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MOTTO 

 

“Jika seseorang bepergian dengan tujuan untuk mencari 

ilmu, maka Allah SWT akan menjadikan perjalananya bagikan 

perjalanan menuju surga” 

(Nabi Muhammad SAW) 

 

Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia adalah orang yang 

merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah berhenti untuk belajar 
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ABSTRAK 

 

GRIFFIN RIFKY ALGHIFARI NIM 1521103755, Fakultas Ekonomi Program 

Studi Manajemen  Universitas Widya Dharma Klaten, Skripsi.“ PENGARUH 

MARKETING MIX (PRODUK, HARGA, DISTRIBUSI DAN PROMOSI) 

TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA CPT. APSARA TIYASA 

SEMBADA KLATEN”. 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk   mengetahui   pengaruh  produk   

terhadap loyalitas konsumen pada PT. Apsara Tiyasa Sambada Klaten , 2) Untuk 

mengetahui pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen pada PT. Apsara Tiyasa 

Sambada Klaten, 3) Untuk mengetahui pengaruh  distribusi terhadap loyalitas 

konsumen pada PT. Apsara Tiyasa Sambada Klaten, 4) Untuk mengetahui pengaruh  

promosi terhadap loyalitas konsumen pada PT. Apsara Tiyasa Sambada Klaten, Untuk 

mengetahui pengaruh produk, harga, distribusi dan promosi terhadap loyalitas 

konsumen pada PT. Apsara Tiyasa Sambada Klaten. 
 
Teknik pengumpulan data dengan observasi angket, dan studi pustaka. Sampel 

dalam penelitian ini sejumlah 50 responden. Variabel dalam penelitian ini adalah 

variabel bebas yaitu produk (X1), harga (X2), distribusi (X3)  dan  promosi (X4)serta 

variabel terikat (Y) yaitu loyalitas konsumen. Teknik analisis data dibantu dengan 

program SPSS.  
Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 0,215, X2= -

0,312 X3= 1,429 dan X4 0,488 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 

5%. Untuk X1, t hitung sebesar 0,215 < t tabel sebesar 2,000 sehingga hipotesis tidak 

dapat diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh produk tehadap loyalitas 

konsumen. Untuk X2, t hitung sebesar -0,312 < t tabel sebesar 2,000 sehingga 

hipotesis tidak dapat diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh harga tehadap 

loyalitas konsumen. Untuk X3, t hitung sebesar 1,429 < t tabel sebesar 2,000 sehingga 

hipotesis tidak dapat diterima yang berarti tidak terdapat pengaruih promosi tehadap 

loyalitas konsumen, Untuk X4, t hitung sebesar 0,488 < t tabel sebesar 2,000 sehingga 

hipotesis tidak dapat diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh distribusi tehadap 

loyalitas konsumen.  

 

Keywords : produk, harga,  distribusi,  promosi, dan loyalitas konsumen 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 
 

Kondisi dunia bisnis saat ini telah berkembang menjadi semakin kompleks,  

semakin  kompetitif,  bergerak  dengan  cepat  serta  semakin  sulit untuk  

diprediksi.  Hal  tersebut  terjadi  seiring  dengan  pengaruh  kemajuan budaya 

industrial dalam kegiatan perdagangan dan pemasaran internasional, yang juga 

dapat dirasakan di Indonesia. Semakin tinggi tingkat persaingan, mengakibatkan 

setiap perusahaan saling berebut dalam mempertahankan konsumen. Akibatnya 

persaingan antar perusahaan yang sejenis maupun perusahaan yang memproduksi 

barang-barang subtitusi tidak dapat dihindari lagi. Salah satu penyebabnya adalah 

konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan atas barang dan jasa yang semakin 

meningkat. 

Konsumsi masyarakat yang meningkat juga terjadi pada produk alat-alat 

tulis. Dengan adanya peluang tersebut maka didirikanlah PT. Apsara Tiyasa 

Sambada yang merupakan salah satu anak perusahaan PT. Intan Pariwara yang 

bergerak di bidang perdagangan alat tulis sekolah. Seperti halnya perusahaan yang 

lain, tujuan utama dari perusahaan ini adalah menarik konsumen agar mau  

membeli  produk  yang  dihasilkan  perusahaan.  Banyaknya  perusahaan yang 

bergerak  dalam bidang  yang sama menuntut perusahaan  untuk lebih 

meningkatkan mutu dan kualitas produk yang ditawarkannya. 

Kemampuan  produk   untuk  memberikan  kepuasan pada  pemakainya akan 

 
menguatkan  kedudukan  dan  posisi  produk  dalam benak konsumen. Kualitas 

 

1



2 
 
 
 

 
produk yang ditawarkan serta harga yang dapat bersaing dengan perusahaan yang 

lain akan memberikan nilai plus di mata konsumen. Dengan demikian akan 

meningkatkan loyalitas konsumen dalam memakai produk perusahaan. 

Berbagai tantangan bisnis yang ada menuntut perusahaan untuk memiliki 

kemampuan respon yang cepat dan fleksibel terhadap setiap peluang, ancaman 

dari luar, tuntutan konsumen, bahkan langkah-langkah kompetitor. Agar 

perusahaan unggul dalam persaingan dibutuhkan perencanaan yang matang 

mengenai kegiatan pemasaran, seperti produk yang akan dipasarkan, harga yang   

menarik   dan   terjangkau   oleh   konsumen   target   serta   bagaimana 

perusahaan mempromosikan produknya dengan konsumen ataupun dengan pihak-

pihak lain yang berkepentingan. 

Untuk itu diperlukan penerapan strategi pemasaran yang tepat guna 

mengantisipasi situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah, baik itu makro 

maupun mikro. Selain menerapkan strategi-strategi pemasaran juga diperlukan 

suatu perbaikan atau inovasi disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan 

konsumen yang selalu berubah mengikuti perkembangan jaman. Dengan adanya 

strategi dan inovasi-inovasi tersebut diharapkan agar kosumen tidak bosan dengan 

suatu produk tertentu dan menjadi pelanggan setia/ loyal terhadap produk tersebut. 

Perusahaan dalam menjalankan usahanya harus selalu mengamati perubahan 

perilaku konsumen sehingga dapat mengantisipasi perubahan perilaku tersebut, 

untuk kemudian dijadikan kajian dalam rangka memperbaiki strategi 

pemasarannya. Pada hakekatnya tujuan dari pemasaran adalah untuk
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mengetahui  dan  memahami  sifat  konsumen  dengan  baik  sehingga  produk 

yang ditawarkan dapat laku terjual. Perilaku konsumen sendiri menurut Menurut 

Tjiptono  (2006 : 63) merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang atau jasa temasuk 

didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan 

tersebut. 

Persepsi atau penilaian setiap orang terhadap suatu produk jasa akan 

berbeda-beda dan akan menimbulkan suatu sikap yang berbeda-beda pula. Sikap   

biasanya   akan   memberikan   penilaian   menerima   atau   menolak, menyukai 

atau tidak menyukai terhadap suatu barang yang dihadapinya. Keputusan yang 

dipilih  konsumen dalam memilih produk adalah kunci bagi kelangsungan siklus 

sebuah perusahaan karena konsumen merupakan aset. 

Dapat dikatakan bahwa pemasaran merupakan suatu kegiatan yang meliputi 

perencanaan produk, penentuan harga, mempromosikan, mendistribusikan dan 

menciptakan permintaan efektif. Dari hal-hal tersebut diharapkan   dapat   

memberikan   kepuasan   kepada   kebutuhan   konsumen sehingga dapat membuat 

konsumen loyal terhadap produk perusahaan yang pada akhirnya membuat 

perusahaan dapat mencapai laba atau tujuan lain yang ditetapkan. 

Loyalitas konsumen tentu diperlukan sebuah perusahaan untuk bisa tetap 

bertahan dan mampu bersaing dengan perusahaan lain.  Konsumen yang loyal 

merupakan peluang untuk mendapatkan konsumen baru. Dengan terciptanya 

loyalitas   konsumen   dapat   memberikan   beberapa   manfaat   diantaranya
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hubungan  antara  perusahaan  dan  konsumennya  menjadi  harmonis, 

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas 

konsumen dapat membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of 

mouth) yang menguntungkan perusahaan (Tjiptono, 2006: 349). Mempertahankan 

semua konsumen yang ada umumnya akan lebih menguntungkan  dibandingkan  

dengan  pergantian  konsumen  karena  biaya untuk menarik konsumen baru bisa 

lima kali lipat lebih besar dari biaya mempertahankan seorang konsumen yang 

sudah ada (Kotller, 2000:60). Dengan kata lain mempertahankan konsumen sama 

dengan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

Strategi dalam mempertahankan konsumen agar konsumen tetap loyal inilah 

yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Salah satu penerapan strategi tersebut 

adalah dengan bauran pemasaran (marketing mix). Dengan demikian perusahaan 

akan dapat menentukan bagaimana cara menjangkau konsumen, berapa harga 

yang layak dibebankan, dan bagaimana mempertahankan pasar dari  para  pesaing.  

Dengan  demikian,  maka  perusahaan-perusahaan  yang semula berorientasi pada 

produknya mulai memperluas orientasinya pada pemasaran produk, sehingga 

perusahaan tersebut harus mencari dan menentukan alternatif yang tepat untuk 

memasarkan barang-barang yang dihasilkan. Berdasarkan paparan tersebut maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

MARKETING  MIX ( PRODUK, HARGA, DISTRIBUSI DAN PROMOSI)   

TERHADAP  LOYALITAS  KONSUMEN  PADA PT. APSARA TIYASA 

SAMBADA KLATEN”. 
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B.  Alasan Pemilihan Judul 

 
Adapun  alasan  yang  mendasari  penelitian  judul  yang  penulis  ambil 

adalah : 

1.   Alasan subjektif 
 

a.   Menambah pengetahuan dasar penulis tentang marketing mix 
 

b.   Sesuai   dengan   pengalaman  penulis   sebagai   mahasiswa  ekonomi 

jurusan manajemen yang telah mendapatkan teori tentang marketing 

mix sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh marketing mix (Produk, harga, distribusi dan promosi) terhadap 

loyalitas konsumen pada PT. Apsara Tiyasa Sambada Klaten. 

2.   Alasan Objektif 
 

Dewasa ini semakin banyak produk yang beredar di pasar dengan 

berbagai macam merk, berarti semakin besar persaingan yang terjadi diantara 

perusahaan-perusahaan sejenis. Untuk mempertahankan dan meningkatkan 

loyalitas kosumennya, maka perusahaan perlu mempunyai strategi agar 

konsumen bersedia membeli kembali produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Salah satu dari usaha perusahaan untuk dapat meningkatkan loyalitas 

konsumennya adalah dengan melakukan  bauran pemasaran. 

 

C.  Penegasan Judul 
 

Adapun  penegasan yang mendukung  pemilihan judul dari penulisan 

skripsi ini adalah : 

1.   Marketing mix adalah  kombinasi  dari empat variabel atau kegiatan yang 

merupakan inti dari  sytem pemasaran  perusahaan, yakni produk, struktur 

harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi (Basu Swasta DH dan Irwan, 

2003 : 78) 
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2.   Loyalitas Konsumen adalah kesetiaan seseorang atas suatu produk baik 

barang maupun jasa tertentu dan merupakan manivestasi dan kelanjutan dari 

kepuasan konsumen dalam menggunakan produk maupun jasa pelayanan yang 

diberikan oleh pihak perusahaan tersebut yang memiliki kekuatan dan sikap 

positif atas perusahaan tersebut. 

 

D.  Pembatasan Masalah 

 
Permasalahan   yang   akan   penulis   teliti   ini   akan   menjadi   kabur 

maknanya tanpa adanya pembatasan masalah yang mendasarinya. Adapun 

permasalahan yang penulis ajukan dibatasi pada pengaruh marketing mix terhadap 

loyalitas konsumen pada PT. Apsara Tiyasa Sambada Klaten. 

 

E.  Perumusan Masalah 

 
Dari uraian latar belakang, penegasan judul dan pembatasan masalah di 

atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini 

yaitu :  

1. Bagaimanakah pengaruh produk terhadap loyalitas konsumen pada PT. Apsara 

Tiyasa Sambada Klaten?” 

2. Bagaiamanakah pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen pada PT. Apsara 

Tiyasa Sambada Klaten?” 

3. Bagaiamanakah pengaruh distribusi terhadap loyalitas konsumen pada PT. 

Apsara Tiyasa Sambada Klaten?” 

4. Bagaiamanakah pengaruh promosi terhadap loyalitas konsumen pada PT. 

Apsara Tiyasa Sambada Klaten?” 

5. Bagaiamanakah pengaruh produk, harga, distribusi dan promosi terhadap 

loyalitas konsumen pada PT. Apsara Tiyasa Sambada Klaten?” 
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F.  Tujuan Penelitian 
 

 

Dengan mengacu pada permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan    

1. Untuk   menganalisis/menguji   pengaruh  produk   terhadap loyalitas 

konsumen pada PT. Apsara Tiyasa Sambada Klaten. 

2. Untuk menganalisis/menguji pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen pada 

PT. Apsara Tiyasa Sambada Klaten. 

3. Untuk menganalisis/menguji pengaruh  distribusi terhadap loyalitas konsumen 

pada PT. Apsara Tiyasa Sambada Klaten. 

4. Untuk menganalisis/menguji pengaruh  promosi terhadap loyalitas konsumen 

pada PT. Apsara Tiyasa Sambada Klaten. 

5. Untuk menganalisis/menguji pengaruh produk, harga, distribusi dan promosi 

terhadap loyalitas konsumen pada PT. Apsara Tiyasa Sambada Klaten. 

G. Manfaat Penelitian 
 
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  sebagai 

berikut : 

 

1.   Bagi Penulis 

 
Sebagai  wahana   penerapan  teori  yang selama ini telah diperoleh di bangku  

kuliah dan memperoleh pengertahuan serta memperoleh pengalaman di 

lapangan 

2.   Bagi Perusahaan 

 
Hasil     penelitian     ini    diharapkan   dapat    memberikan     masukan     bagi  

perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan penerapan strategi marketing mix 

yaitu: 
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1. Bagaimana pengaruh produk terhadap loyalitas konsumen pada PT. Apsara 

Tiyasa Sambada Klaten. 

2. Bagaiamana pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen pada PT. Apsara 

Tiyasa Sambada Klaten.” 

3. Bagaiamana. pengaruh distribusi terhadap loyalitas konsumen pada PT. 

Apsara Tiyasa Sambada Klaten. 

4. Bagaiamana pengaruh promosi terhadap loyalitas konsumen pada PT. 

Apsara Tiyasa Sambada Klaten. 

5. Bagaiamana pengaruh produk, harga, distribusi dan promosi terhadap 

loyalitas konsumen pada PT. Apsara Tiyasa Sambada Klaten. 

3.   Bagi Pihak lain 

 
Penelitian ini di harapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dan refrensi 

bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang serupa. 

 

H.   Sistematika Penulisan  

 
Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab di mana masing-masing bab 

dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi : 

Bab I. Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

Bab  II. Tinjauan Pustaka meliputi pengertian  manajemen pemasaran, 

pengertian dan konsep bauran pemasaran, arti dan fungsi bauran pemasaran, 

pengertian loyalitas konsumen. 
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Bab III. Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode dalam 

penelitian,   teknik   pengumpulan   data,  sumber   data,  variabel   penelitian, 

populasi dan sampe, serta teknik analisis data. 

 

Bab IV. Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dianalisa hubungan  

antara bauran pemasaran dengan loyalitas konsumen pada PT. Apsara Tiyasa 

Sambada Klaten dan uji hipotesisnya. 

 

Bab V. Penutup. Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan hasil 

penelitian dan memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi 

perusahaan yang bersangkutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel produk, 

harga, distribusi dan promosi terhadap loyalitas konsumen. Dari hasil dan analisis  

data  serta  pembahasan  pada  bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan sebagai 

berikut ini : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda yaitu  Y =  14.983 + 0,036 X1 + -0,031 X2 + 

0,218 X3 + 0,078 X4.  Dari persamaan  regresi  linier berganda di atas dapat 

diartikan sebagai berikut: 

a.   Konstanta 14,983 menunjukkan bila tanpa ada produk, harga distribusi 

dan promosi, masih ada loyalitas konsumen sebesar 14,983 satuan 

loyalitas. 

b.   Nilai  0,036  pada  variabel    produk  (X1)  menunjukkan  bila produk  

dinaikkan satu satuan maka loyalitas kosumen  akan naik 0,036 satuan 

loyalitas. 

c. Nilai - 0,031 pada variabel harga (X2) menunjukkan bila harga dinaikkan 

satu satuan maka loyalitas konsumen akan berkurang -0,321 satuan 

loyalitas. 
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d. Nilai 0,218 pada variabel distribusi (X3) menunjukkan bila distribusi 

dinaikkan satu satuan maka loyalitas konsumen  akan naik 0,218 satuan. 

e. Nilai 0,078 pada variabel promosi (X4) menunjukkan bila promosi 

dinaikkan satu satuan maka loyalitas konsumen  akan naik 0,078 satuan. 

 Variabel   bernilai   positif  yaitu  produk, distribusi dan promosi yang   

berarti   bahwa  ketiga variabel berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 

produk dari PT. Apsara Tiyasa Sembada, sedang harga tidak berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen. 

2.   Dari  hasil uji  t  dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 0,215,  X2= 

-0,312 dan X3= 1,429 dan X4 = 0,488 dengan tingkat signifikansi 0,000. 

Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut 

berada di bawah taraf 5%.  Untuk X1, t hitung sebesar 0,215 < t tabel sebesar 

2,000 sehingga hipotesis tidak dapat diterima yang berarti tidak terdapat 

pengaruh produk  terhadap  loyalitas konsumen.  Untuk  X2,  t  hitung  

sebesar -0,312  <  t  tabel  sebesar  2,000  sehingga  hipotesis  tidak dapat  

diterima  yang berarti tidak terdapat pengaruh harga tehadap loyalitas 

konsumen. Untuk X3, t hitung sebesar  1,429  <  t tabel  sebesar 2,000  

sehingga  hipotesis  tidak dapat diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh 

promosi tehadap loyalitas karyawan. Untuk X4, t hitung sebesar 0,488 , t tabel  
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sebesar 2,000 sehingga hipotesis dapat diterima yang berarti terdapat pengaruh 

distribusi  tehadap loyalitas konsumen. 

3.   Dari perhitungan uji F didapatkan  F hitung  sebesar 0,737 dengan taraf 

signifikansi  0,000.  Hal ini  menunjukkan  bahwa signifikan Fhitung    lebih  

kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel produk, harga, distribusi 

dan promosi berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

4.   Dari   hasil   perhitungan   koefisien   determinasi   menunjukkan   bahwa 

koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar -0,022. Hal ini 

berarti 2,20% loyalitas konsumen dapat dijelaskan oleh variabel produk, 

harga, distribusi  dan promosi. Sedangkan sisanya yaitu 97,80% loyalitas 

konsumen produk dari PT. Apsara Tiyasa Sembada dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

B.  Saran 

Dari hasil penelitian penulis ingin menyarankan kepada pihak 

menajemen agar PT. Apsara Tiyasa Sembada dapat meningkatkan Loyalitas 

konsumen terhadap konsumennya. Adapun saran-saran yang ingin 

disampaikan yang berkaitan dengan keempat faktor yang mempengaruhi 

Loyalitas konsumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. PT. Apsara Tiyasa Sembada, sebagai produsen alat kantor dan  Produk 

meubelair berbahan metal untuk keperluan kantor, sekolah, dan 

Perpustakaan diharapkan terus mempertahankan Loyalitas konsumen 

dengan cara menjaga kualitas produk dan menjaga kenyamanan dan 

segala fasilitas yang didapatkan konsumen melalui distribusi karena 

faktor variabel produk dan  distribusi  yang memilikai pengaruh paling 

dominan terhadap Loyalitas konsumen. PT. Apsara Tiyasa Sembada juga 

diharapkan mampu meningkatkan promosi penjualan yang lebih 

meningkat supaya Loyalitas konsumen dapat terus dipertahankan. 

2. Untuk meningkatkan kualitas produk dengan melakukan inovasi terus 

menerus serta memenuhi keinginan konsumen yang selalu berubah. Untuk 

meningkatkan loyalitas konsumen, disarankan kegiatan promosi yang 

berupa pemberian diskon, pemberian hadiah langsung dan garansi harus 

tetap dilakukan terus agar minat konsumen semakin tinggi dan tertarik 

untuk membeli. 

3. Untuk meningkatkan keputusan pembelian, disarankan bagi pihak 

perusahaan untuk selalu berinovasi menciptakan desain yang inovatif.  

4. Untuk penelitian mendatang jumlah responden ditambah serta model 

diperluas. 
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