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ABSTRAK

PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, DAN
HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SERAGAM SEKOLAH

(STUDI PADA TOKO MAJU BANDAR LAMPUNG)

Oleh

NOPITA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kualitas produk,
kualitas pelayanan, dan harga terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini
termasuk ke dalam explanative research (penelitian eksplanatif). Teknik analisis
data yang digunakan adalah analisis deskriptif, regresi linier berganda dan
menggunakan uji asumsi klasik menggunakan program spsss 16.0. Berdasarkan
hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian, variabel kualitas pelayanan berpengaruh
tidak signifikan terhadap keputusan pembelian dan variabel harga berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan uji F (simultan)
menunjukkan bahwa variabel kualitas produk, kualitas pelayanan dan harga
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.

Kata Kunci: Harga, Keputusan Pembelian, Kualitas Pelayanan dan Kualitas
Produk.

\



ABSTRACT

EFFECT OF QUALITY PRODUCTS, QUALITY OF SERVICE, AND PRICE
TOWARD PURCHASEDECISION OF SCHOOL UNIFORMS

(STUDIES IN STORES AT BANDAR LAMPUNG)

By

NOPITA

The purpose of this study was to determine the effect on product quality, service
quality, and price on purchase decisions. This study included into explanative
research. Data analysis technique used is descriptive analysis, multiple linear
regressions and using classic assumption test using program. 16.0 spss Based on
the results of the t test (partial) indicates that the variable quality of products
significantly influence purchasing decisions, service quality variables were not
significant influence on purchasing decisions and price variables significantly
influence purchasing decisions. Based on F test (simultaneous) indicates that the
variable quality of products, quality of service and price significantly influence
purchasing decisions.

Keywords: Price, Purchase Decisions, Quality of Service and Quality of
Products.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman serta kemajuan global yang mutakhir,

perkembangan industri pun semakin maju. Persaingan dibidang industri pun

menjadi sebuah challenge yang hebat dikalangan dunia usaha yang semakin pesat

ini. Hal ini tentunya menyebabkan perusahaan harus menghadapi persaingan

yang ketat. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan baru bermunculan dengan

menawarkan berbagai macam produk dengan design serta fitur yang unik agar

dapat menarik simpati konsumen serta memberikan manfaat dalam pemenuhan

kebutuhan konsumen. Indonesia sebagai negara berkembang, tentunya tidak

ketinggalan dari negara-negara maju dalam memajukan dunia perindustriannya.

Hal ini dapat diketahui dari beberapa perusahaan yang ada di Indonesia seperti

perusahaan yang yang memproduksi pakaian sebagai salah satu dari kebutuhan

primer manusia.

Manusia adalah makluk sosial karena tidak dapat hidup atau berdiri sendiri.

Sebagai makluk sosial, manusia selalu memiliki hasrat ingin bersatu, bekerja sama

dengan manusia lain sehingga dapat mewujudkan tujuan bersama. Dalam



2

kehidupannya sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari kebutuhan, baik

kebutuhan primer (pokok), sekunder, maupun tersier. Pakaian merupakan salah

satu jenis kebutuhan primer (pokok) yang harus dan mutlak dimiliki oleh seorang

individu. Ada banyak jenis dan pengelompokkan pakaian pada umumnya, ada

jenis pakaian yang dikhususkan saat berkerja, berolahraga, dinas, mengajar,

sekolah, dan lain sebagainya. Dalam kaitan pakaian sebagai kebutuhan primer

(pokok) manusia, disana selalu ada produsen dan konsumen. Produsen mencoba

menyediakan kebutuhan para konsumen dan sebaliknya konsumennya pun

dituntut membeli atau menukar kebutuhan mereka dengan nilai tukar yang sah,

yakni mata uang. Kegiatan penjualan dan pembelian ini kemudian dikembangkan

dalam ranah pasar dengan istilah pemasaran. Dengan demikian, pasar menjadi

tempat bertemu antara penjual dan pembeli.

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini didasarkan pada realita

perkembangan industri di Indonesia saat ini. Dalam perbandingannya dengan

Negara-negara di ASEAN, Jepang dan China mendapatkan posisi paling atas

karena industri dari dua negara ini tidak dapat diragukan lagi. Setiap hari dengan

tidak sadar kita sering menikmati hasil produksi dari dua negara tersebut. Salah

satu faktor pemicu negara berkembang dengan dunia industri yang maju adalah

pemasaran baik ditingkat daerah maupun lokal dan internasional. Di Indonesia,

konsep pemasaran menjadi hal yang asing bagi kebanyakan orang. Dengan

demikian, hal ini secara tidak langsung akan menjadi Big Block bagi Indonesia

untuk bersaing dalam pasar internasional. Salah satu metode yang praktis agar
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rakyat Indonesia dapat meningkatkan daya saing pasar adalah dengan memberikan

kesadaran baik secara langsung maupun tidak langsung (Setiadi, 2003).

Perkembangan dunia saat ini berjalan dengan pesat yang menciptakan suatu

persaingan yang semakin ketat. Hal ini menuntut produsen untuk lebih kritis dan

reaktif terhadap perubahan yang ada, baik politik, sosial budaya, dan ekonomi.

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat mencapai sukses

dalam persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan

mempertahankan pelanggan. Agar tujuan tersebut tercapai, maka setiap

perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa

yang diinginkan konsumen dengan harga yang pantas. Dengan demikian, setiap

perusahaan harus mampu memahami kelangsungan hidup perusahaan tersebut

sebagai organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para

konsumen sangat tergantung pada perilaku konsumennya (Tjiptono, 2008).

Dalam kehidupannya sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari kebutuhan,

baik kebutuhan primer (pokok), sekunder, maupun tersier. Pakaian merupakan

salah satu jenis kebutuhan primer (pokok) yang harus dan mutlak dimiliki oleh

seorang individu. Ada banyak jenis dan pengelompokan pakaian pada umumnya,

ada jenis pakaian yang dikhususkan saat berkerja, berolahraga, dinas, mengajar,

sekolah, dan lain sebagainya. Seragam sekolah menjadi salah satu kebutuhan

pokok bagi pelajar baik yang ada dijenjang sekolah dasar, menengah, dan atas.

Seragam sekolah adalah seragam seperangkat pakaian standar yang dikenakan

dilembaga pendidikan. Seragam sekolah umumnya dikenakan oleh pelajar

sekolah dasar dan sekolah menengah di berbagai negara. Penggunaan seragam
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sekolah ditetapkan berdasarkan aturan berbusana di sekolah atau negara yang

bersangkutan. Praktik mengenakan seragam sekolah bermula pada abad ke-16 di

Britania Raya. Praktik ini kemudian diadopsi oleh negara-negara lainnya, dan

saat ini umum dijumpai di seluruh dunia. Seragam sekolah berfungsi sebagai

sarana untuk mempromosikan kesetaraan sosial di kalangan siswa dan

menunjukkan identitas sekolah.

Ada pun peraturan yang mengatur tentang seragam sekolah di Indonesia. Dengan

terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 45 Tahun 2014 tertanggal 9 Juni 2014 tentang Peraturan Pakaian Seragam

Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sejak

tanggal ditetapkan semua peserta didik dari SD sampai SMA/ SMK baik negeri

maupun swasta secara bertahap untuk menyesuaikan dengan aturan ini. Di

Indonesia, seragam sekolah diwajibkan bagi setiap pelajar. Seragam sekolah yang

dikenakan di setiap jenjang pendidikan adalah

1. Siswa Sekolah Dasar (SD) mengenakan kemeja berwarna putih dan

rok/celana pendek berwarna merah.

2. Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengenakan rok/celana pendek

berwarna biru laut dan kemeja lengan pendek putih.

3. Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) mengenakan kemeja lengan pendek

berwarna putih dan rok/celana panjang berwarna abu-abu.

Banyak toko yang menjual berbagai jenis pakaian dengan model dan design yang

berbeda-beda. Dengan semakin banyaknya jenis bahan yang digunakan
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diperusahaan pakaian seragam sekolah, maka mereka harus mampu bersaing

bagaimana menciptakan sebuah inovasi baru yang memberikan kepuasan bagi

para konsumen dari segi bahan, kualitas dan daya tahan sehingga konsumen dapat

menentukan pilihannya. Dalam pengambilan keputusan tersebut, konsumen akan

dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya faktor kualitas produk, kualitas

pelayanan, dan harga. Adanya tekanan bisnis dari pesaing yang kuat, secara tidak

langsung mempengaruhi kinerja pemasaran yang dialami oleh Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM).

UMKM saat ini merupakan segmen terbesar bagi pelaku ekonomi nasional.

Industri kecil sangat berperan penting sebagai alat bantu masyarakat sebagai

salah satu solusi untuk tetap bertahan menghadapi krisis ekonomi. Pelaku

UMKM dapat membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran. Di

Indonesia usaha kecil sering dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam

mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan, dan pemerataan pendapatan.

Banyak produk yang dihasilkan UMKM saat ini dapat bersaing di pasar domestik

hingga dapat menembus dan bersaing di pasar internasional.

Konveksi pakaian seragam sekolah adalah salah satu UMKM yang bergerak di

bidang industri konveksi. Meningkatnya jumlah anak sekolah pada setiap tahun

membuat suatu potensi usaha. Pada kondisi sekarang jumlah pesaing pengusaha

garmen seragam sekolah masih minim untuk produk seragam sekolah yang

memiliki kualitas bahan kain dan jahitan terbaik.
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Pasar adalah seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau

jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukan

kebutuhan, memiliki kemampuan dalam pertukaran (Kotler dan Amstrong ,

1997). Kesempatan yang dimaksud adalah dapat memutuskani membeli produk

atau tidak. Banyak orang memandang penjual sebagai industri dan pembeli

sebagai pasar, dimana penjual mengirimkan produk dan jasa yang mereka

produksi dan mengkomunikasikan atau menyampaikannya kepada pasar, sebagai

gantinya, mereka akan menerima uang dan informasi dari pasar (Kotler dan

Amstrong , 2008).

Dengan demikian, pemasaran merupakan suatu fungsi kegiatan yang luas dan

menyeluruh yang mempegaruhi seluruh aspek operasional suatu perusahaan.

Pemasaran itu berawal dan berakhir pada konsumen. Oleh karena itu sebaiknya

tujuan pokok dari perusahaan hendaknya didasari pada konsep pemasaran.

Mengenai konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan

pemuas kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi

kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu pengusaha-pengusaha

diharapkan untuk selalu memperhatikan keinginan konsumen, sehingga

perusahaan mampu menarik para konsumen dan membentuk niat untuk membeli.

Kegiatan pemasaran bukan hanya semata-mata menjual barang dan jasa, tetapi

banyak kegiatan yang harus dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah

penjualan yang merupakan bagian dari pemasaran. Untuk dapat meningkatkan

keputusan pembelian konsumen maka kita harus lebih memperhatikan faktor-
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faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Salah satu cara untuk menarik

pelanggan dan mengungguli pesaingnya, baik untuk produk yang sama ataupun

produk pengganti (substitute) adalah dengan memberikan barang dan jasa yang

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta memuaskan konsumen.

Puas atau tidak puasnya konsumen terhadap barang atau jasa yang telah dibeli

akan mempengaruhi konsumen pada pembuatan keputusan pada pembelian

selanjutnya. Konsumen akan mengulangi pembelian suatu barang atau jasa

tertentu jika konsumen puas terhadap produk tersebut, dan sebaliknya konsumen

tidak akan mengulangi pembelian produk tertentu jika konsumen tidak puas

terhadap manfaat produk tersebut. Pemasaran merupakan ujung tombak

beroperasinya suatu perusahaan. Dalam dunia persaingan yang semakin ketat,

perusahaan dituntut agar tetap bertahan hidup dan berkembang. Oleh karena itu

seorang pemasar dituntut untuk memahami minat konsumen secara mendalam

agar dapat mencapai tujuan perusahaan.

Kualitas produk adalah salah satu faktor yang paling diandalkan oleh seorang

pemasar dalam memasarkan suatu produk (Kotler dan Amstrong, 2003). Oleh

karena itu memperbaiki kualitas produk ataupun jasa merupakan tantangan yang

penting bagi perusahaan dalam bersaing di pasar global. Perbaikan kualitas

produk akan mengurangi biaya dan meningkatkan keunggulan bersaing, bahkan

lebih jauh lagi, kualitas produk yang tinggi menciptakan keunggulan bersaing

yang bertahan lama. Oleh karena itu kualitas merupakan faktor penting yang

mendorong pertumbuhan ekonomis perusahaan-perusahaan di manapun di dunia

ini dalam kontek pasar global.
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Tjiptono (2008), mengungkapkan kualitas pelayanan adalah sistem manajemen

strategis dan integrative yang melibatkan semua manajer dan karyawan serta

menggunakan model kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara

berkeseimbangan atas proses organisasi agar dapat memenuhi dan melebihi

kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen. Kualitas pelayanan berpusat pada

suatu kenyataan yang ditentukan oleh konsumen. Interaksi strategi pelayanan,

sistem pelayanan dan sumber daya manusia serta konsumen akan sangat

menentukan keberhasilan dari manajemen usaha.

Menurut Kotler dan Armstrong (2008), harga adalah jumlah dari seluruh nilai

yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dengan memiliki atau

menggunakan suatu barang dan jasa. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran

pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan,

sedangkan ketiga unsur lain (produk, distribusi dan promosi) menyebabkan

timbulnya biaya. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian

konsumen secara mendalam akan membantu manajemen untuk menjawab

pertanyaan siapa, apa, mengapa, bagaimana, kapan dan dimana dalam kaitan

dengan sebuah pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Kondisi persaingan

pasar artinya konsumen mempunyai kekuatan serta hak untuk mengikuti

ketetapan harga dipasar selain tawaran dan discount yang sering ditawarkan

pasar. Didalam pasar yang berbentuk demikian, konsumen relatif bebas dalam

menentukan apa yang dibelinya dan kepada siapa konsumen akan membelinya.

Hal itulah yang menyebabkan setiap perusahaan berusaha untuk berada diatas

perusahaan saingannya atau paling tidak mempertahankan luas pasar yang

dikuasai. Adanya perubahan selera konsumen serta kondisi persaingan yang
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semakin luas, menyebabkan setiap perusahaan berusaha untuk menyajikan

produk yang selalu dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Konsumen yang merasa puas akan terus-menerus melakukan pembelian sehingga

kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin. Dengan kondisi seperti ini, maka

perusahaan dituntut untuk mempunyai keunggulan dalam produknya dan bekerja

secara efektif dan efisien agar mampu bertahan hidup. Dengan beberapa faktor

dan variabel pemasaran diharapkan terjadi interaksi antara produsen dengan pihak

konsumen. Indikasi dari keberhasilan kegiatan pemasaran itu adalah

meningkatnya hasil keputusan pembelian konsumen dapat tercapai sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan. Peningkatan pembelian konsumen oleh perusahaan

secara tidak langsung menunjukkan kemampuan perusahaan menguasai pasar dan

bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis.

Penurunan dan peningkatan keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor seperti kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga. Kualitas

produk menurut Kotler dan Armstrong (2008) adalah kemampuan suatu produk

untuk melaksanakan fungsinya, meliputi kehandalan, daya tahan, ketepatan,

kemudahan operasi, dan perbaikan produk, serta atribut bernilai lainnya. Setiap

perusahaan yang menginginkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan

pelanggan, maka akan berusaha membuat produk yang berkualitas, yang

ditampilkan baik melalui ciri-ciri luar (design) produk maupun inti (core) produk

itu sendiri.
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Ada banyak toko yang menjual produk pakaian, teristimewa seragam sekolah

baik seragam sekolah dasar, menengah, maupun atas. Berdasarkan pra-observasi

yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mencoba untuk mengumpulkan data

sebanyak mungkin guna untuk diseleksi selanjutnya sehingga penulis dapat

mengambil satu toko sebagai sampel dari populasi toko seragam sekolah yang

ada di Bandar Lampung ini. Dengan demikian, penulis memutuskan untuk

mengadakan penelitian ini di Toko Maju, yang terletak di wilayah Tanjung

Karang kota Bandar Lampung. Ada beberapa argumen dan pertimbangan dalam

memilih Toko Maju sebagai objek penelitian ini yakni antara lain:

1) Letak Toko Maju yang letaknya tidak jauh, sehingga hal ini dapat

mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data.

2) Letak Toko Maju yang sangat strategis.

3) Managemen administrasi Toko Maju yang sangat lengkap, maka peneliti akan

mendapatkan banyak kemudahan dalam melakukan penelitian di toko

tersebut,

4) Adanya familiarity antara peneliti dan manager serta staff yang bekerja di

Toko Maju.

5) Yang terakhir adalah bahwa penelitian ini benar-benar diharapkan juga oleh

Toko Maju itu sendiri dengan permintan hasil penelitian harus diserahkan

kepada pihak Toko Maju guna memperbaiki kualitas produk, kualitas

pelayanan dan harga ditoko tersebut.

Penulis tertarik untuk meneliti hal apa saja yang membuat produk seragam

sekolah tetap diminati oleh konsumen berkaitan dengan persaingan pasar dan

penulis juga tertarik untuk memberikan data atau gambaran mengenai kinerja
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usaha kecil melalui usaha perorangan yang bernama Toko Maju. UMKM ini

didirikan oleh Bapak H. Farhan Luthan yang berdiri sejak 16 April 1974 dan

bertempat di Jln. Raden Intan no. 31 Bandar Lampung. UMKM ini kini telah

memiliki beberapa karyawan dengan tugas sesuai keahlian masing-masing.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis sangat tertarik

untuk mempersoalkan bagaimana kinerja UMKM untuk dituangkan dalam

laporan penulisan dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas

Pelayanan, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Seragam Sekolah

(Studi pada Toko Maju Bandar Lampung)”.

Untuk melihat sejauh mana dan berapa unit seragam yang dikelola oleh toko

Maju Bandar Lampung, maka penulis mengadakan pra-survey sebelum meneliti

lebih lanjut. Ada pun jumlah stock yang didatangkan oleh Toko Maju dari bulan

Juni-Desember adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tabel Stock Seragam di Toko Maju

NO Nama Barang Satuan/Level Unit/Jumlah

1
Busana Sekolah,

Topi Sekolah

SD 100 unit

1000 buah

SMP 80 unit

800 buah

SMA 85 unit

850 buah
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2 Dasi Sekolah

SD 100 unit

1000 buah

SMP 80 unit

800 buah

SMA 85 unit

850 buah

3 Baju Sekolah

SD 150 unit

1500 buah

SMP 60 unit

600 buah

SMA 75 unit

750 buah

4 Celana/Rok

SD Celana (laki-laki)

50 unit

500 buah

Rok (perempuan)

50 unit

500 buah

SMP Celana (laki-laki)

80 unit

800 buah

Rok (perempuan)

80 unit

800 buah
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SMA Celana (laki-laki)

40 unit

400 buah

Rok (perempuan)

45 unit

450 buah

5 Perlengkapan

Pramuka dan

perlengkapan sekolah

lainnya.

SD

SMP

SMA
220 unit

Sumber : Arsip Penjualan Toko Maju (2016)

Penulis juga sudah melakukan survey tentang penjualan seragam di toko Maju.

Didapatkan, data penjualan seragam sekolah di toko Maju dari Juni 2015 sampai

Juni 2016, dengan kategori barang rok dan celana; seragam P/L; serta dasi dan

topi. Berdasarkan data tersebut, disimpulkan dalam sebuah diagram, dimana

peningkatan penjualan terjadi pada Juni dan Januari. Hal tersebut disebabkan

karena awal semester ajaran baru bagi siswa dan siswi di bangku sekolah adalah

pada Juni dan Januari. Sehingga, kebutuhan akan seragam sekolah pada kedua

bulan tersebut meningkat. Data penjualan seragam sekolah di toko Maju dapat

dilihat pada :
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Gambar 1.1 Diagram Penjualan Seragam di Toko Maju (Juni 2015-Juni

2016)

Sumber : Arsip Penjualan Toko Maju (2016)

1.2 Rumusan Masalah

Keputusan pembelian merupakan komponen yang secara langsung terlibat dalam

pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang

ditawarkan oleh penjual. Keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh kualitas

produk, kualitas pelayanan, dan harga.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis

mendapatkan perumusan masalah yang dapat dipilih dan ditentukan sebagai

berikut:
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1. Apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan

pembelian seragam sekolah Toko Maju?

2. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan

pembelian seragam sekolah Toko Maju?

3. Apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian

seragam sekolah Toko Maju?

4. Apakah terdapat pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan

harga terhadap keputusan pembelian seragam sekolah Toko Maju?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan,

maka penulis memberikan tujuan penulisan agar memberikan pengetahuan dan

tujuan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan

pembelian seragam sekolah Toko Maju.

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan

pembelian seragam sekolah Toko Maju.

3. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian

seragam sekolah Toko Maju.

4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan

harga secara simultan terhadap keputusan pembelian seragam sekolah

Toko Maju.
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi sumber referensi bagi

penelitian selanjutnya, dan menambah ilmu pengetahuan khususnya

mengenai pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan dan harga

terhadap keputusan pembelian seragam sekolah pada Toko Maju.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar skripsi ini dapat dijadikan sebagai gambaran dan

dasar pengambilan keputusan bagi pihak Toko Maju dalam menetapkan

strategi pemasaran dengan menggunakan kualitas produk, kualitas

pelayanan dan harga terhadap keputusan pembelian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Konsep Pemasaran

Pemasaran adalah proses yang menyediakan arah yang diperlukan bagi produksi

dan membantu untuk memastikan pembuatan produk yang tepat dan cara

menyampaikannya kepada konsumen (Kotler dan Keller, 2012). Banyak orang

mengira bahwa pemasaran hanya sekedar penjualan atau periklanan. Sekarang,

pemasaran harus dipahami tidak dalam pengertian lama (katakan dan jual), tetapi

dalam pengertian baru yaitu memuaskan kebutuhan pelanggan. Jika pemasaran

memahami kebutuhan pelanggan dengan baik, mengembangkan produk yang

mempunyai nilai superior, menetapkan harga, mendistribusikan, dan

mempromosikan produknya dengan efektif, produk-produk ini akan terjual

dengan mudah.

Disamping itu, menurut Kotler (2009) pemasaran adalah suatu proses sosial dan

manajerial dengan mana perorangan atau kelompok memperoleh yang mereka

butuhkan dan inginkan melalui pembuatan dan pertukaran produk dan nilai

dengan pihak lain.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan, konsep pemasaran adalah suatu

konsep dimana seseorang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan
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konsumen melalui pertukaran yang memberikan keuntungan untuk konsumen dan

penjual. Konsumen akan merasa diuntungkan jika kebutuhan dan keinginannya

terpenuhi dan konsumen memperoleh kepuasan. Sedangkan bagi penjual,

kepuasan konsumen merupakan keuntungan bagi penjual dan dengan adanya

kepuasan konsumen, penjual akan mudah memperoleh hasil yang diinginkannya.

2.1.1 Definisi Manajemen Pemasaran

Seluruh perusahaan menginginkan bahwa kegiatan yang dijalankan berjalan

dengan baik, berkembang dan mendapatkan laba yang maksimal. Langkah untuk

mencapai hal tersebut diperlukan pengelolaan yang baik dalam melaksanakan

seluruh kegiatan pemasaran, pengelolaan dalam rangka melaksanakan kegiatan

tersebut yang dikenal dengan istilah manajemen pemasaran. Kotler dalam

Swastha (2000) mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai berikut,

Manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan program-program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran

dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini sangat tergantung pada

penawaran organisasi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar tersebut

serta menentukan harga, mengadakan pelayanan dan distribusi yang efektif untuk

memberitahu, mendorong serta melayani pasar. Dari beberapa pendapat diatas

dapat disimpulkan, manajemen pemasaran adalah perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan dalam proses pemenuhan kebutuhan pasar.

2.1.2 Tujuan Pemasaran

Volume penjualan yang menguntungkan merupakan tujuan pemasaran, artinya

laba dapat diperoleh melalui pemuasan konsumen. Laba dapat membuat
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perusahaan tumbuh dan berkembang, menggunakan kemampuan yang lebih besar

kepada konsumen serta memperkuat kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Laba merupakan tujuan umum dari perusahaan. Tujuan pemasaran merupakan

wujud rencana yang terencana yang terarah di bidang pemasaran untuk

memperoleh suatu hasil yang optimal.

2.1.3 Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran merupakan strategi untuk melayani pasar atau segmen pasar

yang di jadikan target oleh perusahaan. Definisi strategi pemasaran adalah sebagai

berikut strategi pemasaran adalah logika pemasaran yang digunakan oleh

perusahaan dengan harapan agar unit bisnis dapat mencapai tujuan perusahaan

(Kotler, 2001).

Merancang strategi pemasaran yang kompetitif dimulai dengan melakukan

analisis terhadap pesaing. Perusahaan membandingkan nilai dan kepuasan

pelanggan dengan nilai yang diberikan oleh produk, harga, promosi dan distribusi

(marketing mix) terhadap pesaing dekatnya.

Menurut Radiosunu (2001), strategi pemasaran didasarkan atas lima konsep

strategi berikut:

1) Segmentasi pasar. Tiap pasar terdiri dari bermacam-macam pembeli yang

mempunyai kebutuhan, kebiasaan membeli dan reaksi yang berbeda-beda.

Perusahaan tak mungkin dapat memenuhi kebutuhan semua pembeli. Karena

itu perusahaan harus mengelompok-kelompokkan pasar yang bersifat

heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen.
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2) Market positioning. Perusahaan tak mungkin dapat menguasai pasar

keseluruhan. Maka prinsip strategi pemasaran kedua adalah memilih pola

spesifik pemusatan pasar yang akan memberikan kesempatan maksimum

kepada perusahaan untuk mendapatkan kedudukan yang kuat. Dengan kata

lain perusahaan harus memilih segmen pasar yang dapat menghasilkan

penjualan dan laba yang paling besar.

3) Targeting. adalah strategi memasuki segmen pasar yang dijadikan sasaran

penjualan.

4) Marketing mix strategi. Kumpulan variabel-variabel yang dapat digunakan

perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Variabel-variabel

yang dapat mempengaruhi pembeli adalah variabel-variabel yang

berhubungan dengan product, place, promotion dan price (4P).

5) Timing strategi. Penentuan saat yang tepat dalam memasarkan produk

merupakan hal yang peru diperhatikan. Meskipun perusahaan melihat adanya

kesempatan baik. Terlebih dulu harus dilakukan persiapan baik produksi.

2.2. Konsep Kepuasaan Konsumen

2.2.1 Pengertian Kepuasan Konsumen

Bagi perusahaan yang berpusat pada pelanggan, kepuasan konsumen merupakan

tujuan dan sarana perusahaan. Jumlah pesaing yang semakin banyak

mengharuskan perusahaan-perusahaan yang ada untuk mempunyai strategi khusus

dalam bersaing, bertahan hidup, serta berkembang.

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap

ekspektasi mereka (Kotler, 2010). Kepuasan konsumen menurut Engel dkk (1994)
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adalah evaluasi purna beli dimana sekurang-kurangnya memberikan hasil

(outcome) sama atau melampaui harapan konsumen. Sedangkan ketidakpuasan

timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan konsumen”. Tjiptono

(2008) menyatakan bahwa: kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon

konsumen terhadap evolusi ketidaksesuaian/dikonfirmasi yang dirasakan antara

harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang

dirasakan setelah pemakaiannya. Dari beberapa pendapat diatas dapat

disimpulkan, bahwa kepuasan konsumen adalah evaluasi pembeli dengan

membandingkan harapan konsumen dengan dan kinerja aktual produk yang

dirasakan.

2.2.2 Teori Kepuasan konsumen

Teori-teori kepuasan konsumen yang dikutip oleh Tjiptono (2008) yang meliputi

teori mikro, perspektif psikologi dari kepusan konsumen berdasarkan perspektif

Total Quality Management (TQM).

1) Teori Ekonomi Mikro

Teori ini mendefinisikan bahwa konsumen akan mengalokasikan sumber daya

langka dalam kondisi dimana perbandingan antara kegunaan marginal (marginal

utility) dan harga tiap jasa sama.

2) Perspektif Psikologi dari Kepuasan Konsumen

a) Model Kognitif

Konsumen memandang atribut yang digunakan ideal karena persepsi dan apa

yang dirasakan konsumen sesuai harapannya. Kepuasan konsumen ditentukan

oleh variabel kognitif, yaitu harapan sebelum pembelian dan perbedaan antara

harapan sebelum pembelian dan persepsi purna beli.
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b) Model Afektif

Model afektif mengatakan bahwa penilaian konsumen terhadap suatu jasa

tidak semata-mata berdasarkan subyektif, aspirasi dan pengalaman.

c) Konsep Kepuasan Konsumen dari Perspektif TQM

Total Quality Management (TQM) dapat didefinisikan dari tiga kata yang

dimiliki, yaitu: Total (keseluruhan), quality (kualitas barang atau jasa),

management (tindakan, cara, pengendalian dan pengarahan).

2.2.3 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Konsumen

Faktor utama yang memengaruhi kepuasan dari konsumen adalah apabila

konsumen merasa apa yang diinginkannya terpenuhi dengan maksimal. Menurut

Irawan (2002), konsumen merasa puas jika harapannya terpenuhi. Ada lima

dimensi utama kepuasan konsumen. Dimensi pertama adalah kualitas produk atau

jasa. Konsumen akan puas bila setelah membeli dan menggunakan produk/jasa

tersebut, ternyata kualitasnya baik. Dimensi kedua adalah harga. Konsumen yang

sensitif biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting karena

mereka akan mendapatkan value form money. Dimensi ketiga adalah service

quality sangat tergantung pada tiga hal, yaitu sistem, teknologi, dan manusia.

Dimensi keempat adalah emotional factor. Persepsi konsumen memegang peranan

penting karena adanya emotional value yang diberikan brand tertentu. Dimensi

kelima adalah kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa tersebut.
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2.2.4 Perilaku Konsumen yang Tidak Puas

Salah satu alasan yang menyebabkan ketidakpuasan konsumen adalah tidak

terpenuhinya harapan seperti yang diinginkan. Misalkan alasan kualitas yang tidak

bagus, pelayanan yang tidak memuaskan, dan harga yang mahal. Menurut

Tjiptono (2008), konsumen yang puas akan membeli dan mencoba lagi tetapi jika

sebaliknya kemungkinan akan melakukan komplain dan komplain tersebut harus

dapat terselesaikan sampai konsumen terpuaskan.

2.2.5 Strategi Kepuasan Konsumen

Menurut Tjiptono (2008), terdapat beberapa strategi kepuasan konsumen yaitu:

1) Relationship Marketing

Strategi dimana transaksi pertukaran antara konsumen dan perusahaan

berkelanjutan, tidak berakhir setelah pembelian pertama.

2) Superior Customer Service

Strategi dimana perusahaan menerapkan/menawarkan pelayanan yang

lebih unggul dari perusahaan lainnya.

3) Unconditional Guarantees

Strategi dimana perusahaan memberikan jaminan kualitas produk yang

ditawarkan.

4) Strategi penanganan keluhan yang efisien

Penyebab jasa akan mengetahui hal yang perlu diperbaiki dalam pelayanan

saat ini, penyedia jasa akan mengetahui sumber masalah operasainya,

karyawan dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas

dengan lebih baik.
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2.3 Konsep Perilaku Konsumen

2.3.1 Pengertian Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan,

mengkonsumsi, menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses kepuasan yang

mendahului dan menyusuli tindakan itu, James F. Engel, Roger D, Blackwell dan

Paul W. Miniard (1994). Perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis dan

kognisi, perilaku dan lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan

pertukaran dalam hidup mereka (American Marketing Association). Sedangkan

swasta, Basu dan T.Hani Handoko (2000) mendefinisikan perilaku konsumen

sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli,

menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka

harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah

semua kegiatan, tindakan serta proses psikologis yang mendorong tindakan

tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan produk dan

jasa setelah melakukan hal-hal tersebut diatas atau kegiatan mengevaluasi.

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Setiadi (2003) menyebutkan, para konsumen dalam membuat keputusan tidak

dalam sebuah tempat yang terisolasi dari lingkungan sekitar. Perilaku pembelian

mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor kebudayaan, faktor sosial,

faktor pribadi dan faktor psikologis.
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a) Faktor Budaya

Faktor budaya yang memiliki pengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku

budaya ini terdiri dari beberapa komponen:

1. Kebudayaan. Kebudayaan merupakan faktor penentu paling dasar dari

keingininan dan perilaku seseorang. Perilaku manusia umumnya tumbuh

melalui proses pembelajaran.

2. Sub-budaya. Setiap kebudayaan terdiri dari sub-budaya yang lebih kecil yang

memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para

anggotanya. Sub-budaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: kelompok

nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, area geografis.

3. Kelas sosial. Kelas-kelas sosial adalah kelompok-kelompok yang relatif

homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara

hirarki dan keanggotaannya mempunyai nilai, minat dan perilaku yang

serupa.

b) Faktor sosial

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi faktor sosial seperti:

1. Kelompok acuan seseorang atau kelompok referensi, terdiri dari semua

kelompok yang memiliki pengaruh langsung (melalui tatap muka) atau tidak

langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Orang umumnya sangat

dipengaruhi oleh kelompok referensi mereka pada tiga cara. Pertama,

kelompok referensi memperlihatkan pada seseorang perilaku dan gaya hidup

baru. Kedua, mereka juga mempengaruhi sikap dan konsep jati diri seseorang

karena orang tersebut umumnya ingin menyesuaikan diri. Ketiga, mereka
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menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri yang dapat mempengaruhi

pilihan produk dan merek seseorang.

2. Keluarga. Keluarga adalah organisasi  (kelompok kecil pembeli) yang paling

penting dalam masyarakat. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan

primer yang paling berpengaruh.

3. Peran dan status memiliki kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh

seseorang  dimana setiap peran memiliki status.

c) Faktor pribadi

Keputusan pembelian juga diperngaruhi faktor pribadi yang meliputi :

1. Umur dan tahap siklus hidup. Orang membeli barang dan jasa yang berbeda

sepanjang hidupnya. Konsumen ini juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga.

2. Pekerjaan. Pekerjaan seseorang mempengaruhi pola konsumsinya.Sebuah

perusahaan contohnya, dapat mengkhususkan produknya untuk kelompok

pekerjaan tertentu.

3. Keadaan ekonomi. Terdiri dari pendapatan yang dibelanjakan (tingkatnya,

stabilitasnya dan polanya), tabungan dan hartanya, kemampuan untuk

meminjam dan sikap terhadap mengeluarkan lawan menabung.

4. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam

aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri

seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya.

5. Kepribadian dan konsep diri. Setiap orang memiliki kepribadian yang

berbeda yang mempengaruhi perilaku pembeliannya.
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d) Faktor psikologis

Pilihan seseorang untuk membeli dipengaruhi oleh empat faktor psikologis

utama yaitu :

1. Motivasi. Merupakan alasan yang mendasari seseorang untuk melakukan

suatu tindakan.

2. Persepsi Merupakan proses bagaimana individu memilih, mengorganisasikan,

dan menginterpretasikan masukan serta informasi untuk menciptakan

gambaran dunia yang memiliki arti.

3. Proses belajar. Pada dasarnya seseorang bertindak, mereka belajar. Proses

belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari

pengalaman.

4. Kepercayaan dan sikap. Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang

dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Sedangkan sikap adalah evaluasi,

perasaan emosional dan kecenderungan tindakan atas beberapa objek atau

gagasan.

Dalam memilih produk yang disukainya, konsumen mempertimbangkan faktor-

faktor tertentu yang menjadi pendorong baginya (motif pembelian). Motif

pembelian berpengaruh terhadap konsumen dalam menyukai suatau barang yang

ditawarkan. Berikut adalah model perilaku konsumen menurut kotler (1997) :
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Gambar2.1 Model Perilaku Konsumen (Kotler, 1997)

2.4 Konsep Kualitas Produk
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keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu barang atau jasa,

dalam hal kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah

ditentukan.
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lebih jauh lagi, kualitas produk yang tinggi menciptakan keunggulan bersaing

yang bertahan lama. Oleh karena itu kualitas merupakan faktor penting yang

mendorong pertumbuhan ekonomis perusahaan-perusahaan di manapun di dunia

ini dalam konteks pasar global.

Garvin (dalam Tjiptono, 1997), indikator yang digunakan untuk mengukur

kualitas produk, yaitu:

1) Kinerja, yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti (core product)

yang dibeli.

2) Fitur yang meliputi karakterisik sekunder yang melengkapi fungsi dasar

produk.

3) Reliabilitas yaitu kemungkinan kecil mengalami kerusakan atau gagal

produk.

4) Kesesuaian dengan spesifikasi yaitu sejauh mana karakteristik desain dan

operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

5) Daya tahan yaitu berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan.

6) Serviceabilty yang meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, kemudahan

direparasi, serta penanganan keluhan secara memuaskan.

7) Keindahan yaitu daya tarik produk terhadap panca indera.

8) Kualitas yang dipersepsikan yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung

jawab perusahaan terhadapnya.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa produk itu bukan hanya

berupa barang nyata tetapi bisa berupa jasa, maka produk dapat memberikan

kepuasan yang berbeda sehingga perusahaan di tuntut untuk lebih kreatif dan

berpandangan luas terhadap produk yang dihasilkan.
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Produk menurut Mursyid (2010) adalah variasi atau sebuah rangkaian dalam

produk yang dijual atau diperdagangkan oleh sebuah perusahaan baik itu pada

pedagang kecil maupun pada perusahaan besar. Variasi atau rangkaian tersebut

akan berkembang secara terus-menerus untuk mencapai profitabilitas tertentu

tanpa ada ketergantungan pada satu macam produk.

Menurut Tjiptono (2007), kualitas mengandung banyak definisi dan makna, setiap

orang yang berbeda akan mengartikannya secara berlainan. Definisi yang sering

dijumpai dari orang-orang tersebut antara lain:

a. Kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan.

b. Kecocokan untuk pemakaian.

c. Perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan.

d. Bebas dari kerusakan atau cacat.

e. Pemenuhan kebutuhan konsumen semenjak awal dan setiap saat.

f. Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal

g. Sesuatu yang bisa membahagiakan konsumen.

Mulyadi (2012), menyatakan pada setiap produk dikenal dengan hierarki manfaat.

Hierarki manfaat merupakan jenjang urutan manfaat yang diperoleh pembeli

ketika membeli suatu produk. Seorang pakar pemasaran membagi hierarki sebuah

produk kedalam lima tangkatan, meliputi manfaat utama (core product), manfaat

dasar(basic product), manfaat seharusnya ada (augmented product), manfaat yang

diharapkan (expected product) dan manfaat yang melebihi yang diharapkan

(potential product).
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Menurut Angipora (1999), konsumen membeli tidak hanya sekedar kumpulan

atribut fisik, tetapi pada sasarannya mereka membayar sesuatu untuk memuaskan

keinginan. Dengan demikian, bagi suatu perusahaan yang bijaksana bahwa

menjual manfaat (benefit) produk tidak hanya produk saja (manfaat intinya) tetapi

harus merupakan suatu sistem. Dalam mengembangkan suatu produk perencana

produk harus membagi produk menjadi tiga tingkatan yaitu:

1) Produk Inti (Core Product), adalah produk sesungguhnya yang harus dibeli

oleh konsumen karena memiliki manfaat yang sebenarnya.

2) Produk berwujud/produk formal adalah produk yang ditawarkan secara nyata

dan lengkap kepada konsumen terdiri dari pembungkus, nama merk, mutu,

corak dan ciri khas yang ditawarkan.

3) Produk tambahan (produk yang disempurnakan) adalah produk yang

ditawarkan mencakup keseluruhan manfaat yang diterima atau dinikmati oleh

pembeli.

2.4.1 Ruang kualitas produk

Ruang kualitas produk untuk produk yang besifat nyata (tangible) Griffin (2001),

antara lain:

1) Kinerja (performance)

Kinerja produk merupakan karakteristik operasional dasar dari produk

tersebut. Dimensi ini mengkombinasikan elemen pengertian mutu dari sudut

pandang produk dan penggunaannya. Penilaian terhadap kemampuan produk

menjalankan fungsi utamanya seringkali bersifat subyektif.



32

2) Fitur (features)

Keistimewaan tersebut berupa aspek pelengkap dari kinerja kriteria produk

yang terdiri dari fungsi atau manfaat tambahan produk. Penilaian terhadap

dimensi dipengaruhi oleh presepsi individual konsumen.

3) Kehandalan (reability)

Kehandalan dipandang dari kemampuan produk untuk dapat menjalankan

fungsi nya dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu. Dimensi

kualitas ini menjadi penting terutama pada saat biaya perbaikan semakin

mahal.

4) Kesesuaian (conformance)

Merupakan derajat kemampuan produk memenuhi desain dan karakteristik

operasionalnya yang ditentukan oleh standar produksi. Pandangan ini

berkaitan erat dengan pengendalian proses dan teknik pengambilan sampel.

5) Kemudahan perbaikan (serviceability)

Kemudahan yang dimaksud terdiri dari kecepatan perbaikan, keramahan,

keahlian teknisi yang memperbaiki, serta kemudahan untuk perbaikan.

6) Daya tahan (durability)

Daya tahan diukur dari umur produk tersebut. Dalam kondisi tertentu,

penilaian individu terhadap waktu dan ketidak nyamanan dalam memperbaiki

produk, perubahan model, dan lain-lain.

7) Keindahan (aesthetic)

Dimensi ini bersifat subyektif, seperti tampilan produk dan suara. Hal ini

merupakan penilaian pribadi dan merefleksikan preferensi masing-masing

individu.
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8) Kualitas yang dirasakan (perceived quality)

Kualitas yang dimaksud dapat berupa merek, iklan, reputasi perusahaan, dan

negara asal produk. Dimensi ini menjadi pertimbangan yang cukup penting

bagi konsumen yang kurang memiliki informasi lengkap mengenai atribut

produk atau jasa.

2.4.2 Hubungan Kualitas Produk Dengan Keputusan Pembelian

Menurut Kotler dan Amstrong (2003) kualitas produk adalah salah satu faktor

yang paling diandalkan oleh seorang pemasar dalam memasarkan suatu produk.

Sedangkan Produk menurut Mursyid (2010) adalah variasi atau sebuah rangkaian

dalam produk yang dijual atau diperdagangkan oleh sebuah perusahaan baik itu

pada pedagang kecil maupun pada perusahaan besar.

Kualitas memiliki keterkaitan erat dengan kepuasan konsumen. Konsumen yang

kurang memiliki informasi dan kurang berpengalaman terhadap suatu produk akan

menggunakan harga sebagai ukuran kualitas dibandingkan dengan konsumen

yang memiliki cukup informasi dan pengalaman. Akibatnya apabila konsumen

memiliki mindset negatif terhadap suatu produk tersebut maka kemungkinan

mereka tidak akan menggunakan produk itu lagi, dan lebih lanjut konsumen

tersebut akan mendorong kerabatnya untuk tidak melakukan keputusan yang

sama.

2.5 Konsep Kualitas Pelayanan

Supranto dan Nandan (2011) mengemukakan kualitas pelayanan/jasa merupakan

suatu cara perusahaan jasa agar tetap dapat unggul bersaing adalah memberikan
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jasa dengan yang lebih tinggi dengan pesaingnya secara konsisten. Keunikan

suatu produk jasa adalah tergantung dari keunikan serta kualitas yang

diperlihatkan oleh jasa tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan dan

keinginan konsumen.

Definisi mengenai kualitas layanan mungkin berbeda, namun secara khusus

definisi tersebut meliputi hal dalam menentukan apakah layanan yang dirasakan

sesuai dengan harapan pelanggan (Etgar dan Galia, 2009).Kotler (2009)

mengatakan bahwa kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan

dan berakhir pada presepsi pelanggan, presepsi pelanggan tentang kualitas

pelayanan ke pelanggan merupakan salah satu penentu keberhasilan pemasaran.

Tjiptono (2008), mengungkapkan kualitas pelayanan adalah sistem manajemen

strategis dan integrative yang melibatkan semua manajer dan karyawan serta

menggunakan model kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara

berkeseimbangan atas proses organisasi agar dapat memenuhi dan melebihi

kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen. Kualitas pelayanan berpusat pada

suatu kenyataan yang ditentukan oleh konsumen. Interaksi strategi pelayanan,

sistem pelayanan dan sumber daya manusia serta konsumen akan sangat

menentukan keberhasilan dari manajemen usaha.

Suatu cara perusahaan untuk dapat tetap unggul bersaing adalah memberikan jasa

dengan kualitas yang lebih tinggi dari pesaingnya secara konsisten. Harapan

konsumen dibentuk oleh pengalaman masa lalunya, pembicaraan dari mulut ke

mulut serta promosi yang dilakukan oleh perusahaan jasa, kemudian

dibandingkannya, hal terpenting adalah bersedia mendengarkan konsumen,
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perusahaan melakukan hubungan dengan konsumen dengan cara memenuhi

harapan serta perhatian kepada konsumen. Dari beberapa pendapat diatas dapat

disimpulkan, kualitas pelayanan adalah strategi manajemen untuk menentukan

apakah layanan yang dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan.

2.5.1 Komponen-Komponen Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan memiliki beberapa komponen didalamnya. Menurut

Pasuraman dalam Lupiyoadi (2006), ada lima komponen yang digunakan untuk

mengevaluasi kualitas pelayanan jasa, yaitu :

a) Tangible (berwujud)

Kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak

eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan

yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata

dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik,

perlengkapan dan peralatan yang digunakan, serta penampilan pegawainya.

b) Reliability (kehandalan)

Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan

secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan konsumen

yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua konsumen

tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.

c) Responsiveness (ketanggapan)

Suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang tepat dan

cepat kepada konsumen, dengan penyampaian informasi yang jelas.
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Membiarkan konsumen menunggu presepsi yang negatif dalam kualitas

pelayanan.

d) Assurance (jaminan dan kepastian)

Pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan

untuk menumbuhkan rasa percaya para konsumen kepada perusahaan. Hal ini

meliputi beberapa komponen antara lain komunikasi, krediabilitas, keamanan,

kompetensi dan sopan santun.

e) Emphaty (perhatian)

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang

diberikan kepada para konsumen dengan berupaya memahami keinginan

konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan

pengetahuan tentang konsumen, memahami kebutuhan konsumen secara

spesifik, serta waktu pengoperasian yang nyaman bagi konsumen.

Lebih lanjut menurut Brown (2006) kualitas pelayanan yang diinginkan oleh

konsumen yaitu :

a) Reliability (kehandalan), layanan mesti konsisten, dapat diandalkan dan

mungkin didukung oleh jaminan.

b) Accesbility (aksesbilitas), ketersediaan pada waktu dan lokasi yang nyaman

dengan sedikit menunggu.

c) Credibility (kredibilitas), perusahaan dan stafnya terlihat dapat dipercaya

dalam hal memberikan janji dengan menghormati track-record dalam bisnis

mereka.



37

d) Prestige (kewibawaan), sumber/pemasok yang dihormati oleh sesama

konsumen, dan setidaknya tidak akan memberikan keburukan pada citra

konsumen, yang terbaik dalam hal ini akan diberi status oleh asosiasi.

e) Security (keamanan), tidak ada nada resiko keuangan atau resiko lainnya pada

konsumen.

f) Privacy (kerahasiaan), kerahasiaan konsumen yang mesti dihormati.

g) Responsiveness (responsifitas), Kecepatan dan perhatian yang diberikan

kepada kebutuhan, permintaan, pertanyaan atau masalah konsumen.

h) Competence (kompetensi), Berhubungan dengan tingkat keterampilan

pengantar layanan yang relevan, pengetahuan dan keahlian.

i) Communication (komunikasi), seberapa baik para pengantar layanan bertatap

muka dengan konsumen, seberapa akurat dan jelas layanan yang dijelaskan,

seberapa baik mereka merasa bahwa pengantar layanan mendengarkan

mereka.

j) Courtesy (kesopanan), keramahan dari pengantar pelayanan terhadap

konsumen.

k) Stress free (bebas stress), kebebasan dari stress fisik maupun mental,

konsumen merasa diterima, merasa berada dirumah ketika berhadapan dengan

penyedia pelayanan.

2.5.2 Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Keputusan Pembelian

Kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif terhadapap keputusan

pembelian karena salah satu pertimbangan konsumen pada umumnya ketika

berbelanja adalah melihat kualitas pelayanan, sehingga hal ini akan
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mempengaruhi kepuasaan para konsumen dalam kaitannya dengan pelayanan dari

suatu instansi.

2.6 Konsep Harga

2.6.1. Pengertian Harga

Dalam sebuah usaha baik yang dilakoni oleh pabrik maupun instansi kecil,

putusan harga menjadi salah satu komponen yang sangat penting. Payne (2000)

mengemukakan bahwa harga memainkan bagian yang sangat penting dalam

bauran pemasaran jasa, karena penetapan harga memberikan penghasilan bagi

bisnis. Keputusan-keputusan penetapan harga sangat signifikan dalam menetukan

nilai bagi pelanggan dan memainkan peran penting dalam pembentukan citra bagi

jasa tersebut. Harga juga memberikan presepsi mengenai kualitas. Perusahaan-

perusahaan jasa, perlu menggunakan penetapan harga secara lebih strategik untuk

membantu memperoleh keunggulan kompetitif.

Menurut Kotler & Amstrong (2008), harga merupakan sejumlah uang yang

ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para

pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu

produk atau jasa. Menurut Swastha dan Handoko (2000), harga adalah jumlah

uang (ditambah beberapa barang mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan

sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Dari beberapa pendapat

diatas dapat disimpulkan bahwa Harga adalah satu- satunya elemen dalam bauran

pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sekaligus yang paling fleksibel semua

elemen lainnya melambangkan biaya.
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2.6.2 Peranan Harga

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para

pembeli, Tjiptono (1997), yakni:

a) Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli

untuk memutuskan cara memperoleh manfaat tertinggi yang diharapkan

berdasarkan daya belinya. Maka dengan adanya harga dapat membantu para

pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai

jenis barang atau jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif

yang tersedia kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.

b) Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam “mendidik” konsumen

mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat

dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor

produksi atau manfaatnya secara objektif. Presepsi yang sering berlaku adalah

bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.

Dalam menentukan keputusan pembelian, informasi tentang harga sangat

dibutuhkan dimana informasi ini akan diperhatikan, dipahami, dan makna

dihasilkan dari informasi harga ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen.

2.6.3 Tujuan Penetapan Harga

Payne (2000) mengemukakan metode atau pendekatan penetapan harga alternatif

untuk jasa adalah sama yang dipakai untuk barang. Metode penetapan harga yang

akan dipakai harus diawali dengan pertimbangan mengenai tujuan penetapan

harga. Tujuan-tujuan tersebut meliputi:
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1. Kelangsungan hidup. Dalam kondisi pasar yang merugikan, tujuan penetapan

harga mungkin mencakup tingkat profitabilitas yang diinginkan untuk

memastikan kelangsungan hidup.

2. Maksimalisasi keuntungan. Penetapan harga untuk memastikan maksimalisasi

profitabilitas dalam periode tertentu. Periode yang ditentukan akan

dihubungkan dengan daur hidup jasa.

3. Maksimalisasi penjualan. Penetapan harga untuk membangun pangsa pasar.

Hal ini mungkin melibatkan penjualan dengan merugi pada awalnya dalam

upaya merebut pangsa pasar yang tinggi.

4. Gengsi (prestise). Sebuah perusahaan jasa yang mungkin berharap untuk

menggunakan penetapan harga guna menempatkan dirinya sendiri secara

eksklusif.

5. ROI (Return on Investment). Tujuan-tujuan penetapan harga mungkin

didasarkan pada pencapaian return on investment (ROI) yang diinginkan.

2.6.4 Teori Penetapan Harga

Keputusan-keputusan penetapan harga untuk jasa khususnya penting karena

karakteristik ketidak berwujudan produk. Harga yang dikenakan pada suatu jasa

memberikan sinyal mengenai jasa tersebut kepada pelanggan yang akan

menerimanya. Dalam menetapkan harga jual, perusahaan harus menetapkan

tujuan penetapan harga. Karena dengan harga yang ditetapkan, akan membawa

akibat yang berlainan terhadap keuntungan, hasil penjualan dan pangsa pasar.

Menurut Lovelock dalam Kwandayani (2008), ada beberapa strategi dalam

menetapkan harga:
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a) Cost. Harga yang didapat harus dapat menutupi cost.

b) Value. Nilai atau benefit yang diberikan.nilai yang didapat konsumen harus

sesuai dengan yang dibayar.

c) Competition. Dalam dunia bisnis harus melihat siapa saja para pesaing.

d) Legal. Dilakukan secara etis.

Dari situ muncul presepsi konsumen saat menilai sebuah harga (Zeithaml dan

Bitner, 2000)

a) Value is low price: strategi harga untuk konsumen yang menginginkan harga

murah.

b) Value is everythingI want in a service: strategi harga untuk konsumen yang

menilai harga itu harus pasti, keuntungan atau manfaat yang diterima dari

suatu produk atau jasa adalah komponen terpenting dari nilai harga tersebut.

c) Value is all that I get for all that I give: strategi harga untuk konsumen yang

menganggap dengan pengorbanan sekecil-kecilnya kita mendapat barang

sebanyak-banyaknya.

d) Value is the quality I get for the price I pay: strategi harga untuk konsumen

yang menginginkan kualitas yang didapat harus sesuai dengan yang telah

dibayar.

2.6.5 Hubungan Harga dengan Keputusan Pembelian

Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau

jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki

atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Harga memiliki manfaat yang besar

terhadap tingkat kepuasan konsumen karena dengan harga yang terjangkau maka
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konsumen akan merasa puas sedangkan penetapan harga yang tidak sesuai akan

berpengaruh pada kepuasan konsumen.

Menurut Kotler & Amstrong (2008), harga merupakan sejumlah uang yang

ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para

pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu

produk atau jasa.

2.7 Teori Keputusan Pembelian

Kotler dan Armstrong (2008), pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan

individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan

barang yang ditawarkan. Sedangkan menurut Assauri (2004), keputusan

pembelian adalah suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang

mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan

keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Menurut Schiffman

dan Kanuk (2004), keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih

alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa seseorang dapat membuat

keputusan haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. Dari beberapa pendapat

diatas dapat disimpulkan, keputusan pembelian adalah pemilihan yang dapat

mengarahkan pada proses dalam pengambilan keputusan tersebut dilakukan.

2.7.1 Proses Pengambilan Keputusan

Menurut Peter dan Olson (1996), pengambilan keputusan adalah proses

pengintregasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua

atau lebih perilaku alternatif, dan melilih salah satu diantaranya. Hasil dari proses
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pengintregasian itu suatu pilihan yang disajikansecara kognitif sebagai keingninan

berperilaku. Kotler (1997) mengemukakan bahwa proses pengambilan keputusan

membeli melalui lima tahap, yaitu:

1) Pengenalan masalah

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari adanya masalah atau

kebutuhan. Pembeli merasakan adanya perbedaan antara keadaan yang

diinginkan.

2) Pencarian informasi

Seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya mungkin akan mencari

banyak informasi. Salah satu yang menjadi perhatian pokok pemasar adalah

sumber informasi utama yang dicari konsumen dan pengaruh relatifnya

terhadap keputusan pembelian berikutnya. Sumber-sumber informasi

konsumen terdiri dari empat kelompok, yaitu :

a) Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga dan kenalan

b) Sumber komersial : iklan, wiraniaga, pedagang, kemasan

c) Sumber publik : media massa, organisasi

d) Sumber pengalaman : penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk.

Melalui pengumpulan informasi konsumen mengetahui merek-merek yang

bersaing dan keistimewaan masing-masing merek.

3) Evaluasi alternatif

Tahap ini terdiri dari dua tindakan yaitu menetapkan tujuan pembelian dan

menilai serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan

tujuan pembelian. Setelah tujuan pembelian ditetapkan, konsumen perlu
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mengidentifikasi alternatif-alternatif seperti uang, informasi, waktu dan resiko

kehandalan dalam memilih.

4) Keputusan pembelian

Pada tahap evaluasi, konsumen menyusun tindakan atau solusi dalam

himpunan pilihan serta membentuk niat pembelian. Biasanya konsumen akan

memilih produk atau jasa yang disukai.

5) Perilaku purna beli

Setelah membeli produk konsumen akan merasakan tingkat kepuasan atau

ketidakpuasan tertentu. Apabila konsumen merasa puas akan produk tersebut

maka konsumen akan melakukan pembelian ulang, dan bahkan

menginformasikan kepada pelanggan lain, tetapi apabila konsumen tidak puas

dengan produk tersebut maka konsumen akan kecewa dan tidak melakukan

pembelian lagi pada produk tersebut.

2.7.2 Model Proses Pembelian Lima Tahap

Model ini mempunyai anggapan bahwa para konsumen melakukan lima tahap

dalam melakukan pembelian. Kelima tahap diatas tidak selalu terjadi, khususnya

dalam pembelian yang tidak memerlukan keterlibatan yang tinggi dalam

pembelian. Para konsumen dapat melewati beberapa tahap dan urutannya tidak

sesuai.

Tabel 2.1 Model Proses Pembelian Lima Tahap

Pengenalan
Masalah

Pencarian
Informasi

Evaluasi
Alternatif

Keputusan
Pembelian

Perilaku
Purna beli

Sumber : (Kotler, 1997)
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2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

NO Peneliti Judul Kesimpulan Tahun
1 Suti Pengaruh Kualitas

Produk, Harga, dan
Promosi Terhadap
Keputusan
Pembelian
Handphone Esia

Dapat disimpulkan
bahwa ada
pengaruh positif
dan signifikan
antara kualitas
produk dengan
pembelian.
Sehingga, apabila
kualitas produk
yang ditawarkan
dapat memenuhi
kebutuhan dan
keinginan
konsumen maka
produk tersebut
akan
mempengaruhi
keputusan
pembeliannya

2013

2 Kodu Harga, Kualitas
Produk, dan Kualitas
Pelayanan
Pengaruhnya
Terhadap Keputusan
Pembelian Mobil
Toyota Avanza

Dalam penelitian
tersebut dapat
disimpulkan bahwa
pelayanan
mempunyai
pengaruh tidak
signifikan terhadap
keputusan
pembelian, apabila
pelayanannya
kurang
ditingkatkan maka
keputusan
pembelian semakin
menurun

2013

3 Jayadi Analisis Pengaruh
Kualitas Produk,
Harga, WOM, dan
Layanan Purna Jual
Terhadap Keputusan
Pembelian Sepeda
Motor Yamaha

Hasil penelitian ini
menunjukkan
bahwa variabel
kualitas produk,
harga, WOM, dan
layanan purna jual
berpengaruh
signifikan terhadap
keputusan
pembelian

2013
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2.9 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini dibentuk dari

adanya saling ketergantungan antar variabel yang dianggap penting untuk diteliti.

Penelitian ini menggunakan variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, harga,

dan keputusan pembelian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan

harga terhadap keputusan pembelian seragam sekolah Toko Maju. Dengan

gambar model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

Kualitas
Produk (X1

)

Keputusan
Pembelian

(Y)

Kualitas
Pelayanan

(X2)

Harga (X3)
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2.10 Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang masih belum

pasti. Hipotesis hanyalah sebuah jawaban sementara oleh peneliti yang

kebenarannya perlu dicari tahu melalui penelitian. Hipotesis merupakan

dugaan sementara yang paling memungkinkan yang masih harus dicari

kebenarannya.

Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini memiliki hipotesis sebagai

berikut

H1: Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan

pembelian seragam sekolah Toko Maju.

H2: Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan

pembelian seragam sekolah Toko Maju.

H3: Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian seragam

sekolah Toko Maju.

H4: Kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian seragam

sekolah Toko Maju



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian Explanative 

Research. Penelitian explanative research dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Menurut Singarimbun dan Effendi (2006) explanative 

research adalah guna menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel 

melalui pengujian hipotesa yang dirumuskan atau seringkali disebut penelitian 

penjelasan. 

Penelitian ini akan menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta 

hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, yaitu untuk mengetahui 

hubungan variabel independen yaitu kualitas produk (X1), kualitas pelayanan (X2), 

harga (X3), keputusan pembelian (Y). 

 

3.2Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2000) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan pembelian 

di Toko Maju Bandar Lampung. 

 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset 

ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin meneliti seluruh anggota 

populasi, oleh karena itu harus membentuk sebuah perwakilan populasi yang 

disebut sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan Probability Sampling dalam populasi tidak memiliki kesempatan 

atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel, bahkan probabilitas anggota 

tertentu untuk terpilih tidak diketahui. Pengambilan sampel ini diambil dengan 

menggunakan metode jenis Convenience Sampling. Metode Aksidental ini adalah 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang 

ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel atau 

peneliti memilih orang-orang yang terdekat saja. 

Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2013), cara menentukan sampel dalam 

penelitian yaitu:  

a) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500 

orang. 

b) Bila sampel dibagi dalam kategori(misalnya: pria-wanita, pegawai negeri-

swasta, dan lain-lain), maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 

30 orang.  
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c) Bila didalam penelitian akan melakukan analisisdengan multivariate (korelasi 

atau regresi ganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah 

variabel yang diteliti.  

d) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-

masing antara 10 sampai 20. 

Berdasarkan poin ke empat yaitu jumlah anggota sampel masing-masing 10 

sampai 20 kali dari jumlah variabel yang diteliti, maka sampel penelitian ini 

adalah 20 kali dari jumlah variabel yang diteliti, 20 x 4 variabel yaitu 80 orang. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiono (2000), pengertian dari variabel penelitian adalah sesuatu hal 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi-informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. 

Dalam penelitian ini, ada dua variabel yakni: 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen (Y) adalah variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti. 

Dalam script analysis, nuansa sebuah masalah tercemin dalam variabel dependen. 

Hakekat dari sebuah masalah (the nature of a problem) mudah terlihat dengan 

mengenali berbagai variabel dependen yang digunakan dalam sebuah 

model.Variabilitas dari atau atas faktor inilah yang berusaha untuk dijelaskan oleh 

seorang peneliti (Ferdinand, 2006). Dalam penelitian ini, variabel dependen yang 

digunakan adalah keputusan pembelian. 
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3.3.2Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik 

yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif (Ferdinand, 2006). 

Variabel independen adalah variabel bebas yang dalam hubungannya dengan 

variabel lain bertindak sebagai penyebab atau variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen. Ada juga yang menyebut variabel ini dengan nama variabel 

pendorong dan variabel masukan yang sering disebut sebagai predictor, variabel 

ini dilambangkan dengan X. Berkaitan dengan penelitian ini maka variabel 

dependen dan variabel independen adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Dependen (Dependent Variable) yaitu: 

Y = Keputusan Pembelian 

b. Variabel Independen (Independent Variable) yaitu : 

X1 = Kualitas Produk 

X2 = Kualitas Pelayanan 

X3 = Harga 

 

3.4 Definisi Konseptual 

1. Kualitas Produk 

Amstrong dan Kotler (2003), kualitas produk adalah salah satu faktor yang 

paling di andalkan oleh seorang pemasar dalam memasarkan suatu produk. 

2. Kualitas Pelayanan 

Tjiptono (2008), kualitas pelayanan adalah sistem manajemen strategis dan 

integrative yang melibatkan semua manajer dan karyawan serta menggunakan 

model kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara berkeseimbangan 
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atas proses organisasi agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, 

keinginan, dan harapan konsumen. 

3. Harga 

Kotler dan Amstrong (2008), harga merupakan sejumlah uang yang ditagih 

atas suatu produk atau jasa, dan jumlah dari yang ditukarkan para pelanggan 

untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk 

atau jasa. 

4. Keputusan Pembelian 

Schiffman dan Kanuk (2004), keputusan pembelian adalah pemilihan dua 

atau lebih alternatif pilihan. Artinya bahwa seseorang dapat dapat membuat 

keputusan haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. 

 

3.4.1 Definisi Operasional Penelitian 

Untuk melihat operasional suatu Variabel, maka variabel tersebut harus diukur 

dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat memperjelas variabel yang 

dimaksud. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3.1Definisi Operasional 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Kualitas 

produk 

(X1) 

salah satu faktor yang paling 

diandalkan oleh seorang 

pemasar dalam memasarkan 

suatu produk dengan 

kualitas produk yang 

ditawarkan. 

 

1. Bahan 

2. Desain 

3. Daya Tahan 

4. Keindahan 

5. Kualitas yang 

dirasakan 

Likert 

Kualitas 

pelayanan 

(X2) 

sistem manajemen strategis 

dan integratif yang 

melibatkan semua manajer 

dan karyawan serta 

menggunakan mode 

kualitatif dan kuantitatif 

untuk memperbaiki secara 

berkeseimbangan atas 

1. Bukti fisik 

2. Kehandalan  

3. Daya tanggap 

4. Jaminan/kepastian 

5. Empati  

Likert 
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proses organisasi agar dapat 

memenuhi dan melebihi 

kebutuhan, keinginan dan 

harapan konsumen. 

Harga (X3) Sejumlah uang yang 

ditagihkan atas suatu produk 

atau jasa, atau jumlah dari 

nilai yang ditukarkan para 

pelanggan untuk 

memperoleh manfaat dari 

memiliki atau menggunakan 

suatu produk atau jasa. 

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga 

dengan kualitas 

produk 

3. Kewajaran harga 

4. Perbandinga harga 

Likert 

Keputusan 

pembelian 

(Y) 

Pemilihan dari dua atau 

lebih alternatif pilihan 

keputusan pembelian, 

artinya bahwa seseorang 

dapat membuat keputusan 

haruslah tersedia beberapa 

altenatif pilihan. 

1) Pemenuhan 

kebutuhan 

2) Kepututusan 

pembelian 

3) Pembelian ulang 

4) Pencarian informasi 

Likert 

 

Untuk menjawab masalah dan mengungkap tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, 

digunakan penelitian explanatory dengan sumber data primer yang diperoleh dari 

penyebaran kuisioner kepada responden. 

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah : 

X1: Kualitas Produk 

X2: Kualitas Pelayanan 

X3: Harga 

Y : Keputusan Pembelian 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian 

“Explanative Research”. Dalam peneletian explanative research, sumber dan 
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jenis data yang akan digunakan peneliti sangat diperlukan. Berikut ada dua jenis 

data yang akan digunakan peneliti: 

3.5.1 Data Primer 

Data primer biasanya dikumpulkan melalui kuesioner (Ferdinand, 2006). Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanggapan responden yang 

diperoleh melalui kuesioner tentang kualitas produk, kualitas pelayanan, harga 

dan keputusan pembelian konsumen yang pernah berbelanja di Toko Maju. Data 

primer dari penelitian ini diperoleh dari kuisioner yang diisi oleh responden, 

meliputi identitas dan tanggapan responden. 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan, 

jurnal, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan, majalah-majalah 

perekonomian, surat kabar, buku-buku referensi, artikel, website dan informasi 

dokumentasi lain yang dapat diambil melalui sistem online (internet). 

 

3.6 Teknik pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara acak untuk memperoleh 

sampel dari populasi yang dimaksud, agar diperoleh data yang baik maka dipilih 

dengan menggunakan metode: 

3.6.1 Kuisioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang mencakup semua pernyataan dan 

pertanyaan yang akan digunakan untuk mendapatkan data, baik yang dilakukan 

melalui telepon, surat atau bertatap muka (Ferdinand, 2006). Dalam kuesioner ini 
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nantinya terdapat rancangan pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan 

masalah penelitian dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang 

mempunyai makna dalam menguji hipotesa. 

Metode pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan 

kepada responden dengan panduan kuesioner dimana nantinya data yang 

diperoleh dapat diolah dan memberikan informasi tertentu kepada peneliti. Dalam 

penelitian ini peneliti memberikan daftar pertanyaan tertutup dan terbuka kepada 

responden dimana selanjutnya responden diminta untuk mengisi pertanyaan 

tertutup dan terbuka tersebut. Pertanyaan tertutup dalam kuesioner tersebut 

menyajikan sebuah pertanyaan yang harus ditanggapi oleh responden secara 

terstruktur dibarengi dengan pertanyaan mengenai tanggapan yang telah diberikan 

dengan bentuk pertanyaan terbuka yang diungkapkan dengan tulisan. Pertanyaan-

pertanyaan pada angket tertutup menggunakan skala Likert 1-5 dengan 

menggunakan pernyataan berskala. Jawaban untuk setiap instrumen skala likert 

mempunyai gradasi dari negatif sampai positif. 

3.6.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka sangat diperlukan oleh seorang peneliti guna mendapatkan sumber 

serta rujukan yang valid dan reliabel. Dalam penelitian ini pun, peneliti 

mempelajari literatur-literatur yang terdahulu mengenai penelitian ini dan 

menjadikannya sebagai sumber rujukan atau pustaka. 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang akan dilakukan peneliti adalah dengan teknik 

sebagai berikut: 
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1. Editing, dilakukan dengan cara memeriksa kembali data yang telah diperoleh, 

mengenai kesempurnaan jawaban atau kejelasan penulisan. Beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam hal editing ini adalah: 

a. Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan yang ditanyakan 

b. Kelengkapan pengisian daftar jawaban 

c. Konsistensi jawaban responden. 

2. Koding, dilakukan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada jawaban di 

daftar pertanyaan untuk memudahkan pengolahan data. 

3. Tabulasi, dilakukan dengan cara merumuskan data dalam tabel setelah 

diklasifikasikan, berdasarkan kategori yang sama, lalu disederhanakan dalam 

tabel tunggal. 

4. Skala pengukuran, yaitu sebuah tolak ukur tambahan yang memberikan suatu 

skor berdasarkan jumlah dan intensitas responden dalam serangkaian 

pertanyaan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalahmenggunakan 

metode skala Likert. Skala Likert akan menghasilkan respon terhadap sebuah 

stimuli yang disajikan dalam bentuk Kategori semantik, yang menyatakan 

sebuah tingkatan sifat atau keterangan tertentu (Ferdinand, 2006). Skala yang 

digunakan dalam SPSS.16 adalah skala interval, maka skala Likert yang 

basisnya adalah ordinal harus diubah ke skala interval dengan menggunakan 

bantuan Method Of SuccessiveInterval (MSI).  
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Dalam penelitian ini diberikan 5 alternatif  jawaban kepada responden yang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.2Skor Pernyataan 

Sangat Tidak 

Setuju 
Tidak Setuju Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

1 2 3 4 5 

 

 

3.8 Teknik Penguji Instrumen 

3.8.1 Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2005) uji validitas adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diukur, karena suatu alat ukur yang 

valid mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya suatu alat ukur yang kurang 

valid memiliki validitas rendah. Validitas dapat diketahui dengan menggunakan 

rumus Product Moment Coeficient of Correlation sebagai berikut Sugiyono 

(2000) : 

 

    
             

√                       
 ........................................................................... 3.1 

Keterangan : 

rxy= Koefisien Korelasi antara variabel X dan variabel Y  

n = Banyaknya sampel  

x = Skor faktor  

y = Skor total  

dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:  

1. Jika r hitung > r tabel, maka kuesioner valid  
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2. Jika r hitung < r tabel, maka kuesioner tidak valid 

Menurut Masrun dalam Sugiyono (2000) jika didapat koefisien korelasi ≥ 0.3 dan 

signifikan (p<0.05), maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Untuk tingkat 

validitas dilakukan uji signifikasi dengan membandingkan nilai r hitung dengan 

nilai r tabel. Untuk degree of freedom (df) = n-2. Pada penelitian ini besarnya df 

dapat dihitung 30 - 2 atau df 28 dengan alpha 0,05 didapat r tabel 0,361, jika r 

hitung (untuk tiap-tiap butir pertanyaan dapat dilihat pada kolom corrected item 

pernyataan total correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai positif, maka butir 

pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Pengujian validitas dalam penelitian ini 

dihitung dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS. 

Tabel 3.3 Hasil Uji Coba Validitas 

Variabel 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Hasil 

Kualitas Produk (X1)  

X11 .429 Valid 

X12 .521 Valid 

X13 .555 Valid 

X14 .429 Valid 

X15 .555 Valid 

Kualitas Pelayanan (X2)  

X21 .656 Valid 

X22 .546 Valid 

X23 .381 Valid 

X24 .761 Valid 

X25 .694 Valid 

Harga (X3)  

X31 .817 Valid 

X32 .817 Valid 

X33 .749 Valid 

X43 .821 Valid 

Keputusan Pembelian (Y)  

Y1 .691 Valid 

Y2 .612 Valid 
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Y3 .612 Valid 

Y4 .725 Valid 

Sumber: data diolah 2016 

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan (item) 

pada masing-masing variabel adalah valid karena nilai rhitung> rtabel artinya semua 

pertanyaan layak digunakan dalam penelitian ini. 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan alat ukur yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari 

suatu ketepatan dari pengukuran, dimana reliabilitas berhubungan dengan akurasi 

dan konsistensi, yang jika dilakukan pengukuran terhadap subyek yang sama akan 

diperoleh hasil yang sama (Jogiyanto, 2007). Pengujian reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan bantuan program 

SPSS. Priyatno (2013) mengatakan bahwa teknik Alpha Cronbach sangat cocok 

digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1-4, 1-5). Rumus teknik Alpha 

Crombach yaitu: 

  
   

   
    

        

   
  ............................................................................................... 3.2 

 

Keterangan : 

  = Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach  

k = Jumlah item pertanyaan yang di uji  

ΣS𝑖2
 = Jumlah skor item  

Sx
2
 = Varian skor tes  
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Menurut Ghozali (2006), instrumen penelitian dikatakan reliabel jika memiliki 

nilai Alpha Crombach> 0.60. Jika nilainya lebih kecil dari 0.60 maka kuesioner 

penelitian ini tidak reliabel. 

 

Tabel 3.4 Hasil Ujicoba Reliabilitas 

No  Variabel Penelitian Cronbach’s 

Alpha 

Jumlah Item Keterangan 

1 Kualitas Produk (X1) .669 5 Reliabel 

2 Kualitas Pelayanan (X2) .776 5 Reliabel 

3 Harga (X3)  .907 4 Reliabel  

4 Keputusan Pembelian (Y) .746 4 Reliabel  

Sumber: data diolah 2016 

 

Berdasarkan tabel tersebut didapatkan hasil olah data crombach’s alpha kualitas 

produk sebesar 0,669, crombach’s alpha kualitas pelayanan sebesar 0,776, 

crombach’s alpha harga sebesar 0,907 dan crombach’s alpha keputusan 

pembelian sebesar 0,746. Hal ini menunjukan bahwa keempat variabel tersebut 

lebih besar daripada > 0,6 artinya indikator-indikator dalam penelitian ini sudah 

reliabel dengan menggunakan variabel independen kualitas produk (X1), kualitas 

pelayanan (X2) dan harga (X3) serta variabel dependen keputusan pembelian (Y). 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

3.9.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran atau deskripsi empiris atas data 

yang dikumpulkan dalam penelitian. Data tersebut berasal dari jawaban-jawaban 

responden atas item-item yang terdapat dalam kuesioner. Peneliti akan mengolah 

data dengan cara dikelompokkan kemudian diberikan penjelasan. 

a) Identitas Responden 
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Dalam penelitian ini identitas responden yang digunakan antara lain adalah 

Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan, dan Penghasilan. 

b) Mean, Median, Modus 

 Mean : nilai rata-rata perbandingan jumlah skor (SUM) dengan 

jumlahresponden. 

 Median : nilai tengah didasarkan interval skor atau urutan besarnya data 

skor. 

 Modus : nilai yang sering muncul, atau yang paling banyak ada. 

c) Analisa Jawaban Responden 

Merupakan hasil dari jawaban beberapa item yang berupa pernyataan yang 

diberikan kepada responden. Setelah melakukan pengumpulan data dengan 

beberapa teknik di atas, langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data 

tersebut dengan menggunakan metode - metode yang dapat membantu dalam 

mengolah, menganalisis data tersebut. Analisis pengolahan data ini meliputi 

analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

 

3.9.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Priyatno (2013) menjelaskan bahwa analisis regresi linier berganda digunakan 

untuk menaksir atau meramalkan nilai variabel dependen, bila nilai variabel 

independen dinaikkan atau diturunkan. Analisis ini didasarkan pada hubungan 

satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Analisis 

regresi linier dilakukan dengan menggunakan alat bantu program software 

aplikasi statistik SPSS.  

Rumus regresi linier berganda : 
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Y′= 𝑏0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 ......................................................................... 3.3 

 

Keterangan:  

Y′ = Variabel dependen  

Y = Keputusan Pembelian 

X = Variabel independen  

X1=Kualitas Produk 

X2=Kualitas Pelayanan 

X3=Harga 

𝑏0 = Konstanta  

(Sumber: Priyatno, 2013) 

 

3.10 Uji Asumsi Klasik 

3.10.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabelterikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak.Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal 

(Damondar Gurjati, 2003). Salah satu cara untuk melihat distribusi normal adalah 

dengan melihat Normal Probability plot yang membandingkan distribusi 

komulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2005). Uji normalitas juga dapat 

dilakukan dengan analisis grafik yang dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah 

sebagai berikut: 
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1. Jika data menyebar sekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal 

grafik, maka hal ini ditunjukkan pada distribusi normal sehingga model 

persamaan regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal grafik maka hal ini tidak menunjukkan pola distribusi normal 

sehingga persamaan regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.10.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pangamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

(Arikunto, 2005) 

 

Cara mendeteksinya adalah dengan cara melihat grafik plot antar nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y 

yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Ypred= Ysesungguhnya) yang 

telah di-studentized analisisnya : 

1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang 

tidak teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
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2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah 

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.10.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpanagan 

asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu 

pengamatan dengan pengamatan lain dengan model regresi (Priyanto, 2008) 

prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model 

Regresi. Metode penguji yang sering digunakan adalah dengan Uji Dorbin Waston 

(Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut (Priyanto, 2008) : 

a. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL), maka hipotesis nol 

ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 

b. Jika d terletak diantara dU dan (40dU), maka hipotesis nol diterima, yang 

berarti tidak ada autokorelasi. 

c. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari 

tabel statistik Durbin Waston yang tergantung banyaknya observasi dan 

banyaknya variabel yang menjelaskan. 

 

3.10.4 Uji Multikolinieritas 

Uji multikoliniearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang 

signifikan anatara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier 

berganda (Gurjati, 2003). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel bebas. Multikoliniearitas akan menyebabkan koefisien 

regresi bernilai kecil dan standar error regresi bernilai besar sehingga pengujian 
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variabel bebas secara individu akan menjadi tidak signifikan. Untuk mengetahui 

ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation 

Faktor). Apabila nilai VIF < 10 mengindikasikan bahwa model regresi bebas dari 

multikolinearitas, sedangkan untuk nilai tolerance > 0,1 (10%) menunjukkan 

bahwa model regresi bebas dari multikoliniearitas. 

 

3.11 Uji Hipotesis  

3.11.1 Uji t (Parsial) 

Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara 

parsial atau individual terhadap variabel terikat. Kriteria yang digunakan adalah : 

Rumus 

  
 √    

√    
 .......................................................................................................... 3.4

 

Sumber: Sugiyono, (2013) 

keterangan: 

r= korelasi parsial yang ditemukan 

n= jumlah sampel 

t= t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel 

1. H0 : bi = 0, artinya suatu variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

2. H1 : bi > 0, artinya suatu variabel independen berpengaruh positif terhadap 

variabel dependen. Sedangkan variabel pengujiannya adalah sebagai berikut : 

a) Taraf signifikan (a = 0,05). 

b) Distribusi t dengan derajat kebebasan (n-k). 

c) Apabila t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
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d) Apabila t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

 

3.11.2 Uji F (Simultan) 

Uji F yaitu suatu uji untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu 

kualitasproduk (X1), kualitas pelayanan (X2), dan Harga (X3) secara simultan 

terhadap variabel terikat, yaitu Keputusan Pembelian (Y). Kriteria yang digunakan 

adalah : 

     
     

                
  ........................................................................................ 3.5 

Keterangan: 

R2 = Koefisien korelasi ganda 

k = jumlah variable independen 

n = jumlah anggota sampel 

F = F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, Dasar pengambilan keputusannya 

menurut Priyatno (2013) adalah:  

a. Jika F hitung ≤ F kritis maka H0 diterima  

Jika F hitung > F kritis H0 ditolak  

b. Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima  

Jika probabilitas ≤ 0,05 maka H0 ditolak 

 

Tabel 3.5 Uji F 

Variabel Fhitung Ftabel Sig 

Pengaruh kualitas produk, 

kualitas pelayanan dan harga 

terhadap keputusan pembelian 

5.976 3,19 .001
a
 

     Sumber: data diolah 2017 
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Uji statistik F pada dasarnya dilakukan untuk menguji apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara simultan terhadap variabel dependen atau terikat. Pengujian ini dilakukan 

dengan uji f pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis ( ) = 5%. 

Uji F ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel kualitas 

produk, kualitas pelayanan dan harga terhadap variabel keputusan pembelian. 

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan: 

1. Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima, maka variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak, maka variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

3. F tabel diperoleh: df1 = (k-1) dan df2 = (n-k). 

df1 = (3-1) dan df2 = (30-3). 

=2 dan 27. diperoleh F tabel = 3.19. 

 

Dari data pada tabel tersebut, diperoleh Fhitung sebesar 5.976 dan Ftabel 3,19 serta 

sig   hitung 0,001 dan sig   tabel 0,05. Maka dapat disimpulkan Fhitung > daripada 

Ftabel sig   hitung < sig   tabel, artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Data olah uji F 

dapat disimpulkan bahwa kualitas produk (X1), kualitas pelayanan (X2) dan harga 

(X3) berpengaruh signifikan secara bersama - sama pada keputusan pembelian 

(Y). 

3.11.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan proporsi variabel terikat yang 

mampu dijelaskan oleh variasi variabel bebasnya. Nilai koefisien determinasi 
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adalah 0 < R
2
< 1.Nilai R

2
 yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam 

menjalankan variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel terikat dengan rumus: 

   
                    

   
  ............................................................................ 3.7 

Dimana: 

b1 = Koefisien Regresi Variabel Kualitas Produk 

b2 = Koefisien Regresi Variabel Kualitas Pelayanan 

b3 = Koefisien Regresi Variabel harga 

X1 = Kualitas Produk  

X2 = Kualitas Pelayanan 

X3 = Harga 

Y = Keputusan Pembelian 



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan seberapa besar pengaruh kualitas

produk (X1), kualitas pelayanan (X2), dan harga (X3) terhadap keputusan pembelian konsumen

Toko Maju. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial variabel kualitas produk (X1), berpengaruh signifikan terhadap keputusan

pembelian (Y) konsumen di Toko Maju. Karena pada uji regresi linier berganda yang

menunjukan bahwa koefisien regresi kualitas produk bernilai 0.345, yang menunjukkan

pengaruh signifikan pada variabel dependent.

2. Secara parsial variabel kualitas pelayanan (X2), berpengaruh tidak signifikan terhadap

keputusan pembelian (Y) konsumen di Toko Maju. Karena pada uji regresi linier berganda

yang menunjukan bahwa koefisien regresi kualitas produk bernilai 0.053, yang menunjukkan

pengaruh tidak signifikan pada variabel dependent.

3. Secara parsial variabel harga (X3), berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian

(Y) konsumen di Toko Maju. Karena pada uji regresi linier berganda yang menunjukan

bahwa koefisien regresi kualitas produk bernilai 0.281, yang menunjukkan pengaruh

signifikan pada variabel dependent.
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4. Secara simultan variabel kualitas produk (X1), kualitas pelayanan (X2), dan harga (X3)

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) seragam sekolah di Toko Maju.

Hasil hipotesis dilakukan secara bersama-sama menunjukan bahwa F hitung lebih besar dari

F tabel (6.799>3.12), maka dapat dibuktikan ketiga variabel independen tersebut secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

5.2 Saran Penelitian

Setelah mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas produk (X1), kualitas pelayanan (X2) dan

harga (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) Konsumen di Toko Maju yang menunjukan

bahwa secara parsial variabel kualitas produk (X1), berpengaruh signifikan terhadap keputusan

pembelian (Y). Secara parsial variabel kualitas pelayanan (X2), berpengaruh tidak signifikan

terhadap keputusan pembelian (Y) dan secara parsial variabel harga (X3), berpengaruh signifikan

terhadap keputusan pembelian (Y). berdasarkan hal tersebut peneliti memberikan masukan

berupa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya, dan menambah

ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan dan

harga terhadap keputusan pembelian seragam sekolah pada Toko Maju.

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak

Toko Maju dalam menetapkan strategi pemasaran dengan menggunakan kualitas produk,

kualitas pelayanan dan harga terhadap keputusan pembelian.
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