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ABSTRAKSI 

 

 

 

Jenis penelitian yang lakukan ini adalah penelitian survey, dimana peneliti melakukan observasi 

dalam pengumpulan data yang dilakukan yaitu di Legian Bali, dengan obyek penelitian adalah 

konsumen yang membeli kaos merek Joger dan Jangkrik dengan judul “Analisis Perbedaan 

Keputusan Pembelian Produk Kaos Merek Joger Dan Jangkrik (Studi Di Legian Bali)”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan keputusan pembelian produk kaos 

merek Joger dan Jangkrik di Legian Bali dan untuk mengetahui variabel dominan yang 

membedakan keputusan pembelian produk kaos merek Joger dan Jangkrik di Legian Bali. 

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai khususnya bagi perusahaan yaitu sebagai bahan 

masukan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap program pemasarannya berdasarkan 

analisis perilaku konsumen dalam hal ini adalah perbedaan keputusan pembelian, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam menentukan kebijaksanaan atas dasar 

analisis perbedaan keputusan pembelian. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan diskriminan. 

Hasil analisis dapat membuktikan bahwa variabel produk, harga, promosi dan saluran distribusi 

membedakan keputusan pembelian produk kaos merek Joger dan Jangkrik di Legian Bali. 

Kenyataan tersebut dapat membuktikan bahwa dalam memutuskan untuk membeli kedua produk 

tersebut maka konsumen mempertimbangkan variabel-variabel bauran pemasaran. Variabel 

bauran pemasaran yang mempunyai keeratan yang lebih besar terhadap persamaan diskriminan 

yang dihasilkan pada penelitian ini adalah varibel harga, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel harga merupakan variabel yang dominan untuk membedakan keputusan 

pembelian produk kaos merek Joger dan Jangkrik di Legian Bali. Variabel berikutnya adalah 

yang mempunyai keeratan terhadap persamaan diskriminan yaitu saluran distribusi, kemudian 

promosi dan yang terakhir adalah produk. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

diajukan beberapa saran yaitu diharapkan perusahaan produk kaos merek Joger dan Jangkrik 

dalam menetapkan harga jual dapat terjangkau oleh konsumen sehingga selain berorientasi 

kepada tingkat keuntungan atau profit yang telah ditetapkan. Diharapkan perusahaan 

memperhatikan saluran distribusi yang ada selama ini yaitu diharapkan untuk menambah jumlah 

agen atas produk yang dihasilkan sehingga dapat memberikan kemudahan konsumen untuk 

membeli produk tersebut. Perusahaan diharapkan untuk lebih meningkatkan kegiatan promosi 

yang telah dilakukan selama ini yaitu dalam pembuatan poster diharapkan lebih menarik dengan 

harapan mampu mempengaruhi konsumen untuk membeli produk. Diharapkan perusahaan tetap 

memperhatikan atas kualitas produk yang ditawarkan, mengingat hanya produk berkualitas yang 



dibutuhkan oleh konsumen dan mampu bersaing dalam pasar baik oleh produk sejenis maupun 

produk pengganti 

 


