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ABSTRAK 

 

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA HARGA, KUALITAS 

PRODUK, DAN PELAYANAN DENGAN KEPUTUSAN 

PEMBELIAN ROTI YANA BAKERY PADA SEKMEN PASAR 

DI KECAMATAN KLATEN TENGAH 

 

Milan Nur Indra 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) mengetahui hubungan harga 

terhadap keputusan pembelian konsumen perusahaan Roti Yana Bakery pada 

sekmen pasar Di Kecamatan Klaten tengah, 2) mengetahui hubungsn kualitas 

produk terhadap keputusan pembelian konsumen perusahaan Roti Yana Bakery 

pada sekmen pasar Di Kecamatan Klaten tengah, 3) mengetahui hubungan 

pelayanan  terhadap keputusan pembelian konsumen perusahaan Roti Yana 

Bakery pada sekmen  pasar Di Kecamatan Klaten tengah, 4) mengetahui 

hubungan harga, kualitas produk dan pelayanan apakah berpengaruh terhadap 

keputusan  pembelian Roti Yana Bakery pada sekmen pasar di Kecamatan Klaten 

Tengah.  

 Dari perhitungan uji t dapat diketahui untuk X1, t hitung =0.821 yang 

lebih kecil dari signifikasi 5%   untuk N = 50 maka kesimpulannya hipotesis di 

terima atau terbukti kebenarannya untuk harga (X1). Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara harga dengan 

keputusan pembelian konsumen. Nilai hitung X2, t hitung = 1.923 yang lebih 

besar dari signifikasi 5% untuk N= 50 , serta untuk X3, t hitung = 2.860 yang 

kecil dari signifikansi 5%  untuk N = 50. Maka kesimpulannya hipotesis diterima 

dan terbukti kebenarannya untuk harga dan pelayanan dinyatakan bahwa ada 

hubungan dan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan 
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pembelian konsumen sedangkan kualitas produk tidak berpengaruh signifikan 

pada keputusan pembelian  Roti Yana Bakery. 

Kata kunci : Harga, Kualitas Produk, Pelayanan, Keputusan Pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Semakin berkembangnya teknologi dan informasi saat ini, kemampuan 

perusahaan dituntut untuk lebih cermat dalam persaingan bisnis. Jika 

perusahaan ingin tetap eksis dalam persaingan, maka perusahaan harus 

memperhatikan salah satu fungsi pokoknya yaitu pemasaran. Fenomena 

persaingan di era globalisasi akan semakin mengarahkan sistem perekonomian 

negara manapun ke mekanisme pasar yang pada akhirmya memposisikan 

pemasar untuk selalu mengembangkan dan merebut pangsa pasar. Dalam 

melaksankan pemasaran yang baik, produsen harus mengetahui dahulu apa 

yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen,sehingga produk yang 

ditawarkan akan sesuai dengan permintaan konsumen. 

Pasar bebas mengakibatkan dunia perdagangan mengalami persaingan 

bisnis yang lebih ketat. Perusahaan-perusahaan yang tidak mampu bersaing 

pada akhirnya akan runtuh dikalahkan oleh pesaingnya. Untuk mencapai tujuan 

tersebut maka perusahaan memerlukan berbagai usaha agar tujuan yang telah 

telah direncanakan tercapai. 

Kebutuhan dan keinginan konsumen selalu mengalami perubahan bahkan 

cenderung meningkat dari waktu ke waktu maka, perusahaan perlu 

mengadakan suatu riset pemasaran dalam usahanya untuk mengetahui produk 

apa yang sebenarnya di butuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Konsumen 

dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan 

banyak dipengaruhi oleh presepsinya terhadap price,product,promotion,place, 

yang telah diterapkan oleh perusahaan selama ini ( Kotler,2005:214 ). 

Variabel harga merupakan satu-satunya dari keempat bauran tersebut di 

atas yang dapat menghasilkan pendapatan, dari bauran lainnya yang 
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menghasilkan biaya. Harga merupakan variabel yang sangat penting untuk di 

perhatikan, disamping karena harga mempengaruhi jumlah pendapatan yang 

akan diterima oleh perusahaan, harga juga dapat menjadi sebuah nilai yang 

akan diterima oleh perusahaan. Menurut Kotler dan Amstrong (2001) 

menyatakan bahwa harga adalah sejumlah uang yang di bebankan atas suatu 

produk atau jasa, atau jumlah nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-

manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. 

Persaingan kualitas produk, harga, dan pelayana yang begitu sengit, 

menuntut para pemasar (Produsen) untuk dapat menyedaiakan produk-produk 

yang berkualitas, harga yang terjangkau, dan pelayanan yang menarik oleh 

pelanggan serta dapat mengembangkan suatu produk yang bermanfaat dan 

inovatif sesuai dengan harapan pelanggan dan kebutuhan pasar, sehingga 

kepuasan setelah mengkonsumsi dapat diperoleh dan akan membuat pelanggan 

melakukan pembelian di masa yang akan datang atau pembelian berulang pada 

produk yang sama dengan kata lain dapat membuat konsumen melakukan 

keputusan pembelian. 

Persaingan dalam dunia usaha yang semakin meningkat pada gilirannya 

akan menjadikan harga menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk 

memenangkan persaingan. Sementara bagi pelanggan harga tersebut haruslah 

merupakan refleksi produk yang benar-benar bermutu pada tingkat konsumen 

yang terjangkau dan diupayakan dapat memenuhi kepuasan pelanggan. 

Semakin banyaknya pilihan produk yang dijual di pasar,maka semakin 

banyak pula pilihan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang sesuai 

dengan harapannya. Sehingga konsekuensi dari kondisi tersebut adalah 

konsumen menjadi lebih cermat dan pintar dalam menghadapi setiap produk 

yang diluncurkan di pasar. Suatu perusahaan dalam mengeluarkan produk 

sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan 

begitu produk dapat bersaing di pasaran, sehingga menjadikan memiliki 

banyak alternatif pilihan produk sebelum mengambil keputusan untuk membeli 

suatu produk yang ditawarkan. Keunggulan dari produk dapat diketahui oleh 
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konsumen dan bisa membuat konsumen tertarik untuk mencoba dan kemudian 

akan mengambil keputusan untuk membeli suatu produk tersebut. 

Persaingan dalam usaha roti saat ini semakin ketat. Hal tersebut ditandai 

dengan bermunculnya perusahaan-perusahaan roti di tingkat lokal maupun 

produk dari luar yang lebih bervarian dan modern dan menjadikan para 

pengusaha roti lokal terjepit. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak 

pula pada Perusahaan Roti Yana Bakerry sebagai salah satu produsen roti lokal 

yang ada di Klaten. 

Persaingan yang sangat ketat industri roti, perusahaan harus menetapkan 

strategi yang tepat sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Usaha yang 

telah dilakukan Perusahaan Roti Yana Bakerry dalam menjual produknya 

melalui promosi diantaranya adalah dengan mebuat brosur,spanduk,promosi 

melalui medsos seperti facebook,instagram dan twitter. Selain melakukan 

promosi perusahaan juga berusaha meningkatkan kualitas produknya serta 

menawarkan berbagai macam varian rasa dan model yang lebih modern dan 

telah mengembangkan dari roti kecil-kecilan dan merambah ke roti kekinian 

seperti roti ulang tahun dll. Seiring dengan perkembangan zaman agar 

konsumen tertarik untuk tetap membeli produk Roti di perusahaan Roti Yana 

Bakerry. Menentukan harga yang cenderung murah dan terjangkau di 

bandingkan para pesainganya dan lebih menggait ke masyarakat kalangan 

menengah kebawah secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. 

Berdasarkan paparan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan bagaimana keputusan pembelian 

konsumen dapat dipengaruhi oleh harga, kualitas produk, dan pelayanan 

dengan judul : “ANALISIS HUBUNGAN ANTARA HARGA, KUALITAS 

PRODUK DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

ROTI YANA BAKERY DI SEGMEN PASAR KECAMATAN KLATEN 

TENGAH”  
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B.  Alasan Pemilihan Judul 

Dewasa ini semakin banyak produk yang beredar di pasar dengan berbagai 

macam merk, berarti semakin besar persaingan yang terjadi diantara 

perusahaan-perusahaan sejenis. Untuk membuat konsumen agar mau membeli 

produk di Perusahaan Yana Bakerry, maka perusahaan perlu mempunyai 

strategi agar konsumen bersedia membeli produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan. Dalam hal ini salah satu dari usaha perusahaan untuk 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah dengan melakukan 

pengembangan kualitas produk dan pelayanan sesuai dengan apa yang 

konsumen butuhkan dan inginkan dengan harga yang terjangkau. 

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai alasan tertentu dalam 

pengambilan judul. Adapun alasanya adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif 

Karena ingin mengetahui pentingnya Harga, kualitas produk dan pelayanan 

terhadap keputusan pembelian. 

2. Alasan Subjektif 

Lokasi Penelitian relatif dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga 

mempermudah untuk peneliatian. 

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. Konsep yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Harga 

Yaitu nilai uang yang harus dibayarkan oleh komsumen kepada penjual 

atas barang atau jasa yang dibelinya. Dengan kata lain, harga adalah nilai 

suatu barang yang ditentukan oleh penjual. 
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2. Kualitas Produk 

Yaitu Faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang dalam menjalankan 

fungsinya, meliputi daya tahan barang, keunggulan serta kelayakan 

barang. 

 

3. Pelayanan 

Yaitu suatu usaha yang bertujuan menarik perhatian komsumen dalam 

upaya menimbulkan minat untuk membeli atas barang dan jasa yang 

ditawarkan dalam upaya menciptakan kepuasan terhadap diri konsumen. 

 

4. Keputusan pembelian 

Tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen 

benar-benar membeli.Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan 

individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang yang ditawarkan. 

 

D.  Pembatasan Masalah 

    Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan,maka perlu dibatasi 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Lokasi Penelitian dilakukan di desa Tegalrejo, Kelurahan Gumulan, 

Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten 

2. Pembahasan berkaitan dengan harga, kualitas produk, pelayanan  

dan keputusan 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 hubungan antara kualitas produk dengan keputusan 

pembelian roti “ yana bakery ” di Sekmen Pasar  Kecamatan Klaten 

Tengah ? 

2. Apakah ada hubungan antara harga dengan keputusan pembelian roti 

“ yana bakery ” di Sekmen Pasar Kecamatan Klaten Tengah ? 

3. Apakah ada hubungan antara  pelayanan dengan keputusan 

pembelian roti “ yana bakery ” di Sekmen Pasar Kecamatan Klaten 

Tengah ? 

4. Apakah ada hubungan antara harga,kualitas produk dan pelayanan 

dengan keputusan pembelian roti “ yana bakery ” di Sekmen Pasar 

Kecamatan Klaten Tengah ? 

 

F.   Tujuan Penelitian 

    Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan,mengembangkan 

dan menguji sesuatu pendapatan yang benar dan nyata pada objek yang 

diteliti.Namun secara spesifikasi tujuan penelitian adalah :  

1. Mengetahui apakah hubungan harga berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian roti “yana bakery” di Sekmen Pasar Kecamatan Klaten Tengah. 

2. Mengetahui apakah hubungan kualitas produk berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian roti “yana bakery” di Sekmen Pasar Kecamatan 

Klaten Tengah. 

3. Mengetahui apakah hubungan pelayanan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian roti “yana bakery” di Sekmen Pasar Kecamatan Klaten Tengah. 
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4. Mengetahui apakah hubungan harga, kualitas produk dan pelayanan 

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian roti “yana 

bakery” di Sekmen Pasar Kecamatan Klaten Tengah. 

G.   Manfaat Penelitian 

  Adapun hasil dari penelitian ini,berguna untuk : 

1. Bagi Penulis untuk berlatih berpikir ilmiah, sehingga dapat 

memperluas wawasan, bila kelak menghadapi masalah yang erat 

hubungannya dengan harga, kualitas produk, pelayanan dan keputusan 

pembelian. 

2. Bagi Lembaga Pendidikan dalam hal ini adalah Universitas, Khusunya 

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 toko roti “yana bakery” di desa Tegalrejo, Kecamatan Klaten 

Tengah, Kabupaten klaten. 

4. Bagi pihak lain sebagai bahan masukan dan tambahan pengetahuan 

yang dapat memperkaya wawasan serta pertimbangan dalam 

menghadapi masalah serupa. 

        Dari hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi toko roti “yana 

bakery” Kabupaten Klaten sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan 

harga, kualitas produk dan pelayanan yang baik. 
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H.   Sistematika penulisan 

 Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, 

alasan pemilihan judul, penegsan judul, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika 

penulisan. 

 Bab II Tinjauan Pustaka, membahas tentang pengertian manajemen 

pemasaran, konsep pemasaran, tinjauan tentang harga, membahas tentang 

pengertian harga, tujuan penetapan harga,faktor pertimbangan dalam 

penetapan harga, indicator harga, kualitas produk, membahas tentang 

pengertian kualitas produk, tujuan peningkatan kualitas barang, 

pengukuran kualitas barang, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

barang, pelayanan, membahas tentang pengertian pelayanan, keputusan 

pembelian, membahas tentang pengertian keputusan pembelian, proses 

pengambilan keputusan pembelian, penelitian terdahulu 

 Bab III Metode penelitian, pada bab ini terisi tentang tipe 

penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, variabel penlitian,  

populasi dan sampel, uji kualita data, metode analisa data serta gmbaran 

umum objek penelitian. 

 Bab IV Hasil dan pembahasan, membahas tentang karakteristik 

responden penelitian, analisis data, variabel penelitian, uji instrumen 

penelitian, uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, analisis data, 

membahas tentang analisis regrehsi berganda, hasil uji t, hasil uji f, 

pembahasan .  

 Bab V Simpulan dan Saran, menguraikan tentang kesimpulan hasil 

penelitian dan  memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi 

yang bersangkutan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab v ini akan dikemukakan tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan 

pembahasan dan analisis data dalam bab-bab terdahulu, dan ber titik tolak dari 

kesimpulan yang diambil akan diberikan saran-saran dengan harapan akan 

memberikan harapan masukan-masukan bagi perusahaan Roti Yana Bakery  

A SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka dapat ditarik keismpulan sebagai berikut : 

1. Harga (X1), Kualitas Produk ( X3 ), Pelayanan (X3)  berpengaruh   secara 

bersama-sama terhadap Keputusan Pembelian (Y) .  

2. Harga berpengaruh positif dan signifikan  terhadap Keputusan Pembelian 

Roti Yana Bakery Pada Segmen Pasar Kecamatan Klaten Tengah 

3. Kualitas Produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian Roti Yana Bakery Pada Segmen Pasar Kecamatan Klaten 

4. Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian Roti Yana Bakery Pada Segmen Pasar Kecamatan Klaten 

 

B Saran-saran  

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dukungan teori yang 

dikemukakan para ahli, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai 

berikut. 

1. Dari hasil penelitian kualitas produk, harga dan pelayanan menjadi faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat keputusan pebelian , maka perusahaan 

Roti Yana Bakery lebih memperhatikan lagi ketiga faktor tersebut. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara senantiasa menjaga kualitas produk yang 

dihasilkan disesuaikan dengan harga yang ditawarkan serta pelayanan 



 
 

 
 

yang di maksimalkan lagi. Apalagi sekarang banyak sekali produk-produk 

sejenis berada di pasaran. 

2. Karena kualitas mempunyai tingkat pengaruh yang lebih besar dari harga, 

maka produsen harus bisa menciptkan serta berkreasi agar produk yang 

dihasilkan mempunyai kualitas yang telah terbukti keunggulannya 

sehingga pelanggan membandingkan kualitas dengan produk yang lain, 

sehingga tidak akan kecewa. Apalagi jika memang nantinya Roti Yana 

Bakery dapat menciptakan suatu produk dengan kualitas yang baik tetapi 

dengan harga yang lebih murah dan pelayanan yang semakin menarik, 

maka tentu pembeli akan melakukan pembelian kembali. 

3. Perusahaan sebaiknya sesering mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan 

kepada karyawannya agar kualitas produk lebih baik lagi serta memiliki 

kualitas dan daya jual yang tinggi. 

4. Diaharapkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya jumlah responden 

diperbanyak untuk lebih memiliki keakuratan data, karena semua 

pembahasan tidak cukup hanya mendasarkan penelitian terdahulu saja, 

tetapi juga mendasar dasar teori yang digunakan, disini belum ada dasar 

teori yang digunakan untuk mendukung pembahasannya,tambahkan. 

Skripsi itu penelitian yang membandingkan dengan dasar teorinya, hasil 

penelitian mengatakan apa dan dasar teorinya mengatakan apa. 
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