
Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 4 No. 2, Desember 2015 
 

13 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Michael Febriant Pangestu 

Ronald Suryaputra / Go George Herbert 

Business School 

UPH Surabaya 

Surabaya, Indonesia 
 

 

ABSTRAK - Indonesia merupakan Negara yang subur dan menjadikan Indonesia menjadi Negara agraris, dimana sebagian besar 

penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani buah.  Salah satu dari hasil perkebunan di Indonesia adalah buah. 

Penelitian ini ditujukan untuk menganalis Pengaruh Product image, Word of Mouth dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian Buah Lokal Di Surabaya.  

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu masyarakat yang berdomisili di Surabaya dengan umur minimal 25 tahun dimana 

telah mengkonsumi  buah lokal kurang dari 2 bulan dengan sample yang diambil sebanyak 100 orang responden. pengolahan dan 

penganalisaan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan software AMOS 

16.0 sebagai software untuk mengolah data. 

Pada model penelitian yang digunakan menggambarkan bahwa variabel keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel product 

image, word of mouth dan kualitas produk.  

Berdasarkan perhitungan koefisien regresi diperoleh bahwa variable product image memiliki pengaruh positif dan memiliki 

pengaruh lebih besar daripada word of mouth dan kualitas product terhadap variabel keputusan pembelian.  

 

Kata kunci: Product Image, Word of Mouth, Kualitas Produk, Keputusan Pembelian 

 

 

I .PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan Negara yang subur dan 

menjadikan Indonesia menjadi Negara agraris, dimana 

sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian 

sebagai petani buah. Hal ini juga didukung oleh letak 

Indonesia geografis yang menguntungkan serta iklim , cuaca 

serta garis khatulistiwa karena keadaan inilah Indonesia 

memiliki tanah yang subur (http://digilib.petra.ac.id).  Salah 

satu dari hasil perkebunan di Indonesia adalah buah. 

         Buah adalah bahan makanan yang kaya akan vitamin, 

mineral, lemak, seperti rasa yang lezat, aroma yang khas 

serta warna dan bentuk yang mengandung nilai-nilai estetis. 

Buah-buahan dewasa ini semakin mendapatkan perhatian 

dari masyarakat, baik sebagai bagian menu makanan 

maupun sebagai komoditas ekonomi yang menguntungkan 

(Widodo, 1996). Berbagai faktor ikut mempengaruhi tingkat  

konsumsi masyarakat terhadap buah-buahan yang kian 

meningkat, antara lain: bertambahnya jumlah penduduk, 

naiknya tingkat pendapatan masyarakat, dan makin 

tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya 

makanan bergizi. Kemajuaan teknologi ikut juga berperan 

penting dalam kualitas dan kuantitas buah yang diproduksi, 

serta inovasi produk turunan yang ujung-ujungnya 

menambah kebutuhan akan buah-buahan (Widodo, 1996). 

Buah lokal Indonesia memilki keanekaragaman 

dengan nilai eksotika yang tinggi, baik dalam bentuk buah 

rasa maupun aroma, seperti buah manggis, pepaya, mangga.  

 

 

 

Menurut Aningningsih (2005) Maraknya berbagai 

macam jenis buah impor yang memenuhi sentra-sentra pasar 

buah di Indonesia tidak terlepas dari akibat 

ketidakmampuan produsen buah lokal dalam memenuhi 

kebutuhan pasar. Jumlah buah lokal yang tersedia tidak 

sebanding dengan jumlah permintaan akibat kebutuhan 

pasar yang kian meningkat.   

Di pasaran, buah-buah yang mayoritas diimpor dari 

Thailand, Cina, Amerika dan Australia sudah sangat dikenal 

oleh konsumen lokal (Aningningsih, 2005). Membanjirnya 

buah-buahan impor di pasar lokal merupakan tantangan 

yang harus diterima dampak dari globalisasi pada sektor 

industri bahan pangan, ditambah dengan adanya kebijakan 

pasar bebas menyebabkan derasnya arus masuk berbagai 

bahan pangan impor ke Indonesia, termasuk buah; baik 

dalam bentuk segar maupun olahan (Aningningsih, 2005). 

Di satu sisi, konsumen lokal dimanjakan dengan 

ketersediaan berbagai macam buah segar (lokal maupun 

impor) yang tidak lagi dibatasi oleh musim panen. Namun 

di sisi lain, buah lokal tidak mampu bersaing dengan buah 

impor dari berbagai aspek, antara lain konsistensi kualitas 

fisik, ketersediaan barang, harga yang kompetitif, dll.  

Manfaat dan nilai gizi buah lokal lebih besar 

daripada buah import. Buah impor sebenarnya hanya 

menang gengsi saja, namun kadar gizinya lebih sedikit 

dibanding dengan buah lokal," ungkap pakar nutrisi, Emilia 

E. Achmadi, MS, RD. Pengawetan buah dengan 

menggunakan bahan-bahan kimia seperti lapisan lilin 

membuat penampilan buah impor mulus dan mengilat, 
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sehingga terlihat sangat menggiurkan ( harian kompas, 22 

Maret 2012 ). Padahal, lapisan lilin tersebut bisa memberi 

pengaruh buruk bagi kesehatan. Sebaliknya, kandungan gizi 

buah lokal dinilai lebih baik karena pada jarak tempuh saat 

pengirimannya tak terlalu jauh. Hasilnya, perlakuan pasca 

panennya pun tak perlu melibatkan bahan pengawet atau 

bahan kimia lainnya. Karena jarak pengiriman yang 

cenderung dekat, buah bisa dipanen saat sudah matang 

sehingga kandungan nutrisinya maksimal. Selain itu, karena 

jarak tempuh pengirimannya tidak jauh, dan banyak 

dijajakan di pasar, harga buah lokal pun cenderung lebih 

murah. ( harian kompas, 22 Maret 2012 ). 

 Meningkatnya jumlah buah yang diimpor ke 

Indonesia dari tahun ke tahun menyebabkan buah lokal kian 

tersisih akibat kalah bersaing dengan buah impor. Bila 

keadaan ini terus berlangsung maka buah lokal lama 

kelamaan akan menghilang dari pasaran karena keengganan 

petani buah untuk memproduksi buah lokal. Hal ini 

memaksa pemerintah untuk turun tangan mencari solusi 

supaya buah lokal bisa berkembang dan memberi manfaat  

bagi petani buah.  Maka dari itu, pemerintah telah 

mewacanakan untuk mengurangi jumlah buah yang diimpor 

dari luar negeri. Menteri Pertanian menyatakan bahwa 

kebijakan Kementerian Pertanian untuk melakukan 

pembatasan pintu masuk produk hortikultura dari luar 

mampu menekan tingkat importasi komoditas buah dan 

sayur dari luar hingga 30% (Harian Bisnis Indonesia, 17 

Desember 2012). Dalam hal ini pemerintah membatasi 

masuknya buah import dan pembatasan masuknya hanya 

melalui elabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Pelabuhan 

Makassar, Pelabuhan Belawan, Medan, dan Bandara 

Soekarno-Hatta, Tangerangn sementara Pelabuhan Tanjung 

Priok juga dalam meningkatkan konsumsi buah lokal, 

pemerintah daerah harus memperhatikan petani lokal dari 

pada komoditas import. 

Dengan adanya perubahan lingkungan, serta 

dukungan pemerintah terhadap petani buah lokal diharapkan 

dapat bersaing dengan buah impor, yang juga berdampak 

positif pada usaha distribusi buah lokal; seperti yang 

dilakukan oleh sebuah usaha dagang “A”. Sebuah badah 

usaha yang didirikan pada tahun 1990 yang bergerak pada 

bidang usaha distribusi buah–buahan lokal dengan wilayah 

pemasaran mencakup Surabaya dan sekitarnya, Jakarta, dan 

juga  Balikpapan.  Sejak didirikan sejak saat ini, UD “A” 

hanya berfokus sebagai supplier buah lokal, sama sekali 

tidak merambah ke buah impor. Hal ini karena UD “A” 

lebih percaya bahwa kualitas yang dimiliki buah lokal lebih 

baik dari kualitas buah impor.Untuk bisa meningkatkan 

daya saing buah lokal terhadap buah impor, maka perlu 

diakan penelitian terkait variabel-variabel yang 

mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat pada buah 

lokal antara lain citra produk, kualitas produk, dan word of 

mouth. Ketiga variabel diatas merupakan hasil temuan dari 

sigi awal yang dilakukan sebelum melakukan penelitian 

lebih lanjut. 

Penelitian ini hanya dibatasi oleh 4 yaitu product 

image, kualitas produk, word of mouth, dan keputusan 

pembelian. Faktor lingkungan dan faktor pribadi tidak 

diamati pada suatu buah secara spesifik dengan pasar 

pertimbangan bahwa faktor-faktor lingkungan seperti 

ekonomi, politik, dan budaya dihadapi secara bersama-sama 

jadi oleh konsumen yang merupakan para remaja di 

Surabaya, sehingga dapat dikatakan homogen. Selain itu 

faktor pribadi yang terdiri dari umur, pekerjaan, dan 

keadaan ekonomi sudah ditentukan karakteristik populasi 

yaitu semua kalangan yang dengan usia berkisar  25-60 

tahun yang bertempat tinggal di Surabaya.  

Faktor-faktor yang apabila diketahui 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen untuk 

membeli buah lokal, selanjutnya atribut-atribut tersebut 

akan dikaji lebih lanjut supaya dapat diketahui atribut-

atribut apa saja yang mempengaruhi keputusan beli 

konsumen dalam melakukan pembelian buah lokal. 

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk 

memberikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat 

umum tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

keputusan pembelian buah lokal di kalangan konsumen usia 

muda khususnya para remaja hingga orang dewasa. 

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui bagaimana product image, word of mouth dan 

kualitas produk buah lokal mempengaruhi keputusan 

pembelian buah lokal. 

Manfaat dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu 

manajemen dengan menggunakan penerapan 

model dari penelitian terdahulu dalam objek yang 

berbeda, khususnya teori mengenai pengaruh 

variabel-variabel dependent (Product image, 

kualitas produk dan word of mouth) terhadap 

variabel independent (keputusan pembelian). 

Manfaat lain dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi sumber referensi bagi penelitian di masa 

yang akan datang yang diharapkan dapat 

mengembangkan model penelitian ini dengan 

menggunakan objek penelitian yang berbeda. 

Manfaat untuk penulis sendiri adalah peneliti dapat 

menemukan hasil dari model yang digunakan 

terhadap suatu objek penelitian. Penelitian ini juga 

dapat menjadi pedoman untuk peneliti dalam 

melakukan penelitian dimasa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah 

dapat digunakan bagi para praktisi dalam 

mengambil keputusan, khususnya dalam hal ini 

adalah keputusan pembelian buah lokal, dilihat dari 

product image, kualitas produk serta word of 

mouth dalam faktor-faktor dari keputusan 

pembelian buah lokal.  

 

II.   METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini tergolong dalam riset konklusif, yaitu 

riset yang spesifik dengan dengan tujuan yang jelas dan 

hasilnya dapat secara langsung dan nyata memberikan 

informasi (Kinnear & Taylor, 1996). Berdasarkan 

penggolongan dari riset konklusif, penelitian ini tergolong 

dalam kategori casual research karena riset ini berusaha 
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menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel dalam 

model penelitian (Kinnear & Taylor, 1996).  

Suatu penelitian membutuhkan analisis data dan 

interpretasinya yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti dalam rangka mengungkap fenomena 

sosial tertentu. Analisis data merupakan proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan diinterpretasikan. Metode yang dipilih untuk 

menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan 

variabel yang akan diteliti.  

Dalam penelitian ini, digunakan analisis kuantitatif. 

Analisis kuantitatif adalah suatu pengukuran yang 

digunakan dalam suatu penelitian yang dapat dihitung 

dengan jumlah satuan tertentu atau yang dinyatakan dengan 

angka-angka analisis. Analisis ini meliputi pengolahan data, 

pengorganisasian data, dan penemuan hasil.  

Populasi merupakan keseluruhan dari kelompok 

orang, kejadian-kejadian atau hal-hal yang memiliki kualitas 

atau ciri-ciri yang akan diteliti oleh peneliti (Sekaran, 2000). 

Berdasarkan kualitas dari ciri tersebut, populasi dapat 

dipahami sebagai kelompok individu atau objek pengamatan 

yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik. Dalam 

penelitian ini populasi yang digunakan adalah konsumen di 

wilayah Surabaya yang mengkonsumsi buah lokal 

Populasi yang digunakan berupa pribadi yang 

terdiri dari usia, tingkat pendidikan, dan penghasilan yaitu 

berumur 25-60 tahun yang disebut dengan masa dewasa 

dimana pada masa ini diasumsikan pembeli berpenghasilan 

tertentu dimana mampu untuk membeli buah lokal tanpa 

perlu pendapat orang lain sehingga dapat diasumsikan 

homogen. 

Responden yang telah mengkonsumsi buah lokal 

yang di maksud disini juga lebih spesifik, yaitu mereka yang 

telah mengkonsumsi buah lokal. Dilihat dari jumlahnya, 

maka populasi yang digunakan pada penelitian ini termasuk 

populasi dengan jumlah yang tidak diketahui, yaitu populasi 

yang terdiri dari elemen yang sukar sekali dicari batasnya.  

 
3.2.2 Sampel  

 Sampel merupakan irisan dari populasi yang dipilih 

dari beberapa anggota populasi yang mempunyai 

karakteristik relatif sama dengan populasi (Sekaran, 2000). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah non-probability sampling dimana 

kuesioner sebagai sumber utama pengumpulan data. Non-

probability sampling dipergunakan karena tidak diketahui 

dan dikenal jumlah populasi yang sebenarnya.  

 Dengan kata lain individu tidak mendapat 

probability atau kemungkinan yang sama untuk dipilih 

menjadi sampel. Teknik ini dapat dilakukan untuk 

memperoleh suatu kesan umum tentang ciri-ciri manusia 

yang tinggal di suatu daerah tertentu. Terdapat berbagai 

macam teknik dalam non-probability sampling, pada 

penelitian ini yang dipergunakan adalah purposive sampling 

atau sering disebut judgement sampling (Nasution, 2000). 

 Purposive sampling dilakukan dengan mengambil 

orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-

ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Sampling yang 

purposive adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga 

relevan dengan desain penelitian (Nasution, 2000). Ciri-ciri 

spesifik yang di pergunakan dalam penelitian adalah 

konsumen yang bertempat tinggal di Surabaya, berumur 25-

60 tahun dan telah membeli buah lokal.  

 Dalam SEM (Structural Equation Modeling), 

ukuran sampel mempunyai peranan yang penting dalam 

estimasi dan interpretasi hasil-hasil perhitungan SEM. SEM 

tidak menggunakan skor data individual yang dikumpulkan, 

SEM hanya menggunakan matriks kovarians data sampel 

sebagai input untuk menghasilkan sebuah estimated 

population covariance matrix (Ferdinand, 2002).  

 Jadi dalam hal ini, observasi individual tetap 

digunakan, akan tetapi input-input ini akan segera 

dikonversi ke dalam matriks kovarians atau matriks korelasi 

sebelum dilakukan estimasi. Hal ini disebabkan karena 

fokus dari SEM bukanlah pada data individual, tetapi pada 

pola hubungan antar responden (Ferdinand, 2002). Hair 

et al (1995), menemukan bahwa ukuran sampel yang sesuai 

adalah antara 100-200. Hair et al (1995) menyarankan 

bahwa ukuran sampel minimum adalah sebanyak 5 

observasi untuk setiap parameter yang diobservasi. 

Sehingga bila parameter yang diestimasi jumlahnya 20, 

maka jumlah sampel minimum adalah 100. Menurut 

Ferdinand (2002), pedoman sampel adalah sebagai berikut : 

1. 100-200 sampel untuk teknik maximum Likelihood 

Estimation.  

2. Tergantung pada jumlah parameter yang 

diestimasi. Pedomannya adalah 5-10 kali jumlah 

parameter yang diestimasi.  

3. Tergantung pada jumlah indikator yang digunakan 

dalam seluruh variabel laten. Jumlah sampel adalah 

indikator dikali 5 sampai 10. Bila terdapat 20 

indikator, besarnya sampel adalah 100-200.  

 Pada penelitian ini, jumlah indikator yang 

digunakan adalah sebanyak 12. Oleh karena itu jumlah 

sampel yang dibutuhkan adalah 60-120. Untuk penelitian ini 

ditetapkan sampel yang diambil sebanyak 100 responden.  
 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu data 

yang diperoleh langsung dari jawaban para responden, 

pengamatan langsung kejadian-kejadian, dan obyek - obyek 

(Sekaran, 2000). Data primer yang dicari adalah data 

mengenai responden yang menkonsumsi buah lokal di 

wilayah Surabaya.  

 Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

kuisioner yang disebarkan kepada responden yang sesuai 

dengan karakteristik sampel yang telah dijelaskan terdahulu. 

Setelah mengisi kuesioner tersebut, responden 

mengembalikan kuesioner yang telah diisi dan kemudian 

akan diseleksi hingga memenuhi syarat minimum sampel 

yang ditetapkan oleh penulis, yaitu 100 responden.  

 Dimana hanya data dari kuisioner yang benar-

benar telah diisi dengan lengkap dan sesuai dengan petunjuk 

pengisian yang akan diolah lebih lanjut. Wilayah yang 

digunakan sebagai tempat menyebarkan kuisioner adalah di 

wilayah Surabaya di mana terdapat toko-toko besar yang 

menjual buah lokal. 

 Kuisioner diberikan kepada pengguna yang telah 

membeli buah lokal, sehingga diperoleh hasil sesuai dengan 

tujuan diadakannya penelitian. Selanjutnya mentabulasi 

hasil penilaian responden serta melakukan pengujian model 

penelitian dengan menggunakan software Amos versi 16.0. 
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Kuisioner yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari dua bagian, yaitu bagian pertama berisi pertanyaan 

untuk mendapatkan informasi umum mengenai diri 

responden yang mempunyai kegunaan untuk mengetahui 

kesesuaian karakteristik responden dengan kriteria sampel.  

 Kuisioner bagian kedua berisi pertanyaan-

pertanyaan untuk mendapatkan data penelitian dan 

menganalisis hubungan pengaruh antara product image, 

word of mouth, kualitas produk produk terhadap keputusan 

pembelian. Pertanyaan-pertanyaan pada bagian kedua 

kuisioner akan diukur dengan skala likert 1-5. Aras 

pengukuran interval memungkinkan dilakukannya operasi 

perhitungan statistik seperti standart deviasi, means dari 

data yang terkumpul (Sekaran, 2000). Alasan pemakaian 

skala likert 1-5 di atas adalah kemudahannya untuk di 

respon oleh responden  

Suatu penelitian membutuhkan analisis data dan 

interpretasinya yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti dalam rangka mengungkap fenomena 

sosial tertentu. Analisis data merupakan proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan diinterpretasikan. Metode yang dipilih untuk 

menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan 

variabel yang akan diteliti.  

Dalam penelitian ini, digunakan analisis kuantitatif. 

Analisis kuantitatif adalah suatu pengukuran yang 

digunakan dalam suatu penelitian yang dapat dihitung 

dengan jumlah satuan tertentu atau yang dinyatakan dengan 

angka-angka analisis. Analisis ini meliputi pengolahan data, 

pengorganisasian data, dan penemuan hasil.  

Data yang telah didapat melalui kuesioner, akan 

diolah dengan menggunakan teknik analisa. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SEM 

(Structural Equation Modeling) dari paket software statistik 

Amos dalam model pengujian hipotesis. Model persamaan 

SEM adalah sekumpulan teknik-teknik statistical yang 

memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan 

relative “rumit secara simultan.  

Hubungan yang rumit itu dapat dibangun antara satu 

atau beberapa variabel dependen dengan satu atau beberapa 

variabel independen. Masing-masing variabel dependent 

dan independent dapat berupa faktor (atau konstruk, yang 

dibangun dari beberapa variabel indikator) (Ferdinand, 

2002). Keunggulan aplikasi SEM dalam penelitian 

manajemen adalah karena kemampuannya untuk 

mengkonfirmasi dimensi-dimensi dari sebuah konsep atau 

faktor (yang sangat lazim digunakan dalam manajemen) 

serta kemampuannya untuk mengukur pengaruh hubungan-

hubungan secara teoritis (Ferdinand, 2002).  

 

III.      HASIL DAN PEMBAHASAN 

Variabel Koef. Reg Signifikansi 

PI       KP 0.54 0,01(1%) 

WM   KP 0.23 0,01(1%) 

PQ      KP 0.29 0,01(1%) 

 

Dalam penelitian ini tek Persamaan struktural dirumuskan 

untuk menyatakan hubungan kausalitas antar berbagai 

konstruk, adalah sebagai berikut: 

Y = KP = α1PI + α2WOM + α3PQ + δ1 

 

Dimana:  δ  = disturbance term 

 Y  = KP = Keputusan pembelian 

 PI  = Product image 

 WOM  = Word of Mouth 

 PQ = Kualiatas produk 

Goodness-

of-fit-

Index 

Cut-off Value Hasil Analisis Evaluasi 

Model 


2
-chi-

square 

Kecil, < 65,1708 57,254 Baik 

Significant 

Probability 

 0.05 0.169 Baik 

RMSEA  0.08 0.044 Baik 

GFI  0.90 0.915 Baik 

CMIN/DF  2.0 1.193 Baik 

TLI  0.95 0.954 Baik 

CFI  0.95 0.967 Baik 

 

 

Penjelasan untuk persamaan berikut adalah : 

a. Parameter estimasi antara product image dan 

keputusan pembelian menunjukkan hasil yang 

signifikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0,54 dan CR = 2,81 atau CR   2.00 dengan taraf 

signifikansi sebesar 0.01 (1%).  

b. Parameter estimasi antara word of mouth dan 

keputusan pembelian menunjukkan hasil yang 

signifikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0,23 dan CR = 2,49 atau CR   2.00 dengan taraf 

signifikansi sebesar 0.01 (1%). 

c. Parameter estimasi antara kualitas produk dan 

keputusan pembelian menunjukkan hasil yang 

signifikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0,29 dan CR = 2,8 atau CR   2.00 dengan taraf 

signifikansi sebesar 0.01 (1%). 

d.    Chi square menunjukkan nilai 57, 254yang bernilai 

rendah, chi square yang rendah menghasilkan 

sebuah tingkat signifikansi yang lebih besar dari 

0.005 dimana hal ini mengindikasikan tidak adanya 

perbedaan yang signifikan antara matriks kovarian 

data dan matriks kovarians yang diestimasi. 

c.    Nilai RMSEA (The Root Mean Square Error of 

Approximation) yang merupakan sebuah indeks 

yang dapat digunakan untuk mengkompensasi Chi 

square statistic dalam sampel yang besar 

menunjukkan nilai goodness-of-fit yang dapat 
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diharapkan bila model diestimasi dalam populasi. 

Nilai RMSEA pada hasil pengolahan data ini 

bernilai 0.044 yang berarti lebih kecil dari 0.08 

sehingga dikategorikan dapat diterima modelnya 

yang menunjukkan sebuah close fit dari model 

tersebut berdasarkan deegres of freedom. Oleh 

sebab itu, hipotesis dikatakan terdukung oleh hasil 

pengolahan data berdasarkan indeks RMSEA. 

d.    GFI (GOODNESS OF FIT INDEX) bernilai 0,915 

di katakan bagus dan mendukung hipotesis karena 

lebih besar dari 0,90. 

e.    CMIN/DF (THE MINIMUM SAMPLE 

DISCREPANCY FUNCTION), bernilai 1,193 

maka hasil ini di kategorikan memenuhi syarat dan 

bagus untuk mendukung hipotesis dalam penelitian 

ini karena kurang dari 2. 

f.    TLI (TUCKER LEWIS INDEX) yang merupakan 

sebuah alternatif incremental fit index yang 

membandingkan sebuah model yang diuji terhadap 

baseline model, bernilai 0,954 lebih besar dari 0,95 

dan nilai yg mendekati 1 menunjukkan very good 

fit. Maka hasilnya bagus dan memenuhi syarat 

sehingga dapat diterima dan menunjang hasil 

penelitian.  

g.     CFI (COMPARATIVE FIT INDEX) bernilai 

0,967 lebih besar dari 0,95 yg mana mendekati 1 

maka hasilnya di kategorikan bagus dan 

menunjang hasil penelitian ini.  

 

IV.        KESIMPULAN 

 Hipotesis 1 = product image berpengaruh positif 

terhadap keputusan      pembelian 

 Hasil dari penelitian ini mendukung hipotesis 

pertama yaitu antara variable product image dan keputusan 

pembelian dimana menunjukan hasil yang signifikan dengan 

nilai CR = 0,537 dengan demikian hipotes 1 dapat diterima. 

Hipotesis 2 = Word of muth berpengaruh positif     

terhadap keputusan pembelian  

 Hasil dari penelitian ini mendukung hipotesis 

pertama yaitu antara variable word f mouth dan keputusan 

pembelian dimana menunjukan hasil yang signifikan dengan 

nilai CR = 0,228 dengan demikian hipotes 2 dapat diterima. 

 Hipotesis 3 = kualitas produk berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian 

 Hasil dari penelitian ini mendukung hipotesis 

pertama yaitu antara variable kualitas produk dan keputusan 

pembelian dimana menunjukan hasil yang signifikan dengan 

nilai CR = 0,293 dengan demikian hipotes 3 dapat diterima.  

Penulisan ini disusun sebagai usaha untuk 

melakukan pengujian terhadap analisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian pada produk buah 

loakl di Surabaya. 

Melalui penelitian yang dilakukan pada respnden 

wanita berusia 25 – 60 tahun serta berdasarkan telaah 

pustaka yang dilakukan, maka diperoleh dukungan yang 

signifikan bahwa variable product image memiliki pengaruh 

yang besar pada keputusan pembelian terhadap buah lokal 

di Surabaya yaitu sebesar 0,537. Variabel kualitas produk 

dengan koefisien regresi sebesar 0,293. Variabel word of 

mouth   memiliki pengaruh yang paling rendah dengan 

koefisien regresi sebesar 0,228. 

Dengan demikian hubungan variabel – variabel 

tersebut merupakan jawaban atas masalah penelitian ini 

yaitu product image, word of mouth dan kualitas produk 

berpengaruh pada keputusan pembelian. 

 

 Implikasi Teoritis 

Literatur-literatur yang menjelaskan teori 

keputusan pembelian telah diperkuat keberadaannya oleh 

konsep-konsep teoritis dan dukungan empiris mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

dalam kaitannya dengan produk buah lokal di Surabaya. 

a.     Mendukung dan memperkuat penelitian Aaker(1991) 

yang menyatakan produk yang kuat yang ada dalam 

benak konsumen, akan mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian 

b.     Mendukung dan memperkuat penelitian Powell (2000)  

Kualitas suatu produk merupakan hal terpenting dalam 

menciptakan suatu produk karena menggambarkan 

prinsip-prinsip daya tarik produk,  sehingga 

perwujudan dari kualitas produk yang sangat baik 

akan meningkatkan daya tarik dari produk yang 

ditawarkan, yang akan mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. 

c.   Mendukung dan memperkuat penelitian Anita(2008) 

yang menyatakan bahwa word of mouth, akan 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil 

keputusan pembelian. 

Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian, product image, word 

of mouth dan kualitas produk merupakan variabel yang 

penting dalam meningkat keputusan pembelian konsumen 

terhadap produk buah lokal sehingga implikasi manajerial 

seharusnya lebih difokuskan pada variabel-variabel tersebut. 

Penemuan dari penelitian ini mengindikasikan 

bahwa secara umum yang memiliki pengaruh terbesar  bagi 

konsumen dalam meningkatkan keputusan pembelian 

terhadap buah lokal adalah product image, kualitas produk. 

Hal ini terlihat dari bobot regresi hubungan kausal  untuk 

product image, kualitas produk. Sehingga perlu dilakukan 

peningkatan dan perbaikan terhadap kualitas produk dari 

produk buah lokal. 

Implikasi kebijakan dari  temuan ini dapat 

dilakukan berdasarkan teori yang telah dikembangkan, 

sebagai berikut : pertama, product image merupakan 

elemen penting  yang menjadi indikator bagi seorang 

konsumen dalam proses meingkatkan keputusan pembeliaan 

buah lokal di surabaya.  Product image dari dari buah lokal 

sangat perlu untuk dikembangkan, karena hal ini akan 

semakin meningkatkan keputusan pembelian konsumen 

terhadap buah lokal. Cara yang dilakukan adalah dengan 

memperbaiki distribusi dan memastikan ketersediaan buah 

lokal di pasaran dengan begini makan konsumen dapat 

mengkonsumsi buah– buahan lokal. 
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Kedua, yaitu dengan memberikan edukasi kepada 

konsumen akan pentingnya buah- buahan untuk kesehatan. 

Ketiga,  Kualitas produk dari buah lokal juga 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen walau tidak 

sebesar product image. Hal ini menjelaskan bahwa 

konsumen memandang kualitas produk dari buah lokal, 

maka dari itu kualitas dari buah lokal harus lebih 

ditingkatkan karena sebagian konsumen beranggapan bahwa 

bahwa buah lokal lebih mudah busuk dan dari segi tampilan 

kalah dari buah import. Maka dari  segi packaging harus 

dibuat lebih menarik dan kualitas buah sebelum dijual 

dipadaran harus lebih ditingkatkan. 

Keempat, Variabel word of mouth dari buah lokal 

juga mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini 

menjelaskan bahwa konsumen memandang word of mouth 

dari buah lokal. Maka hal yang perlu dilakukan adalah 

dengan mengadakan event buah –buahan yang didalamnya 

terdapat berbagai macam jenis buah- buahan  sehingga 

konsumen menjadi lebih tahu akan buah lokal. 

Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan melihat 

keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini yaitu: 

Keterbatasan mengenai objek penelitian yang 

hanya menggunakan responden konsumen yang membeli 

produk buah lokal di Surabaya. Sehingga penelitian lanjutan 

yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan objek 

penelitian yang lebih luas. Untuk lebih mendapatkan hasil 

yang lebih general terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

Keterbatasan mengenai objek penelitian yang 

menggunakan responden konsumen, yang mana hal ini 

dapat mengakibatkan kurangnya kontrol oleh peneliti 

terhadap setiap jawaban yang diberikan oleh konsumen 

Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan 

untuk kasus diluar objek penelitian, karena hanya 

menggunakan buah lokal. 
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