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MOTTO 

 “Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 

adalah untuk dirinya sendiri” (QS Al-Ankabut : 6) 

 “Kekayaan abadi adalah ilmu yang bermanfaat” 

 "Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan 

untuk merubah dunia" (Nelson Mandela) 

 “Menuntut ilmu tidak memandang usia, golongan atau kekayaan, karena 

setiap orang berhak memperoleh pendidikan” 

 “berkerja keras lah dan bertindak jujur maka hal luar biasa akan terjadi 

”(Penulis) 
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ABSTRAK 

 

Robet Nasution, 1521103668, 2019. “PENGARUH KUALITAS DAN HARGA 

PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN IKAN DI WARUNG 

APUNG ROWO JOMBOR KLATEN” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh  Kualitas Dan Harga 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Ikan Di Warung Apung Rowo Jombor 

Klaten. Penelitian ini di ambil melalui responden konsumen ikan di warung apung 

rowo jombor klaten. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

reabilitas, regresi linier berganda, uji F, uji t koefisien determinasi dengan dihitung 

dengan alat bantu spss. 

Dari hasil pengujian uji t diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian ikan di warung 

apung rowo jombor klaten, karena t hitung  kualitas produk = 5,361 ( lebih besar t 

tabel =1,677). Dari hasil pengujian uji t diketahui bahwa tidak ada pengarauh 

signifikan antara harga produk terhadap keputusan pembelian ikan di warung apung 

rowo jombor klaten, karena t hitung harga produk = 1,660 ( lebih kecil t tabel = 

1,677). 

Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh positif antara 

kualitas produk dan harga produk terhadap keputusan pembelian ikan di warung 

apung rowo jombor klaten komprehensif, karena F hitung = 31,409 > F tabel = 3,20. 

Koefisien determinan (Adjusted R Square) sebesar 0,554 atau 55,4% 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengethui seberapa besar presentase 

pengaruh variabel bebas Kualitas Produk (X1), Harga Produk (X2) Keputusan 

Pembelian (Y), dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah 55,4%. Sedangkan sisanya yaitu 44,6% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang belum diteliti. 

 

Kata Kunci: Kualitas produk, Harga, Keputusan Pembelian 

 

 

 



 
 
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era perdagangan bebas, setiap perusahaan menghadapi persaingan. 

Meningkatnya intensitas persaingan dari pesaing menuntut perusahaan untuk selalu 

memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen serta berusaha memenuhi harapan 

konsumen dengan cara memberikan pelayanan yang lebih memuaskan dari pada yang 

dilakukan pesaing. Disamping itu kualitas memiliki hubungan yang kuat dengan 

perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk 

memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka, dengan 

demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dimana perusahaan 

memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan 

pelanggan yang kurang menyenangkan. 

Kualitas dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi 

pelanggan, yang berarti citra kualitas yang baik tidak berdasarkan persepsi penyedia 

produk, akan tetapi persepsi pelanggan. Persepsi pelanggan terhadap kualitas produk 

merupakan penilaian yang menyeluruh atas keunggulan suatu produk yang 

digambarkan sebagai suatu pernyataan tentang sikap, hubungan yang dihasilkan dari 

perbandingan antara harapan dengan produk. Tujuan bisnis untuk menciptakan para 

pelanggan agar merasa puas dan sebelum merasa puas konsumen terlebih dahulu 

memutuskan untuk membeli, sebagai suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh 

ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya, harga, lokasi, promosi dan proses, 

sehingga membentuk suatu sikap pada konsumen untuk mengolah segala informasi dan 

mengambil kesimpulan berupa response yang muncul produk apa yang akan dibeli. 
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Salah satu usaha saat ini yang sedang berkembang adalah dalam sektor 

perikanan air tawar, kebutuhan akan ikan sebagai bahan makanan yang memiliki 

kandungan gizi yang tinggi membuat masyarakat meningkatkan permintaannya. 

Kebutuhan ikan yang semakin pesat membuat para peternak menjadikan peluang usaha 

yang sangat menjanjikan. Banyak faktor yang mendorong peternakan di Rowo Jombor 

Klaten untuk semakin berkembang, mulai dari tidak banyak pesaing di wilayah 

rowojombor, lokasi peternakan dekat dengan tempat wisata, banyak warung apung 

yang membutuhkan persediaan ikan, dll. 

Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian suatu produk, salah 

satunya adalah harga, harga sangat mempengaruhi konsumen dalam memutuskan 

pembelian, karena tergantung pendapatan yang dimiliki konsumen. Harga merupakan 

segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, 

memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu 

produk. 

Agar dapat sukses memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus 

menetapakan harganya secara tepat. Unsur bauran pemasaran yang memberikan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya berupa 

produk, distribusi dan promosi membutuhkan pengeluaran dana. 

Faktor lain yang mempengaruhi pembelian yaitu kualitas produk.Kualitas 

produk sangat berpengaruh terhadap ketertarikan konsumen untuk membeli suatu 

produk. Konsumen akan memilih kualitas yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan 

untuk suatu produk, jika konsumen merasa puas maka konsumen akan menjadi loyalitas 

akan produk tersebut. 



 
 
 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka judul yang di pilih adalah “PENGARUH 

KUALITAS DAN HARGA PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

IKAN DI WARUNG APUNG ROWO JOMBOR KLATEN” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Penulis memilih judul yang tercantum pada proposal skripsi didasari oleh: 

1. Alasan obyektif 

Alasan obyektif penulis memilih judul ini adalah mengadakan penelitian tentang 

kegiatan pemasaran perikanan Warung Apungdi Rowo Jombor Klaten yang 

dipengaruhi kualitas dan harga produk. 

 

2. Alasan subyektif  

Usaha perikanan air tawar merupakan salah satu faktor pendorong perekonomian 

masyarakat. 

 

C. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari 

kesalah pahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul 

skripsi, adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah “Pengaruh Kualitas Produk dan 

Harga Produk Terhadap Keputusan pembelian ikan di Warung Apung Rowo Jombor 

Klaten”. 

Dari judul diatas maka penulis akan menguraikan kata-kata penting sebagai berikut : 



 
 
 

 

1. Kualitas adalah tingkat baik buruknya, taraf atau derajat sesuatu. Kualitas banyak 

digunakan dalam bisnis, rekayasa dan manufaktur kaitannya dengan teknik atau 

konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. 

2. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain 

untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau 

kelompok atau waktu tertentu. Harga digunakan untuk memberikan nilai finansial 

pada suatu produk atau jasa. 

 

D. Pembatasan Masalah  

Dalam hal ini penulis membatasi masalah yang diteliti mengenai pengaruh kualitas dan 

harga produk terhadap keputusan pembelian ikan di Warung Apung Rowo Jombor 

Klaten. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

antara lain : 

1. Adakah pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian ikan di Warung 

Apung Rowo Jombor ? 

2. Adakah pengaruh harga produk terhadap keputusan pembelian ikan di Warung 

Apung Rowo Jombor ? 

3. Adakah pengaruh kualitas dan harga produk terhadap keputusan pembelian ikan di 

Warung Apung Rowo Jombor ? 



 
 
 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis 

Sebagai sarana untuk dapat menerapkan teori ilmu yang didapat dari perkuliahan 

dengan permasalahan yang terjadi sebenarnya di lapangan. 

 

2. Bagi instansi 

Sebagai dasar pengambilan keputusan berkaitan dengan kualitas dan harga produk 

terhadap keputusan pembelian. 

 

G. Tujuan Penelitian  

Dalam peneliitian yang penulis lakukan mempunyai tujuan sebagai berikut ini.  

1. Untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian ikan di 

Warung Apung Rowo Jombor Klaten. 

2. Untuk menguji pengaruh harga produk terhadap keputusan pembelian ikan di 

Warung Apung Rowo Jombor Klaten. 

3. Untuk menguji pengaruh kualitas dan harga produk keputusan pembelian ikan di 

Warung Apung Rowo Jombor. 

 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka disusunlah 

sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang tersusun sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 



 
 
 

 

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, alasan pemilihan 

judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai kajian teori yang terdiri dari kinerja dan 

pendidikan. Selain itu juga menjelaskan mengenai kerangka pemikiran, 

penelitian terdahulu dan hipotesis 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pengumpulan 

data dan metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai sejarah singkat perusahaan, analisis data 

dan pembahasan. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan saran yang bisa digunakan 

pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil 

kebijakan di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh antara kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian ikan di warung apung rowo jombor dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 



 
 
 

 

1. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden penelitian ini 

berusia di atas 50 tahun. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan regresi 

linier berganda yaitu  Y = 0,427 + 0,631 X1 + 0,279 X2 

3. menunjukkan bahwa konstanta 0,427, berarti tanpa ada variabel X1 (Kualitas 

Produk), dan X2 (Harga Produk)  Keputusan pembelian mempunyai nilai sebesar 

0,427 satuan. 

4. Variabel yang terdiri dari Kualitas Produk dan Harga Produk berpengaruh secara 

signifikan pada variabel Keputusan pembelian Konsumen. Kualitas Produk  

berpengaruh sebesar = 0,631 satuan, Harga Produk sebesar = 0,279 satuan dengan 

asumsi variabel bebas sama dengan nol, sehingga jika dinaikkan 1 satuan maka 

Kualitas Produk akan meningkat sebesar 0,631 satuan untuk Harga Produk, 0,279 

satuan. 

5. Dari hasil pengujian uji t diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian ikan di warung apung rowo jombor 

klaten, karena t hitung  kualitas produk = 5,361 ( lebih besar t tabel =1,677). Dari 

hasil pengujian uji t diketahui bahwa tidak ada pengarauh signifikan antara harga 

produk terhadap keputusan pembelian ikan di warung apung rowo jombor klaten, 

karena t hitung harga produk = 1,660 ( lebih kecil t tabel = 1,677). 

6. Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh positif antara kualitas 

produk dan harga produk terhadap keputusan pembelian ikan di warung apung 

rowo jombor klaten komprehensif, karena F hitung = 31,409 > F tabel = 3,20. 

7. Koefisien determinan (Adjusted R Square) sebesar 0,554 atau 55,4% Koefisien 

determinasi ini digunakan untuk mengethui seberapa besar presentase pengaruh 

variabel bebas Kualitas Produk (X1), Harga Produk (X2) Keputusan Pembelian 
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(Y), dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah 55,4%. Sedangkan sisanya yaitu 44,6% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang belum diteliti. 

B. Saran 

1. Kualitas Produk ikan di warung apung rowo jombor sebaiknya lebih ditingkatkan 

dari segi rasa karena rasa merupakan komponen yang sangat penting dalam kualitas 

produk ikan yang dihasilkan. 

2. Harga Produk ikan di warung apung rowo jombor sebaik nya disesuaikan dengan 

kualitas rasa yang ditawarkan,terjangkau oleh konsumen agar dapat bersaing 

dengan para pesaing yang menjual produk yang sama. 
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