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Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 

terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 

Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.  

Martin Vanbee 

 

 

Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 

didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya   

Abraham Lincoln 

 

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 

kita telah berhasil melakukannya dengan baik 

Andrew Jackson  
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ABSTRAK 

 

Yuda Baskara, NIM. 1221103450, Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan 

Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, pengaruh higienis terhadap 

keputusan pembelian produk Sari Roti di kecamatan Colomadu. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mngetahui apakah higienis berpengaruh 

pada keputusan pembelian produk Sari Roti di kecamatan Colomadu. Lingkup 

penelitian ini dilakukan di Perum Gawanan Indah kecamatan Colomadu. Subyek 

penelitian ini adalah remaja di kecamatan Colomadu. Adapun teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik sampling insidental, yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan/ insidental bertemu dengan peneliti dan cocok sebagai sumber data,  hal 

ini dilakukan karena populasi lebih dari 100, dengan data primer berupa: 

wawancara, observasi, kuesioner dan dengan data sekunder. Analisis data 

menggunakan metode regresi linier sederhana, karena variabel yang digunakan 

hanya satu variabel independen. Pengujian statistik dengan Uji t (parsial). 

 Berdasarkan deskripsi data, karakteristik responden mayoritas adalah 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 55%, usia antara 21 tahun – 25 tahun 

sebanyak 60%, dan tingkat pendidikan yang didominasi Mahasiswa sebanyak 

75%. Sedangkan berdasarkan analisis data, diperoleh bahwa variabel higienis (X)  

secara signifikan berpengaruh pada keputusan pembelian (Y). Hasil R hitung 

variabel higienis dengan keputusan pembelian sebesar 0,565, dan hasil T hitung 

antara higienis dengan keputusan pembelian sebesar 5,215. Besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini adalah sebesar 31,9%. 

Sedangkan sisanya yaitu 68,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel 

yang telah diteliti. 

 

Kata kunci : higienis dan keputusan pembelian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Konsumen yang mengalami keracunan atau sakit setelah 

mengkonsumsi produk adalah mimpi terburuk dari semua pengusaha industri 

roti. Selain membahayakan jiwa pelanggan, kejadian ini tentu merugikan 

perusahaan secara finansial, merusak kepercayaan pelanggan dan reputasi 

bisnis yang dibangun dengan jerih payah selama bertahun-tahun. Semakin 

maraknya bakery yang mengusung konsep open kitchen merupakan bukti 

bahwa masyarakat semakin peduli dengan kebersihan makanan yang mereka 

konsumsi. 

Penampilan memikat dan rasa yang enak menjadi tidak ada artinya 

sama sekali ketika makanan atau minuman membahayakan kesehatan dan 

mengakibatkan sakit bagi konsumen. Pada umumnya, penyebab utama dari 

masalah ini seringkali berasal dari praktek higiene yang buruk. 

Pada prinsipnya, higienis adalah menjaga kebersihan untuk 

menghindarkan makanan dan minuman dari resiko bahaya, baik bahaya fisik, 

kimia, maupun biologi yang dapat menimbulkan penyakit. Higienis 

digunakan untuk menggambarkan kesehatan yang berhubungan dengan 

individu. 

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan terhadap beberapa hal yang 

mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen dalam membeli roti 
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dengan merk SARI ROTI, diantaranya yaitu konsumen melihat apakah 

produk tersebut higienis dan apakah baik untuk dikonsumsi karena banyaknya 

roti yang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Dan 

kenyataannya adalah roti tersebut sangat terjaga kualitasnya, sangat lezat, roti 

yang empuk dan aman untuk dikonsumsi, karena roti tersebut langsung dibuat 

dipabriknya dan langsung dijual oleh penjual dari pabrik tersebut. Roti ini 

tidak dijual di warung-warung, dikarenakan produk ini sangat dijaga 

kualitasnya, yaitu jangka waktu roti yang dijual tidak lama karena perusahaan 

ingin konsumen mendapatkan roti yang segar atau lezat untuk dikonsumsi. 

Setelah beberapa waktu diteliti dilapangan secara langsung dengan 

menanyakan pendapat dari konsumen juga penjual dari pabrik, diketahui 

bahwa roti ini sangat diminati dan setiap konsumen yang mengetahui tentang 

higienis dan rasa roti ini konsumen tersebut kembali membeli lagi dan lagi. 

Dengan pembuatan yang higienis diharapkan akan terjadi komunikasi 

antara produsen dengan konsumen. Dengan adanya komunikasi tersebut 

diharapkan dapat memperoleh konsumen baru dan mempertahankan 

konsumen lama. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul 

“PENGARUH HIGIENIS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

PRODUK SARI ROTI DI KECAMATAN COLOMADU”. 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Subyektif 

a.  Penulisan ingin mengetahui dan memberi informasi kepada masyarakat   

mengenai pembelian produk Sari Roti di Kecamatan Colomadu. 

b.  Perizinan dan pelaksanaan penelitian dapat penulis peroleh dan  

melakukan dengan mudah karena warga Colomadu konsumen Sari 

Roti. 

 2.  Alasan Objektif 

a.  Pembelian Sari Roti ini sangat digemari warga Colomadu karena 

kelezatannya dan higienis. 

b.  Penelitian mengenai higienis mempengaruhi keputusan pembelian 

produk Sari Roti belum pernah dilakukan. 

 

C. Penegasan judul 

Dalam rangka menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran 

terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut 

ini disampaikan penegasan terhadap variabel-variabel yang terdapat dalam 

judul penelitian ini. 

1. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan 

keputusan pembeli dimana konsumen benar-benar membeli. 

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara 
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langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang 

ditawarkan (Kotler & Amstrong, 2008:226). 

2. Higienis Produk 

Higienis adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan 

melindungi kebersihan individu, misalnya mencuci tangan untuk 

kebersihan tangan, mencuci piring untuk melindungi kebersihan piring, 

membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan 

makanan secara keseluruhan (Depkes RI, 2004). 

 

D. Perumusan Masalah 

1. Batasan Masalah 

a. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kecamatan 

Colomadu pada tahun 2015. 

b. Variabel yang diduga mempengaruhi keputusan pembeli adalah 

higienis produk. 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diuraikan, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :  

a. Apakah higienitas mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

membeli produk Sari Roti? 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahui adakah pengaruh higienistas terhadap keputusan 

pembelian produk Sari Roti. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat 

sebagai bahan evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi dalam 

menerapkan strategi pemasaran yang efektif. 

b. Bagi peneliti lain 

Bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian tentang 

keputusan pembeli, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu 

referensi yang berguna. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan anggapan yang mungkin benar digunakan 

sebagai dasar pembuatan keputusan atau pengarahan penyelidikan 

Higienis  ( X ) Keputusan Pembelian ( Y ) 

Gambar 1.1 
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selanjutnya, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

“Diduga ada pengaruh positif dan signifikan higienis terhadap keputusan 

pembelian produk Sari Roti di kecamatan Colomadu”. 

 

H. Sistematik Penulisan skripsi 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

alasan pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang pengertian manajemen, pengertian 

pemasaran, pengertian manajemen pemasaran, pengertian 

motivasi, pengertian sikap konsumen, pengertian keputusan 

pembelian konsumen, pengertian intensi dan pengertian produk. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian, ruang lingkup lokasi, teknik pengambilan 

sampel, instrument penelitian, dan prosedur analisis. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis menyajikan hasil penelitian yang 

dilengkapi dengan tabel. Bagian pembahasan memaparkan hasil 

pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis. 



7 
 

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. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pembelian 

produk Sari Roti terhadap keputusan pembelian di kecamatan Colomadu 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis dan identifikasi kualitatif dapat disimpulkan 

responden berjumlah 60 orang sebagian besar responden penelitian 

ini berusia 21 tahun – 25 tahun sebanyak 36 responden atau 60%, 

jenis kelamin yang didominasi oleh perempuan sebanyak 33 

responden atau 55% dan berdasarkan tingkat pendidikan yang 

didominasi Mahasiswa sebanyak 45 responden atau 75%. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana dihasilkan 

persamaan linier sederhana yaitu Y= 18,530+0,558X. 

Menunjukkan bahwa variabel yang dari higienis yang berpengaruh 

secara signifikan sebesar 0,558 satuan dengan asumsi variabel 

bebas sama dengan nol. Sehingga jika dinaikan satu satuan maka 

keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,558 satuan untuk 

higienis. 

3. Dari hasil pengujian koefisien korelasi dapat dilihat hasil 

perhitungan R hitung dari variabel xy = 0,565.  R (hitung) 

dikonsultasikan ke r (tabel) dengan taraf signifikan sebesar 5% 

sehingga r = 0,05 = 0,254 (tabel). Dengan demikian koefisien 
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korelasi R (hitung) = 0,565 > r (tabel) 0,254. Sehingga ada 

hubungan secara signifikan antara pengaruh higienis terhadap 

keputusan pembelian produk Sari Roti. 

4. Dari hasil pengujian determinasi (R
2
) jika nilai R adalah sebesar 

0,565 maka koefisien determinasi adalah sebesar 0,565 x 0,565 = 

0,319 (R square pada tabel 4.8). berarti kemampuan variabel bebas 

dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya adalah sebesar 

31,9%. Menunjukkan bahwa keputusan pembelian akan 

dipengaruhi oleh higienis sebanyak 31,9%, dan keputusan 

pembelian akan dipengaruhi oleh faktor lain sebanyak 68,1%. 

5. Dengan melihat tabel pedoman untuk interpretasi koefisien 

korelasi pada Tabel 4.9, maka koefisien korelasi X terhadap Y 

sebesar 0,565 termasuk pada kategori sedang. Jadi terdapat 

hubungan yang sedang antara higienis terhadap keputusan 

pembelian produk Sari Roti. 

6. Dari hasil uji t dapat diketahui bahwa Diketahui t hitung =  5,215>  t 

tabel = 2,000  maka Ha yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan 

antara higienis produk terhadap keputusan pembelian diterima. 

Sedangkan Ho yang berbunyi tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara higienis terhadap keputusan pembelian secara simultan 

ditolak. 
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B. Saran 

  Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan 

masukan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil 

berbagai kebijakan di masa yang akan datang dan sebagai bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam memahami perilaku konsumen, 

khususnya tentang hal-hal yang dapat mendorong konsumen dalam 

mengambil keputusan pembeliannya. Konsumen akan selalu 

memperhatikan higienis produk dalam mengenai berbagai jenis produk 

yang beredar di masyarakat. 

  Perusahaan Sari Roti harus meningkatkan kualitas produk dengan 

menjaga kehigienisan suatu produk. Makin banyak produk bakery yang 

beredar membuat perusahaan harus memberikan produk yang berbeda 

dengan produk pesaing. Higienis produk ini sudah sangat memberikan 

pengaruh besar terhadap keputusan pembelian konsumen. Karena dalam 

penelitian ini variabel higienis terbukti secara signifikan dapat 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pengambilan keputusan 

pembeliannya. 
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