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ABSTRAK 

 

 

RAMADHANA WAHYU FEBBIANTO, NIM. 1321103477, Fakultas 

Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. 

“PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PERUSAHAAN BATIK FENDY 

KLATEN” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk  : 1) mengetahui pengaruh harga terhadap 

keputusan pembelian konsumen Perusahaan Batik Fendy Klaten, 2) mengetahui 

pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen Perusahaan 

Batik Fendy Klaten, 3) mengetahui pengaruh harga dan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen Perusahaan Batik Fendy Klaten. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Metode untuk mengumpulkan data dengan wawancaa observasi dan 

angket. Variabel dalam penelitian ini adalah  harga (X1) dan kualitas produk (X2) 

serta keputusan pembelian (Y). Teknik analisis data dengan analisis korelasi Product 

Moment.  

Dari perhitungan uji t dapat diketahui Untuk X1, t hitung = 2,519 yang lebih 

besar dari t tabel 2,021 untuk N = 46 maka kesimpulanya hipotesis diterima atau 

terbukti kebenarannya untuk hargs (X1). Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara harga dengan keputusan pembelian 

konsumen. Sedangkan Nilai t hitung untuk X2 = 3,72 yang lebih besar dari t tabel 

2,021 untuk N = 46 maka kesimpulanya hipotesis diterima dan terbukti 

kebenarannya untuk kualitas produk (X2), sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas produk dengan keputusan 

pembelian konsumen. 

 

 

 

Keywords : harga, kualitas produk, 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 akhirnya memposisikan  

pemasar untuk selalu mengembangkan dan merebut pangsa pasar. Dalam 

melaksanakan 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 para pesaingnya. Untuk  mencapai 

tujuan tersebut maka perusahaan memerlukan berbagai usaha agar  tujuan 

yang 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 dibutuhkan dan diinginkan oleh  konsumen. Konsumen 
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dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu  produk yang ditawarkan 

banyak dipengaruhi oleh persepsinya terhadap  price,  product, promotion, 

place (marketing mix) 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 pada bauran lainnya yang 

menghasilkan biaya.  Harga  merupakan  variabel  yang  sangat  penting untuk 

diperhatikan, di samping karena harga mempengaruhi jumlah pendapatan yang 

akan  diterima  oleh  perusahaan,  harga  juga  dapat  menjadi  sebuah  nilai  

yang akan  diterima  oleh  konsumen.  Menurut  Kotler  dan  Amstrong  

(2001) menyatakan bahwa harga adalah sejumlah  uang  yang  dibebankan  

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 dan harga yang begitu sengit, menuntut para 

pemasar (produsen) untuk dapat menyediakan produk-produk yang berkualitas 

dan harga yang terjangkau 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 atau dengan kata lain dapat 

membuat konsumen melakukan keputusan pembelian.   
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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 maka produk dapat bersaing di pasaran, sehingga menjadikan 

konsumen memiliki banyak alternatif pilihan produk sebelum mengambil 

keputusan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan. Keunggulan-

keunggulan dari produk dapat diketahui oleh konsumen dan bisa membuat 

konsumen tertarik untuk mencoba dan kemudian akan mengambil keputusan 

untuk membeli suatu produk tersebut. 

Persaingan dalam usaha batik saat ini semakin ketat. Hal tersebut 

ditandai dengan bermunculannya perusahaan-perusahaan batik di tingkat lokal 

maupun membanjirnya produk tekstil batik China membuat produk batik tulis, 

printing dan cetak para pengusaha batik lokal terjepit. Hal tersebut secara 

tidak langsung berdampak pula pada Perusahaan Batik Fendy sebagai salah 

satu produsen batik lokal yang ada di Klaten.  
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Persaingan  yang  sangat  ketat  dalam  industri  batik, perusahaan harus 

menetapkan strategi yang tepat sehingga dapat mencapai hasil yang 

diharapkan. Usaha yang telah dilakukan Perusahaan Batik Fendy dalam 

menjual produknya melalui promosi diantaranya adalah dengan membuat 

brosur, spanduk, promosi melalui media sosial seperti facebook,  mengikuti 

berbagai ajang promosi maupun pameran yang digelar di sejumlah daerah, dan 

banyak lagi. Selain melakukan promosi perusahaan juga berusaha 

meningkatkan kualitas produknya serta menawarkan berbagai macam model 

dan corak agar konsumen berminat untuk memberi produk batik di Perusahaan 

Batik Fendy. Pemilihan bahan kain yang cukup baik membuat nilai tambah 

bagi konsumen karena produk yang dihasilkan menjadi tahan lama. Warna 

produk-produk yang dihasilkan juga tidak mudah pudar karena pewarnaan 

yang baik. Kualitas produk yang cukup baik dengan harga yang terjangkau 

secara langsung maupun tak 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 dan kualitas produk, dengan 

judul: “PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PERUSAHAAN BATIK 

FENDY KLATEN.” 
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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 Batik Fendy, 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 sesuai dengan apa yang 

konsumen butuhkan dan inginkan dengan harga yang terjangkau. 

 

C. Penegasan Judul 

1. Harga 

Harga adalah apa yang dibayar seseorang untuk apa yang diperolehnya 

dan nilainya dinyatakan dalam mata uang (Wijaya, 2006:97) 

2. Kualitas Produk  

Kualitas produk diartikan sebagai suatu sifat yang kompleks baik dapat 

diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, 

prestise perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer, 

yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau 

kebutuhannya (Basu Swastha, DH. Irawan, 2005 : 165). 
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3. Keputusan Pembelian  

Keputusan pembelian merupakan keputusan konsumen untuk membeli 

suatu produk setelah sebelumnya memikirkan tentang layak tidaknya 

membeli produk itu dengan mempertimbangkan informasi – informasi 

yang ia ketahui dengan realitas tentang produk itu setelah ia 

menyaksikannya. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah supaya penulisan 

lebih menjadi terarah dan mudah dimengerti. Adapun ruang lingkup penelitian 

ini hanya dibatasi mengenai masalah pengaruh harga dan kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian konsumen Perusahaan Batik Fendy 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. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara harga terhadap keputusan 

pembelian konsumen Perusahaan Batik Fendy Klaten? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen Perusahaan Batik Fendy Klaten?   

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara harga dan kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian konsumen Perusahaan Batik Fendy Klaten? 
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F. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk:  

1. Mengetahui dan menguji pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

konsumen Perusahaan Batik Fendy Klaten. 

2. Mengetahui dan menguji pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian konsumen Perusahaan Batik Fendy Klaten. 

3. Mengetahui dan menguji pengaruh harga dan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen Perusahaan Batik Fendy Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Pihak Penulis 

Sebagai wahana penerapan teori yang selama ini telah diperoleh di bangku 

kuliah dan memperoleh pengertahuan serta memperoleh pengalaman di 

lapangan 

2. Pihak Perusahaan 

Peneliti berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi perusahaan dalam 

menghadapi permasalahan-permasalahan khususnya dalam hal harga dan 

kualitas produk dalam rangka mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. 
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3. Pihak lain 

Sebagai bahan masukan dan tambahan pengetahuan yang dapat 

memperkaya wawasan serta pertimbangan dalam menghadapi masalah 

serupa. 

 

H. Hipotesis  

Hipotesis dalam kegiatan penelitian pada dasarnya merupakan 

kesimpulan sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih 

harus diuji secara empiris (Sugiyono 2001 : 60). Adapun hipotesis yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah :  

1. Ada pengaruh yang signifikan antara harga terhadap keputusan pembelian 

konsumen Perusahaan Batik Fendy Klaten 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian konsumen Perusahaan Batik Fendy Klaten?  

3. Ada pengaruh yang signifikan antara harga dan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen Perusahaan Batik Fendy Klaten. 

 

I. Sistematika Penulisan 

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

dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi : 
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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 harga, pengertian kualitas produk, pengertian keputusan pembelian 

konsumen dan penelitian terdahulu. 

Bab III. Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang tipe penelitian, 

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

serta gambaran umum objek penelitian. 

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

antara harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen 

Perusahaan Batik Fendy Klaten. 

Bab V. Penutup 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 bertitik 

tolak dari kesimpulan yang diambil akan diberikan saran-saran dengan harapan 

akan dapat memberikan masukan-masukan bagi Perusahaan Batik Fendy Klaten. 

 

A. Simpulan 

1. Dari perhitungan dengan rumus koefisien korelasi diperoleh rx1y = 0,355 

dan rx2y = 0,489. Selanjutnya hasil tersebut dikonsultasikan dengan   r tabel 

dengan N = 46 pada signifikansi 5% adalah 0,291. Jadi r hitung > r tabel 

untuk X1 (0,355 > 0,291). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang positif 

antara harga dengan keputusan pembelian konsumen. Sedangkan untuk 

kualitas produk (X2), r hitung > r tabel (0,489 < 0,291) yang berarti 

terdapat pengaruh yang positif dan cukup kuat antara kualitas produk dan 

keputusan pembelian konsumen.  

2. Dari perhitungan uji t dapat diketahui Untuk X1, t hitung = 2,519 yang 

lebih besar dari t tabel 2,021 untuk N = 46 maka kesimpulanya hipotesis 

diterima atau terbukti kebenarannya untuk hargs (X1). Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

harga dengan keputusan pembelian konsumen. Sedangkan Nilai t hitung 

untuk X2 = 3,72 yang lebih besar dari t tabel 2,021 untuk N = 46 maka 
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kesimpulanya hipotesis diterima dan terbukti kebenarannya untuk kualitas 

produk (X2), sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian 

konsumen. 

3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi 30,58%. 

Hal ini berarti 30,58% keputusan pembelian konsumen dapat dipengaruhi 

oleh variabel harga dan kualitas produk. Sedangkan sisanya yaitu 69,42% 

keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini 

 

B. Saran-saran 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dukungan teori yang 

dikemukakan para ahli, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai 

berikut. 

1. Karena ternyata dari hasil penelitian kualitas produk dan harga menjadi 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keputusan pembelian konsumen, 

maka Perusahaan Batik Fendy harus lebih memperhatikan lagi kedua 

faktor tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara selalu menjaga 

kualitas produk yang dihasilkan disesuaikan dengan harga yang 

ditawarkan. Apalagi sekarang banyak sekali produk-produk sejenis yang 

bermunculan di pasaran. 

2. Karena kualitas ternyata mempunyai tingkat pengaruh yang lebih besar 

dari harga, maka produsen harus bisa menciptakan atau berkreasi agar 

produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang benar-benar telah 
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terbukti keunggulannya sehingga ketika pelanggan membandingkan 

kualitas dengan produk yang lain, mereka tidak akan kecewa. Apalagi jika 

memang nantinya Perusahaan Batik Fendy Klaten bisa menciptakan suatu 

produk dengan kualitas yang baik tetapi dengan harga yang dinilai lebih 

murah, maka tentu pembeli akan melakukan pembelian kembali.  

3. Perusahaan sebaiknya lebih sering mengadakan pelatihan-pelatihan kepada 

karyawannya agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang semakin 

baik. 

4. Diharapkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya jumlah responden 

diperbanyak untuk lebih menambah keakuratan data 
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