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ABSTRAK 

 

Nama: HENDRI BUDIYANTO, NIM: 1721100060, Skripsi dengan judul: 

“ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, HARGA DAN KUALITAS  

PRODUK DALAM MENJAGA KEPERCAYAAN KONSUMEN ( STUDI KASUS 

PADA JASA PENGGILINGAN DAGING DI TEGAR JAYA DI JATINOM), Fakultas 

Ekonomi Program Studi Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten 2021. 

 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas 

pelayanan dalam menjaga kepercayaan konsumen di jasa penggilingan daging Tegar Jaya di 

Jatinom, 2) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga dalam menjaga kepercayaan 

konsumen di jasa penggilingan daging Tegar Jaya di Jatinom, 3) untuk mengetahui dan 

menganlisis pengaruh kualitas produk dalam menjaga kepercayaan konsumen di jasa 

penggilingan daging Tegar Jaya di Jatinom, 4) untuk mengetahui dan menganlisis pengaruh 

kualitas pelayanan, harga dan kualitas produk dalam menjaga kepercayaan konsumen di jasa 

penggilingan daging Tegar Jaya di Jatinom. 

 
Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 138 orang pelanggan yang menggilingkan daging di 
penggilingan daging Tegar Jaya di Jatinom Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas 
: kualitas pelayanan (X1), harga (X2), dan kualitas produk (X3) serta variabel terikat (Y) : 
kepercayaan konsumen. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda 
dengan bantuan program SPSS. 

  
Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara sendiri-

sendiri antara kualitas pelayanan, harga dan kualitas produk berpengaruh positif terhadap 
kepercayaan konsumen karena t hitung kualitas pelayanan = 3.395, harga = 1.073, dan 
kualitas produk  = 1.076. Kedua hasil tersebut berada di atas taraf signifikansi 5 % (0,05) dan 
lebih kecil  dari t tabel 1,960. Dan didapat F hitung sebesar 5,284 >  F table 2,21 dengan taraf 
signifikansi 0,023 < 0,05 yang berarti HO ditolak. Dengan demikian hopotesis penelitian yang 
berbunyi : 1) ada pengaruh yang signifikan harga terhadap kepercayaan konsumen, 2) ada 
pengaruh yang signifikan kualitas produk terhadap kepercayaan konsumen, kedua variabel 
tersebut tidak terbukti sedangkan 3) ada pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan terhadap 
kepercayaan konsumen terbukti karena t hitung  kualitas pelayanan 3.395 > dari t tabel 1,960. 
 
 
 
Kata kunci: kualitas pelayanan, harga, kualitas produk dan kepercayaan konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era modern, seluruh dunia telah memperbarui teknologi mesin 

untuk mempermudah mereka dalam mengolah sebuah produk. Mesin giling 

daging (meat grinder) adalah suatu mesin yang berfungsi untuk 

menghaluskan dan melembutkan daging yang akan digunakan sebagai bahan 

makanan atau campuran makanan. Daging yang belum digiling biasanya 

masih dalam bentuk potongan-potongan kecil yang tidak dapat dicampur 

dengan bahan lain dalam suatu adonan makanan, sehingga dibutuhkan proses 

penghaluskan lebih dahulu untuk memudahkan pencampuran daging dengan 

bahan makanan yang lain. Proses penggilingan daging termasuk dalam proses 

utama dalam pembuatan jenis makanan seperti bakso, nugget atau sosis 

disamping proses lain seperti pengadukan adonan. Menurut Bereviews, Karl 

Friedrich Christian Ludwig Freiherr Drais von Sauerbronn lahir di Jerman 

pada 1785, beliau adalah tokoh yang menemukan dan mengembangkan mesin 

penggiling daging pada tahun 1800-an, namun hasil dari penemuannya masih 

kurang memuaskan dibanding dengan hasil penggiling daging modern saat 

ini. 

Usaha penggilingan daging di Kabupaten Klaten memiliki beberapa 

usaha mikro kecil, salah satunya adalah penggilingan daging Tegar Jaya. 

Berdasarkan data yang kami dapat tahun 2020 penggilingan daging Tegar 

Jaya dapat memproduksi hasil gilingan sebanyak 3.9000 kg/bulan. Dan pada 
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hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha produksi penggilingan daging Tegar 

Jaya dapat meningkat sebanyak 3 kali lipat dari hari biasanya.  

Untuk meningkatkan kualitas usaha jasa penggilingan daging dari 

penggilingan daging Tegar Jaya sebuah pelayanan yang baik juga harus 

diberikan kepada para konsumen. Olsen dan Wyckoff dalam buku Yamit 

(2010:22) mengatakan bahwa sebuah jasa pelayanan merupakan kelompok 

yang memiliki daya guna baik secara eksplisit maupun implisit dalam 

kemudahan untuk mendapatkan barang maupun jasa pelayanan. Kotler dan 

Keller (2012:83) menjelaskan pelayanan merupakan sebuah tindakan yang 

dapat ditawarkan dari pihak satu ke pihak lainnya, dan pada hal yang 

ditawarkan tersebut pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan adalah bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan jasa 

pelayanan, dengan tujuan untuk memenuhi harapan dari konsumen. 

Dan untuk kualitas produk yang ditawarkan dari pihak pemilik usaha 

juga harus memuaskan. Kotler dan Keller (2012:316) menjelaskan bahwa 

kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk untuk memberikan hasil 

yang sesuai atau melebihi dari apa yang diinginkan konsumen. Jasa yang 

ditawarkan ke pasar diharapkan dapat mendapatkan perhatian, dibeli, 

digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. Nilai utama dari yang diharapkan oleh pelanggan dari produsen 

adalah sebuah kualitas produk dan jasa yang tinggi (Kotler dan Amstrong 

2012:346). Maka, dari uraian diatas dapat menyimpulkan bahwa kualitas 
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produk adalah kemampuan suatu produk, sehingga dapat memberikan kinerja 

yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Diperlukan strategi pengembangan usaha yang tepat agar usaha 

penggilingan daging dapat berkesinambungan, dan perekonomian masyarakat 

selaku pengusaha dan pengguna jasa penggilingan daging dapat terus 

meningkat. Alderson. (HLM.69) menyarankan, "yang dibutuhkan bukanlah 

penafsiran atas manfaat yang diciptakan oleh pemasaran, melainkan 

penafsiran pemasaran atas seluruh proses menciptakan utilitas. Menganalisis 

lingkungan internal yang mencakup faktor kekuatan dan kelemahan usaha 

dan menganalisis lingkungan eksternal yang meliputi pemanfaatan peluang 

dan meminimalisir ancaman yang berasal dari luar kendali usaha merupakan 

langkah awal untuk memulai strategi dari pengembangan usaha penggilingan 

daging. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis strategi pengembangan usaha penggilingan daging di 

Kabupaten Klaten. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat khususnya pengusaha penggilingan daging dalam 

mengembangkan usahanya, dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah 

dalam mengambil kebijakan khususnya dalam pembinaan dan pengembangan 

usaha penggilingan daging. 

Tingginya dari persaingan usaha dapat mempengaruhi kinerja bisnis 

dan sekaligus  akan  mempengaruhi  pendapatan  perusahaan.  Di  samping  

itu adanya persaingan mengakibatkan calon pengguna jasa harus lebih selektif 

dalam memilih jasa penggilingan daging yang handal dan dapat dipercaya. 



4 
 

Maka, kepercayaan terhadap merek terbentuk dari pengalaman masa lalu dan 

interaksi sebelumnya. Suatu pengalaman konsumsi dapat didefinisikan 

sebagai kesadaran dan perasaan yang dialami konsumen selama pemakaian 

produk atau jasa (Sunarto, 2006:236). Kepercayaan konsumen adalah semua 

pengetahuan yang dimiliki oleh pelanggan dan semua kesimpulan yang 

dibuat pelanggan tentang objek, atribut dan manfaatnya (Mowen dan Minor 

2002:312). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah 

suatu kesadaran dan perasaan yang dimiliki oleh konsumen untuk 

mempercayai sebuah produk, dan digunakan penyedia jasa sebagai alat untuk 

menjalin hubungan jangka panjang dengan konsumen. 

Kotler dan Keller (2012:46) mendefinisikan kepuasan konsumen 

adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil 

yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Bila kinerja melebihi 

harapan mereka akan merasa puas dan sebaliknya bila kinerja tidak sesuai 

harapan maka akan kecewa. Dalam menentukan kepuasan konsumen ada lima 

faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan (Lupiyoadi, 2006:15) antara 

lain: 

1. Kualitas produk,yaitu pelanggan akan merasa puas bila hasil mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

2. Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu pelanggan akan merasa puas bila 

mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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3. Emosi, yaitu pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan 

keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila 

menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung 

mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang 

diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi sosial yang 

membuat pelanggan merasa puas terhadap merek tertentu. 

4. Harga, yaitu produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang 

lebih tinggi kepada pelanggan. 

5. Biaya, yaitu pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan 

atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk 

atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. 

Agar bisnis ini lebih kompetitif serta dapat meraih target pasar, pelaku 

bisnis jasa dekorasi perlu menyusun strategi pemasaran yang tepat dalam 

mempertahankan posisi pasar melalui pendekatan yang sistematis. Salah 

satunya dengan melalui pendekatan SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity, Threat). Pendekatan SWOT digunakan sebagai metode dalam 

penelitian ini karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan 

pendekatan yang lain. Dengan menggunakan Analisis SWOT, maka dapat 

diketahui situasi bisnis jasa ini untuk memprediksi rencana masa depan usaha 

dari Tegar Jaya yang akan di teliti pada skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, Harga Dan Kualitas Produk Dalam Menjaga 
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Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Pada Jasa Penggilingan Daging di 

Tegar Jaya Di Jatinom)”  

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam 

pemilihan judul tersebut, adapun alasanya tersebut sebagai berikut: 

1. Alasan Subjektif 

a. Ingin mendalami tentang keterkaitan pengaruh kualitas pelayanan, 

harga dan kualitas produk  dalam menjaga kepercayaan konsumen di 

Jasa Penggilingan Daging Tegara Jaya di Jatinom 

b. Lokasi penelitian ditempat peneliti bekerja. 

2. Alasan Objektif 

a. Ingin menguji : faktor manakah dari pengaruh kualitas pelayanan,  

harga dan kualitas produk yang  memberikan pengaruh terbesar dalam 

menjaga kepercayaan konsumen pada jasa penggilingan daging di 

Tegar Jaya di Jatinom. 

b. Ingin menguji : pentingnya pengaruh kualitas pelayanan, harga dan 

kualitas produk  yang  memberikan pengaruh terbesar dalam menjaga 

kepercayaan konsumen pada jasa penggilingan daging di Tegar Jaya 

di Jatinom. 

C. Penegasan Judul 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti harus 

mengetahui maksud arti penelitian. Dengan mengetahui konsep penelitian 

diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam pemecahan masalah.  
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Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Pelayanan adalah setiap kegiatan  atau  manfaat  yang  ditawarkan  oleh  

suatu  pihak pada  pihak  lain  dan  pada dasarnya  tidak   berwujud,   

serta   tidak  menghasilkan kepemilikan sesuatu (Kotler, 2005). Kualitas 

pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan 

supaya mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. 

2. Pengertian Harga 

Harga menurut Kotler dan Amstrong (2001) adalah sejumlah uang 

yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Lebih jauh lagi, harga 

adalah sejumlah nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat 

dengan memiliki atau menggunakan suatu barang atau jasa. Harga 

merupakan hal yang diperhatikan konsumen saat melakukan 

pembelian. Sebagian konsumen bahkan mengidentifikasikan harga 

dengan nilai. 

3. Pengertian Kualitas Produk 

Kotler dan Armstrong (2008) menyatakan bahwa “Kualitas produk 

adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya 

yang meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan, operasi 

dan perbaikan serta atribut lainnya”. Bila suatu produk telah dapat 

menjalankan fungsi-fungsinya dapat dikatakan sebagai produk yang 

memiliki kualitas yang baik 
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4. Pengertian Kepercayaan 

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang 

lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan 

merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan 

konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia 

akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang- orang 

yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai 

(Moorman, 2003).  

D. Identifikasi Masalah 

a. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dalam menjaga kepercayaan 

konsumen. 

b. Menganalisis harga dalam menjaga kepercayaan konsumen. 

c. Menganalisis kualitas produk dalam menjaga kepercayaan konsumen. 

E. Pembatasan Masalah 

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membatasi masalah untuk 

memudahkan analisis agar dalam penelitian ini memperoleh pengetahuan 

yang   mendalam    tentang    objek    yang   diteliti,   sehingga  data  yang 

dikumpulkan bisa dipelajari secara keseluruhan dan berintegrasi. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengaruh kualitas pelayanan dalam menjaga kepercayaan konsumen.  

2. Pengaruh harga dalam menjaga kepercayaan konsumen. 

3. Pengaruh kualitas produk  dalam menjaga kepercayaan konsumen. 
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F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka pokok permasalahannya 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas pelayanan  mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 

menjaga kepercayaan konsumen di jasa penggilingan daging Tegar Jaya di 

Jatinom? 

2. Apakah harga  mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menjaga 

kepercayaan konsumen di jasa penggilingan daging Tegar Jaya di 

Jatinom? 

3.  Apakah kualitas produk mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 

menjaga kepercayaan konsumen di jasa penggilingan daging Tegar  

4. Apakah kualitas pelayanan, harga dan  kualitas produk mempunyai 

pengaruh yang signifikan dalam menjaga kepercayaan konsumen di jasa 

penggilingan daging Tegar Jaya di Jatinom? 

G. 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 : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dalam 

menjaga kepercayaan konsumen di jasa penggilingan daging Tegar Jaya di 

Jatinom. 
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b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga dalam menjaga 

kepercayaan konsumen di jasa penggilingan daging Tegar Jaya di Jatinom. 

c. Untuk mengetahui dan menganlisis pengaruh kualitas produk dalam 

menjaga kepercayaan konsumen di jasa penggilingan daging Tegar Jaya di 

Jatinom.  

d. Untuk mengetahui dan menganlisis pengaruh kualitas pelayanan, harga 

dan kualitas produk dalam menjaga kepercayaan konsumen di jasa 

penggilingan daging Tegar Jaya di Jatinom.  

 

H. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan penulisan Skripisi ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam 

perkembangan teori dan ilmu  pengetahuan yang terkait dengan pengaruh 

kualitas pelayanan, harga dan  kualitas produk dalam menjaga kepercayaan 

konsumen di jasa penggilingan daging Tegar Jaya di Jatinom.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Dengan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau pertimbangan 

untuk mengadakan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

jasa, harga dan kualitas produk sebagai pertimbangan bagi manajemen 

untuk membuat kebijakan. 

b. Bagi Peneliti 
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1. Sebagai media pembelajaran diri penulis untuk meningkatkan 

kreativitas dalam menerapkan teori-teori perkuliahan yang telah 

diterima selama ini. 

2. Sebagai bekal dalam mempersiapkan diri sebelum terjun di dunia 

kerja sehingga dapat melihat kelebihan dan kekurangan diri guna 

meningkatkan kinerja penulis 

3. Menambah wawasan penulis dalam berinovasi untuk mendukung 

tugas akhir ini 

c. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan 

dapat memberikan referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa. 

J.  Hipotesis 

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga variabel  kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap 

kepercayaan konsumen pada jasa penggilingan daging di Tegar Jaya 

Jatinom 

2. Diduga variabel  harga berpengaruh positif terhadap kepercayaan 

konsumen pada jasa penggilingan daging di Tegar Jaya Jatinom 

3. Diduga variabel  kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepercayaan 

konsumen pada jasa penggilingan daging di Tegar Jaya Jatinom 

4. Diduga variabel kualitas pelayanan, harga dan    kualitas produk dan harga 

berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen pada jasa penggilingan 

daging di Tegar Jaya Jatinom. 
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K.  Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian 

sesuai dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I.  Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, alasan pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen pemasaran, 

kualitas pelayanan, harga,  kualitas produk, dan kepercayaan 

konsumen  serta penelitian terdahulu. 

BAB III. Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian, dan gambaran 

umum tentang objek penelitian. 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis yang dicari 

penyelesaiannya. 

BAB V. Simpulan dan Saran, berisi tentang simpulan dan saran diajukan 

dalam hasil akhir penelitian.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

Penelitian ini dilakukan  untuk menguji pengaruh variabel  kualitas 

pelayanan, harga dan  kualitas produk terhadap kepercayaan konsumen di 

Jasa Penggilingan Daging Di Tegar Jaya Di Jatinom. 

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 Y =  1,905 + 0,299 X1 + 0,103 X2  + 

0,096 X3.  Dari persamaan  regresi  linier berganda di atas dapat 

diartikan sebagai berikut: 

a. Konstanta 1,905 menunjukkan bila tanpa ada kualitas pelayanan, 

harga dan kualitas produk, masih ada kepercayaan konsumen  sebesar 

1,905 satuan kepercayaan konsumen.   

b. Nilai  0,299 pada  variabel    kualitas pelayanan  (X1)  menunjukkan  

bila kualitas pelayanan dinaikkan satu satuan maka kepercayaan 

konsumen  akan naik 0,299 satuan kepercayaan konsumen. 

c. Nilai 0,103 pada variabel harga (X2) menunjukkan bila harga 

dinaikkan satu satuan maka kepercayaan konsumen, akan naik 0,103 

satuan kepercayaan konsumen. 
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d. Nilai 0,096 pada variabel kualitas produk (X3) menunjukkan bila 

kualitas produk dinaikkan satu satuan maka kepercayaan konsumen 

akan  naik 0,096 satuan kepuasan konsumen. 

Ketiga Variabel   bernilai   positif  yaitu  kualitas pelayanan, harga dan  

kualitas produk yang   berarti   bahwa  ketiga  variabel berpengaruh 

terhadap kepercayaan konsumen di Jasa Penggilingan Daging Di Tegar 

Jaya Di Jatinom. 

2. Dari  hasil uji  t  dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 3.395,   

X2= 1.073, X3 = 1.076 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan 

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

bawah taraf 5%.  Untuk X1, t hitung sebesar 3.395 > t tabel sebesar 1,960 

sehingga hipotesis dapat diterima yang berarti terdapat pengaruh kualitas 

pelayanan  terhadap  kepercayaan konsumen.  Untuk  X2,  t  hitung  

sebesar 1.073<  t  tabel  sebesar  1,960 sehingga  hipotesis  tidak dapat  

diterima  yang berarti tidak terdapat pengaruh harga terhadap kepercayaan 

konsumen. Untuk X3, t hitung sebesar  1.076 <  t tabel  sebesar 1,960  

sehingga  hipotesis  tidak dapat diterima yang berarti tidak terdapat 

pengaruh kualitas produk  terhadap kepercayaan konsumen. 

3. Dari perhitungan uji F didapat F hitung sebesar 5,284 >  F table 2,21 

dengan taraf signifikansi 0,023 < 0,05 yang berarti HO tolak. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan, harga  dan  

kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepercayaan 

konsumen di penggilingan daging Tegar Jaya di Jatinom.   
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4. Dari   hasil   perhitungan   koefisien   determinasi   menunjukkan   bahwa 

koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 0,086  . Hal ini 

berarti 8,60% kepercayaan konsumen dapat dijelaskan oleh variabel 

kualitas pelayanan,harga dan kualitas produk. Sedangkan sisanya yaitu 

91,40% kepercayaan konsumen di Jasa Penggilingan Daging Di Tegar 

Jaya Di Jatinom dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

 

B.  Saran 

1.  Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden 

menyatakan setuju pelanggan penggilingan daging Tegar Jaya  

menunggu tidak terlalu lama untuk dilayani oleh karyawan di 

penggilingan. Untuk itu, Jasa penggilingan Tegar Jaya tetap harus 

bisa mempertahankan kualitas pelayanannya dan juga terus 

memberikan pelayanan yang prima untuk konsumen agar tetap loyal 

menjadi pelanggannya. Berdasarakan hasil distribusi jawaban 

responden menyatakan setuju bahwa Penggilingan daging Tegar Jaya 

tempatnya   bersih,   nyaman   dan   strategis,  untuk  itu  Pimpinan di  

penggilingan daging Tegar Jaya mempertahankan agar tempatnya 

tetap bersih, nyaman lagi strategis.  
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2. Harga berpengaruh positif tapi tidak  signifikan terhadap kepercayaan 

konsumen. Tempat penggilingan daging Tegar Jaya disarankan untuk 

dapat menyesuaikan harga dengan kualitasnya produk agar bisa lebih 

unggul dari jasa penggilingan daging dari pesaingnya. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kualitas produk 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden menyatakan netral 

bahwa saya merasa hasil produk dari jasa penggilingan daging Tegar 

Jaya sudah sesuai standart komposisi yang ada dan kualiatas yang 

diharapkan,  untuk itu di jasa penggilingan Tegar Jaya terus melakukan 

peningkatan kualitas produknya  agar konsumen lebih tertarik lagi 

untuk melakukan penggilingan di jasa penggilingan Tegar Jaya.  

4. Sebaiknya peneliti yang akan datang disarankan untuk menambahkan 

variabel independen lainnya selain variabel kualitas pelayanan, harga 

dan kualitas produk, yang tentunya dapat mempengaruhi variabel 

dependen kepercayaan konsumen agar lebih melengkapi penelitian ini 

karena masih ada variabel-variabel independen lainnya yang mungkin 

bisa mempengaruhi kepercayaan konsumen. 
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