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MOTTO 

 

 

“Tidak ada kebanggaan kecuali bagi orang-orang yang berilmu, 

karena selain dalam petunjuknya, kejarlah kemenangan dengan 

ilmu niscaya engkau akan hidup selamanya”.  

( QS. Al Kahfi, ayat 109) 

 

 

 

“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja 

karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi 

kerena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan 

waktu untuk menunggu inspirasi” 

(Ernest Newman)  

 

 

“Kesempurnaan manusia itu tergantung dari dua hal: semangat 

yang mengangkatnya dan ilmu yang menerangi jalannya dan 

memberikan petunjuk”  

(Ibnul Qoyyim) 
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ABSTRAK 

HUBUNGAN ANTARA PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUK 

DENGAN TINGKAT PEMBELIAN UNDANGAN "RUMAH KREASI 

KEKO"  DI KABUPATEN KLATEN 

Oleh : 

ANGGA KURNIAWAN  

NIM. 1521103785 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pelayanan dan Kualitas 

Produk  berpengaruh terhadap tingkat pembelian undangan “ Rumah Kreasi 

Keko” di Kabupaten Klaten. Lingkup penelitian dilakukan di desa Jonggrangan 

Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten . Populasi dalam penelitian ini adalah 

konsumen Rumah Kreasi Keko yang tidak diketahui jumlahnya (infinitife). 

Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 50  responden menurut pendapat 

Sugiyono, 2006.  Adapun teknik pengambilan sampel dengan kuesioner yaitu 

mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis 

untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Analisis data menggunakan regresi 

linier berganda, karena variabel yang digunakan lebih dari dua variabel. Pengujian 

statistik dengan Uji F (simultan) dan Uji t (parsial). 

Berdasarkan deskripsi data, karakteristik responden mayoritas adalah 

berjenis kelamin perempuan dan berusia sekitar 24-28 th, sedangkan berdasarkan 

analisis data yang diperoleh (X1) Pelayanan dan (X2) Kualitas produk 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pembelian undangan di “Rumah 

Kreasi Keko” di kabupaten Klaten.  Besarnya dipengaruhi variabel bebas terhadap 

variabel terikat dalam penelitian ini ditunjukkan dengan nilai R square sebesar 

50,5% dan yang lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang telah 

diteliti.. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 

primer. Rumus yang digunakan dalam pengumpulan data adalah korelasi yang 

hasilnya untuk Pelayanan  adalah thitung> ttabel yaitu 4,369 > 2,011 hasil uji  

korelasi untuk Kualitas Produk  adalah thitung > ttabel yaitu 4,010 > 2,011 

dengan persamaan regresi Y = a + b1X1 + b2 X2  + e maka didapat Y= 

4,062Y+0,491X1+0,427X2 dan uji signifikasi Fhitung > Ftabel maka 57,758 > 

3,20 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif secara komprehensif 

maupun parsial yang signifikan antara Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap 

Tingkat Pembelian Undangan “Rumah Kreasi Keko” di Kabupeten Klaten.  

Kata kunci : pelayanan, kualitas produk, tingkat pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembangunan di Indonesia secara umum adalah membangun manusia 

seutuhnya menuju masyarakat adil dan makmur. Dalam pelaksanaannya perlu 

diperhatikan usaha-usaha untuk memperbaiki tatanan kehidupan 

perekonomian masyarakat, sehingga dapat tercipta masyarakat madani.  

Perkembangan teknologi yang pesat akan menimbulkan berbagai macam 

perubahan pola hidup manusia. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan manusia. maka dituntut pula peningkatan kesejahteraan, sehingga 

manusia dapat merasa puas dengan keinginan dan kebutuhannya. Kebutuhan 

dan keinginan manusia itu berbeda-beda karena setiap manusia mempunyai 

karakter sendiri-sendiri dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya, hal 

tersebut menimbulkan perilaku pembelian terhadap produk juga berbeda. 

Setiap konsumen akan membeli barang untuk memenuhi dan memuaskan 

kebutuhannya. 

Menyadari pemikiran masyarakat yang semakin kritis, akan 

menimbulkan dampak positif dan negatif, baik bagi produsen maupun 

konsumen. Sebagai dampak positif bagi produsen dapat membuka pasar baru, 

dan bagi konsumen yaitu akan membeli produk barang yang berkualitas dari 

segi mutu, praktis dalam pelayanan, efisien tempat dan waktu. Sedang 
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dampak dari para produsen yaitu dengan kebutuhan yang meningkat akan 

menimbulkan persaingan yang tajam antara sesama produsen. Para produsen 

akan berlomba-lomba untuk menarik minat para konsumen. Sehingga para 

konsumen juga terkena dampak negatif seperti membeli produk yang sama 

tetapi dengan kualitas berbeda. Contoh nyata swalayan atau supermarket yang 

bersaing tajam dalam usaha mcmberikan kepuasan kepada konsumen.  

Seiring perubahan jaman dan teknologi yang semakin canggih. 

Masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, 

sehingga konsumen berbelanja di supermarket atau swalayan saat ini sudah 

merupakan hal biasa, karena mereka mempertimbangkan untungnya jika 

berbelanja di swalayan dibanding berbelanja di pasar tradisional. Disamping 

tempat perbelanjaan juga bisa dijadikan sebagai tempat merekam atau 

memuaskan kebutuhannya, diantaranya pelayanan pramuniaga swalayan yang 

dibutuhkan oleh konsumen, kualitas produk yang dijualnya, kelengkapan 

produk. adanya undian atau hadiah serta yang paling menarik adalah 

diberikannya diskon terhadap produk tertentu atau semua produk yang 

ditawarkan. 

Pelayanan kepada konsumen merupakan aspek penting, karena dengan 

fasilitas pelayanan yang diberikan merupakan suatu usaha menarik konsumen 

dalam membeli barangnya, selain kualitas produk yang terjamin mendorong 

para konsumen akan merasa puas dengan barang yang diinginkan. Jika 

konsumen merasa puas, maka konsumen tersebut akan memperlihatkan 

peluang membeli barang yang lebih banyak untuk pembelian berikutnya. 
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Dalam arti kata, apabila konsumen merasa cocok. maka frekuensi pembelian 

atau berbelanja akan lebih tinggi. Karena konsumen sebagai pelanggan 

merasa puas atas pelayanan dan produk yang ditawarkan. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam rangka penyusunan 

skripsi ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : 

"HUBUNGAN ANTARA PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUK 

DENGAN TINGKAT PEMBELIAN UNDANGAN "RUMAH KREASI 

KEKO"  DI KABUPATEN KLATEN". 

 

B. Alasan Pemilihan Judul  

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai alasan tertentu dalam 

pengambilan judul. Adapun alasannya adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif  

Karena ingin mengetahui pentingnya pelayanan dan kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian. 

 

2. Alasan Subjektif  

Lokasi penelitian relatif dekat dengan tempat tinggal penulis.  

 

C. Penegasan Judul 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti harus mengetahui 

maksud arti penelitian. Dengan mengetahui konsep penelitian diharapkan 
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tidak tejadi kekeliruan dalam pemecahan masalah. Konsep yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan  

Yaitu suatu usaha yang bertujuan menarik perhatian konsumen dalam 

upaya menimbulkan minat untuk membeli atas barang dan jasa yang 

ditawarkan dalam upaya menciptakan kepuasan terhadap diri konsumen.  

2. Kualitas Produk 

Yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang dalam menjalankan 

fungsinya, meliputi daya tahan barang, keunggulan serta kelayakan 

barang. 

3. Tingkat Pembelian  

Suatu tingkat atau keadaan yang membuat konsumen membeli produk 

yang disediakan karena produk tersebut dianggap mempunyai nilai dan 

memenuhi harapan bagi diri konsumen tersebut.  

 

 

D. Pembatasan Masalah  

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, maka perlu dibatasi 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Lokasi penelitian dibatasi pada desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten 

Utara, Kabupaten Klaten.  

2. Pembahasan berkaitan dengan pelayanan, kualitas produk dan tingkat 

pembelian. 
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E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pembahasan masalah di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh antara pelayanan dengan tingkat pembelian 

undangan  “Rumah Kreasi Keko”di Kabupaten Klaten? 

2. Apakah ada pengaruh antara kualitas produk dengan tingkat pembelian 

undangan "Rumah Kreasi Keko” di Kabupaten Klaten ? 

3. Apakah ada pengaruh antara pelayanan dan kualitas produk dengan tingkat 

pembelian undangan "Rumah Kreasi Keko" di Kabupaten Klaten ? 

 

 

F. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan 

dan menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata pada objek yang diteliti. 

Namun secara spesifikasi tujuan penelitian adalah :  

1. Mengetahui apakah hubungan pelayanan berpengaruh terhadap tingkat 

pembelian undangan "Rumah Kreasi Keko" di Kabupaten Klaten. 

2. Mengetahui apakah hubungan kualitas produk berpengaruh terhadap 

tingkat pembelian undangan "Rumah Kreasi Keko" di Kabupaten Klaten. 

3. Mengetahui apakah hubungan pelayanan dan kualitas produk berpengaruh 

terhadap tingkat pembelian undangan "Rumah Kreasi Keko" di Kabupaten 

Klaten. 
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G. Manfaat Penelitian  

Adapun hasil dari penelitian ini, berguna untuk :  

1. Bagi penulis Untuk berlatih berpikir ilmiah, sehingga dapal memperluas 

wawasan. bila kelak menghadapi masalah yang erat hubungannya dengan 

pelayanan, kualitas produk dan tingkat pembelian.  

2. Bagi Lembaga Pendidikan Dalam hal ini adalah Universitas, khususnya 

fakultas ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah perbendaharaan perpustakaan dan dapat 

memberikan manfaat bagi mahasiswa lain dalam menyusun skripsi. 

3. Bagi Undangan “Rumah Kreasi Keko” desa Jonggrangan Kecamatan 

Klaten Utara  Kabupaten Klaten.  Dari hasil penelitian diharapkan dapat 

berguna bagi Undangan “Rumah Kreasi Keko" desa Jonggrangan 

Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten sebagai bahan pertimbangan 

dalam memberikan pelayanan dan kualitas barang yang baik. 

 

 

 

H. Sistematika Penulisan  

BAB I :   PENDAHULUAN 

Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  
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BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka meliputi pengertian manajemen pemasaran, 

pengertian pelayanan, pengertian kualitas produk, tingkat 

pembelian, penelitian terdahulu, dan hipotesis.   

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang tipe penelitian, 

metode pengumpulan data, sumber data, variabel penelitian, 

populasi dan sampel, uji kualitas data, metode analisa data serta 

gambaran umum objek penelitian. 

BAB IV:  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan Pembahasan, dalam Hasil penelitian dan pembahasan 

masalah, membahas tentang pengujian validitas indikator, analisa 

data dan uji hipotesis  

BAB V :  SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dipaparkan simpulan dari hasil pembahasan yang 

dilakukan pada bab-bab di atas, kemudian memberikan saran yang 

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang diteliti. 



73 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

a. Berdasarkan analisis kualitatif dapat disimpulkan dengan 50 orang 

responden, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 29 orang dengan presentase 58% dan laki-laki sebanyak 21 

orang dengan presentase 42%, untuk tingkat  usia antara 18-23 th 

sebanyak 16 orang dengan presentase 32 %, tingkat usia antara 24-28 

th sebanyak 23 oang dengan presentase 46%,%, tingkat usia >29 th 

sebanyak 11 oang dengan presentase 22%.  

b. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda yaitu Y = 4,062Y + 0,491X1 + 

0,427X2  

c. Menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu Pelayanan (X1), Kualitas 

Produk (X2) sangat berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

pembelian undangan”Rumah Keko Kreasi” . Pada variabel Pelayanan  

berpengaruh terhadap Tingkat Pembelian undnagan “Rumah Kreasi 

Keko” sebesar 0,491 , pada veriabel Kulitas produk berpangaruh 

terhadap tingkat pembelian undangan “Rumah Kreasai Keko” sebesar 

0,427.  
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d. Dari hasil uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara pelaynan dan Kualitas produk dengan tingkat pembelian 

undangan “Rumah Kreasi Keko” diketahui Fhitung 57,758 > Ftabel 2,80, 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yng signifikan antara variabel 

independen terhadap variabl dependen. 

e. Dari hasil uji t diketahui bahwa perhitungan dari setiap variabel X1 dan 

X2 dengan nilai p ≥ 0,05 berpengaruh secara signifikan. Dengan 

variabel Pelayanan diketahui thitung = 4,369 < ttabel 2,011 maka Ha 

berbunyi ada pengaruh yang signifikan antara Pelayanan dengan 

Tingkat Pembelian undangan “Rumah Kreasi Keko” diterima  

,variabel Kualitas Produk thitung = 4,010 > ttabel 2,011 maka Ha berbunyi 

ada pengaruh yang signifikan antara Kualitas Produk dengan  Tingat 

Pembelian undngan “Rumah Kreasi Keko” diterima.  

f. Koefisien determinan (R square) diketahui dari R
2
 sebesar 0,711 atau 

71,1 %. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar presentase pengaruh variabel bebas Pelayanan  (X1) dan 

Kualitas Produk (X2) dengan  Tingkat  Pembelian (Y), dan besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah 71,1 %. Sedangkan sisanya yaitu 29,9% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang belum diteliti. 
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B. Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah ada ternyata pelaynan 

mempunyai efek yang tinggi dan positif. Oleh sebeb itu maka 

pemimpin Rumah Kreasi Keko harus betul-betul memperhtaikan 

pelayanan ini, karena dengan pelayanan dalam memasarkan yang baik 

ternyata konsumen tertarik untuk membeli produk perusahaan 

sehingga tingkat pembelian akan meningkat.  

2. Untuk dapat meningkatkan pembelian selain perusahaan 

memperhatikan pelayanan juga perlu diperhatikan kualitas produk 

karena dengan adanya kualitas yang baik maka akan dapat 

meningkatkan tingkat pembelian. 

3. Keramahan dan kesopanan karyawan harus tetap dijaga sehingga 

pembeli akan semakin meningkat. 

4. Kualitas pelayanan harus tetap dijaga atau selalu ditingkatkan supaya 

konsumen merasa puas.  
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