
ABSTRAKSI 

 Saat ini, konsumen selalu dihadapkan pada harga-harga yang tidak bulat. 
Harga-harga produk-produk yang ditawarkan selalu memiliki angka-angka akhir yang 
berbeda-beda. Angka-angka akhir pada setiap harga ini disebut sebagai price endings 
atau akhiran harga. Akhiran harga mengacu kepada satu angka atau lebih yang 
terdapat di sebelah kanan dari sebuah harga. Dalam dunia pasar ritel ada dua akhiran 
harga yang sangat sering dipakai oleh para pemasar yaitu odd price dan even price. 
Akhiran harga dipercaya dapat mempengaruhi konsumen dalam setiap pembelian. 
Akhiran harga dapat mempengaruhi konsumen dalam setiap pembelian, karena dalam 
kehidupan yang nyata mata uang yang digunakan merupakan mata uang yang bulat, 
sehingga konsumen akan melakukan proses pembacaan sebuah harga dengan 
membulatkan keatas atau kebawah terhadap harga yang memiliki angka akhiran. 
Dengan proses pembulatan inilah konsumen terkadang akan memandang rendah 
sebuah harga sehingga akan mengakibatkan penilaian langsung terhadap produk yang 
ditawarkan. Penilaian terhadap harga ini akan menciptakan berbagai macam kesan, 
dimana kesan yang dihasilkan dari proses pembulatan akhiran harga itu disebut 
sebagai image effect. 
   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh yang terjadi 
dari dua macam akhiran harga, yaitu akhiran harga odd dan akhiran harga even 
terhadap image effect atau kesan yang ditimbulkan dari adanya akhiran harga dan 
terhadap niat pembelian pada masing-masing akhiran harga tersebut pada produk-
produk convenience. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh 
melalui eksperimen  dengan menggunakan between subject untuk mengetahui image 
effect dan niat beli yang terjadi.  
 Penelitian ini menggunakan desain eksperimental dengan menitikberatkan 
pada uji hipotesis dengan memakai teknik analisis uji beda sampel independen pada 
dua pengujian hipotesis yang berbeda dengan menggunakan program SPSS 11.0. 
Selain itu teknik analisis regresi linear juga digunakan pada pengujian satu hipotesis 
yang juga menggunakan dengan program SPSS 11.0. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa odd price dan even price akan menciptakan pengaruh yang berbeda dalam 
menciptakan kesan pada produk yang ditawarkan. Selain itu, hasil analisis juga 
menunjukkan bahwa penggunaan odd price dan even price akan menciptakan niat 
beli yang berbeda. Hasil analisis juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 
dari image effect yang ditimbulkan terhadap niat pembelian konsumen. Dengan 
adanya perbedaan yang tercipta akibat perbedaan akhiran harga dan adanya pengaruh 
dari kesan yang ditimbulkan maka semua hipotesis dalam penelitian ini diterima. 
Artinya perbedaan akhiran harga akan menciptakan perbedaan kesan yang 
ditimbulkan, di mana perbedaan kesan akan mempengaruhi niat beli konsumen.  
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