku dalam sikap  mengkomsumsi. Minat beli 

konsumen adalah tahap dimana konsumen 

membentuk pilihan mereka diantara beberapa merk 

yang tergabung dalam perangkat pilihan, kemudian 

pada akhirnya melakukan suatu pembelian pada suatu 

alternatif yang paling disukainya atau proses yang 

dilalui konsumen untuk membeli suatu barang atau 

jasa yang didasari oleh berbagai pertimbangan 

(Sukmawati, Suyono dan Pramono, 2012). 

Perilaku seseorang sangat tergantung pada 

minatnya, sedangkan minat berprilaku yang 

tergantung pada sikap dan norma subyektif atas 

perilaku. Sikap individu terbentuk dari kombinasi 

antara keyakinan dan evaluasi tentang keyakinan 

penting seseorang konsumen, sedangkan norma 

subyektiv ditentukan oleh keyakinan dan motivasi. 

minat beli dapat diidentifikasikan melalui indikator-

indikator yaitu minat transaksional, minat refrensial, 

minat preensial, minat exploratif. 

 

2.4 Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan kegiatan 

pemecahan masalah yang dilakukan individu dalam 

pemilihan alternatif perilaku yang sesuai dari dua 

alternatif perilaku atau lebih dan dianggap sebagai 

tindakan yang paling tepat dalam membeli dengan 

terlebih dahulu melalui tahapan proses pengambilan 

keputusan.  

Proses pengambilan keputusan merupakan 

perilaku yang harus dilakukan untuk dapat mencapai 

sasaran, dan dengan demikian dapat memecahkan 

masalahnya, dengan kata lain proses pemecahan suatu 

masalah yang diarahkan pada sasaran.  

 

3. Metodologi Penelitian 

3.1 Pengumpulan Data dengan Kuisioner 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel 

kualitas produk, variabel harga, variabel promosi dan 

variabel keputusan pembelian yang diukur dengan 

menggunakan skala Likert. Adapun Skala Likert yang 

digunakan 5 tingkatan yaitu : 

a. Sangat setuju diberi skor 5 

b. Setuju diberi skor 4 

c. Netral diberi skor 3 

d. Tidak setuju diberi skor 2 

e. Sangat tidak setuju diberi skor 1 

Pada penelitian ini responden diharuskan memilih 

salah satu jawaban yang tersedia untuk semua 

variabel. 

3.2 Populasi dan Sample 

Populasi yang diambil adalah pelanggan Arfana 

Parfum sedangkan sample yang diambil 159 sample. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variable atau faktor yang diamati ialah : 

1. Kualitas produk 

2. Harga produk 

3. Minat beli 

4. Keputusan pembelian 

 

3.4 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner 

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuisioner tersebut.  

3.5 Uji Reability 

Uji reliabiltas adalah suatu indek yang 

menunjukkan sejauh mana hasil suatu penelitian 

pengukur dapat dipercaya (Saiffudin Azwar,2000). 

Hasil pengukuran dapat dipercaya atau reliable hanya 

apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran 

terhadap kelompok subyek yang sama, selama aspek 

yang diukur dalam dari subjek memang belum 

berubah. 

 

3.6 Analisis Jalur 

Analisis SEM adalah pengembangan dari analisis 

jalur (Path Analysis) sehingga analisis jalur 

merupakan dasar dari analisis SEM. Analisis jalur 

merupakan bentuk terapan dari analisis multiregresi 

yang membantu memudahkan pengujian hipotesis 

hubungan-hubungan antar variabel yang cukup rumit. 

Dalam analisis jalur, korelasi antar variabel 

dihubungkan dengan parameter dari model yang 

dinyatakan dengan diagram jalur atau  path analisis. 

Pada dasarnya koefisien jalur adalah koefisien yang 

distandarkan atau membandingkan koefisien indirect 

effect (pengaruh tidak langsung) dengan koefisien 

direct effect (pengaruh langsung). 



 

 

3.7 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.  

H1 : kualitas produk berpengaruh positif  terhadap 

keputusan pembelian artinya semakin tinggi 

kualitas produk, maka semakin tinggi tingkat 

kemungkinan konsumen dalam membeli 

produk. 

H2 : harga berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian artinya semakin kompetitif harga 

maka semakin tinggi tingkat kemungkinan 

konsumen dalam membeli produk. 

H3 : minat beli berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian artinya semakin 

kompetitif kualitas dan harga terhadap minat 

beli maka semakin tinggi tingkat kemungkinan 

konsumen dalam membeli produk. 

 

4. Pengolahan Data dan Pembahasan 

Responden dalam penelitian yaitu konsumen 

“Arfana Parfume” di Purwakarta Pengumpulan data 

menggunakan kuisioner dimana pengumpulan data 

dengan mengambil sampel 159 responden. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara random, 

dimana hanya memberikan kuisioner yang datang ke 

refill Arfana Parfum secara acak tampa 

memeperhatikan tingkatan dalam populasi. Penelitian 

ini populasi yang diambil berukuran besar dan 

jumlahnya tidak diketahui secara pasti.  

4.1 Uji Validitas dengan AMOS 

Hasil uji validitas pada amos dapat dilihat nilai 

loading yang di peroleh dari standardized loading 

untuk setiap indikator. Dapat dilihat pada text output 

Amos. Menurut Hair indikator dikatakan layak 

menjadi penyusun konstruk variabel jika memiliki 

nilai loading factor > 0.40. 

4.2 Uji Reliability dengan AMOS 

Cut–off dari Construct Reliability adalah minimal 

0.70 sedangkan Cut-off Value Extracted minimal 0.50 

(Ghozali. 2008). Uji reliabilitas dapat diperoleh 

melalui rumus sebagai berikut : 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

=
(𝛴 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)²

(𝛴 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 + 𝛴ƹ𝑗
 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 

=
(𝛴 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)²

(𝛴 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 + 𝛴ƹ𝑗
 

Berdasarkan output hasil perhitungan diatas diperoleh 

nilai Construct Reliability berkisar antara 0.814 

sampai dengan 0.882 sehingga lebih besar dari Cut Off 

(0.70). sedangkan nilai Variance Extract berkisar 

antara 0.533 sampai dengan 0.652 lebih besar dari Cut 

Off (0.50), dengan demikian dapat disimpulkn bahwa 

semua variabel adalah konsisten atau reliabel. 

4.3 Uji Normality dengan AMOS 

Untuk skewness dan kurtosis secara univariate 

pada data semuanya lebih kecil pada data semuanya 

lebih kecil ±2.58, dan nilai multivariate 2.091 yang 

lebih kecil dari nilai kritis (±2.58). 

4.4 Data Ouliers 

Hal ini berarti semua kasus (observation number) 

memiliki nilai  mahalonobis d-square (31.180) < X²-

Chi-Square (122.107) dinyatakan berdistribusi 

normal, karena mahalonobis d-square berada 

dibawah 122.107 pada penelitian yang digunakan 

telah memenuhi persyaratan dengan tidak terdapat 

multivariate outliers. 

 

4.5 Uji Asumi SEM 

 

Gambar 4.2 Full model penelitian analisis jalur. 

 

4.6 Uji Kriteria Goodness of Fit 

Tabel 4.6 Hasil Uji Goodness of Fit 

Goodness of Fit Index Output (GFI) 

X² Chi-Square 67.413 

CMIN/DF 0.688 

Probability 0.992 

RSMEA 0.000 

GFI 0.949 

AGFI 0.929 

TLI 1. 060 

NFI 0.910 

CFI 1.000 

 

Pada tabel Goodness of Fit Index hasil menunjukan 

semua kriteria yang diharapkan seperti RMSEA, GFI, 

TLI, NFI, CFI, AGFI memenuhi persyaratan. 

4.7 Uji Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan 

Pengaruh Total Effect 

a. Pengaruh Langsung 

Pengaruh langsung harga produk terhadap minat 

beli memiliki nilai pengaruh (-.124), kualitas produk 

terhadap minat beli memiliki nilai pengaruh (0.277), 



 

 

harga produk terhadap keputusan pembelian memiliki 

nilai pengaruh (0.421), kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian memiliki nilai pengaruh (-.233), 

minat beli terhadap keputusan pembelian memiliki 

nilai pengaruh (0.278). 

b. Pengaruh tidak langsung 

Pada tabel pengaruh tidak langsung harga produk 

terhadap keputusan pembelian memiliki nilai 

pengaruh (-.035), kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian (0.077), berikut gambar pengaruh tidak 

langsung : 

c. Pengaruh Total Effect 

Berdasarkan hasil output AMOS diatas pada tabel 

4.9 pengaruh langsung harga produk terhadap minat 

beli memiliki nilai pengaruh (-.124), kualitas produk 

terhadap minat beli memiliki nilai pengaruh (0.277), 

harga produk terhadap keputusan pembelian memiliki 

nilai pengaruh (0.386), kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian memiliki nilai pengaruh (-.146), 

minat beli terhadap keputusan pembelian memiliki 

nilai pengaruh (0.278).  

4.8 Uji Hipotesis Penelitian 

Hasil pengujian dari penelitian ini sebagai acuan 

untuk melakukan uji hipotesis selain itu syarat untuk 

menguji hipotesis telah memenuhi persyaratan seperti 

uji validitas, uji reliability, uji chi-square, dan uji 

Goodness of Fit Index. Uji pengaruh langsung, tidak 

lansung, dan pengaruh total dilakukan untuk 

mengetahui nilai pengaruh yang didapatkan. Kriteria 

pengujian hipotesis ialah H0 ditolak jika nilai t-value 

Critical Ratio (C.R) ≥ 1.967 atau nilai P ≤ 0.05. 

Berdasarkan output AMOS 15 Regression Weights : 

(Group number 1 - Default model). 

Variabel kualitas produk berpengaruh terhadap 

minat beli dengan dimana nilai pengaruh langsung 

(0.277) pengaruh tidak langsung (0.000), dan nilai 

pengaruh total effect (0.277) dengan nilai critical ratio 

didapatkan (2.408) nilai probability (P) (0.016) 

signifikan karena telah memenuhi persyaratan. 

Variabel harga produk tidak berpengaruh 

terhadap minat beli memiliki nilai pengaruh langsung 

(-.124), pengaruh tidak langsung (0.000), pengaruh 

total effect (-.124), dan memiliki nilai critical ratio 

didapatkan (-1.199) nilai probability (P) (0.231) tidak 

signifikan karena telah memenuhi persyaratan. 

Variabel harga produk berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian memiliki nilai pengaruh 

langsung (0.421), pengaruh tidak langsung (-.035), 

pengaruh total effect (0.386), dan memiliki nilai 

critical ratio didapatkan (3.743) nilai probability (P) 

(***) signifikan karena telah memenuhi persyaratan. 

Variabel minat beli berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian memiliki nilai pengaruh 

langsung (0.278), pengaruh tidak langsung (0.000), 

pengaruh total effect (0.278), dan memiliki nilai 

critical ratio didapatkan (2.468) nilai probability (P) 

(0.014) signifikan karena telah memenuhi 

persyaratan. 

Variabel kualitatas produk berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian memiliki nilai pengaruh 

langsung (-.223), pengaruh tidak langsung (0.077), 

pengaruh total effect (-.146), dan memiliki nilai 

critical ratio (-2.077) nilai probability (P) (0.038) 

signifikan karena telah memenuhi persyaratan. 

 

5. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebanyak 

tiga hipotesis. Hipotesis tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Kualitas Produk berpengaruh dan signifikan 

terhadap Minat Beli produk Uwes Parfume 

dimana H1 diterima dimana nilai pengaruh 

langsung (0.277) pengaruh tidak langsung 

(0.000), dan nilai pengaruh total effect (0.277) 

dengan nilai critical ratio didapatkan (2.408) 

diatas standar nilai critical ratio ≥ (1.967). 

Nilai probability (P) (0.016) dibawah standar 

nilai probability ≤ (0.05). 

2. Harga Produk tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Minat Beli produk Uwes 

Parfume dimana H0 diterima dimana nilai 

pengaruh langsung (-.124), pengaruh tidak 

langsung (0.000), pengaruh total effect (-

.124), dan memiliki nilai critical ratio 

didapatkan (-1.199) dibawah standar nilai 

critical ratio ≥ (1.967). Nilai probability (P) 

(0.231) diatas standar nilai probability ≤ 

(0.05). 

3. Minat beli berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk Uwes 

Parfume dimana H3 diterima dimana nilai 

pengaruh langsung (0.278), pengaruh tidak 

langsung (0.000), pengaruh total effect 

(0.278), dan memiliki nilai critical ratio 

didapatkan (2.468) diatas standar nilai critical 

ratio ≥ (1.967). Nilai probability (P) (0.014) 

diabwah standar nilai probability ≤ (0.05). 
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