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ABSTRAK 

Persaingan dalam dunia bisnis semakin hari semakin ketat baik perusahaan barang 

maupun jasa. Agar perusahaan tetap dapat bertahan akan keberlangsungan kegiatan 

usahanya, maka perusahaan harus menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Sektor 

usaha makanan pokok terutama daging ayam potong  di Indonesia telah mengalami 

metamorphosis yang sangat pesat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat 

maupun individu yang menikmatinya.  

Permasalahan penelitian ini adalah : (1) Apakah kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Daging Ayam Potong CV Daging 

Jaya Abadi? (2) Apakah kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Daging Ayam Potong CV Daging Jaya Abadi? (3) Apakah harga 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Daging Ayam Potong 

CV Daging Jaya Abadi? (4) Apakah secara simultan kualitas produk, kualitas layanan 

dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Daging 

Ayam Potong CV Daging Jaya Abadi? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan accidental sampling menggunakan dan 

sampel yang digunakan sebanyak 60 responden yang membeli daging ayam potong CV 

Daging Jaya Abadi dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan software 

SPSS for windows versi 23. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Kualitas produk secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Daging Ayam Potong 

CV Daging Jaya Abadi Kartoharjo Nganjuk. (2) Kualitas layanan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Daging Ayam Potong 

CV Daging Jaya Abadi Kartoharjo Nganjuk. (3) Harga secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Daging Ayam Potong CV Daging 

Jaya Abadi Kartoharjo Nganjuk. (4) Kualitas produk, kualitas layanan dan harga secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Daging Ayam 

Potong CV Daging Jaya Abadi Kartoharjo Nganjuk. 
 

KATA KUNCI : Keputusan Pembelian, Kualitas Produk, Kualitas Layanan, Harga. 
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I. LATAR BELAKANG 

      Persaingan dalam dunia bisnis 

semakin hari semakin ketat baik 

perusahaan barang maupun jasa. 

Agar perusahaan tetap dapat 

bertahan akan keberlangsungan 

kegiatan usahanya, maka perusahaan 

harus menggunakan strategi 

pemasaran yang tepat. Sektor usaha 

makanan pokok terutama daging 

ayam potong  di Indonesia telah 

mengalami metamorphosis yang 

sangat pesat untuk memberikan 

kemudahan bagi masyarakat maupun 

individu yang menikmatinya. 

Perkembangan yang pesat pada 

industri ini disebabkan, karena 

tingginya permintaan terhadap 

konsumsi daging ayam potong, 

tingkat konsumsi daging ayam 

potong akan terus naik setiap 

tahunnya, hal ini berarti tingkat 

permintaan akan kebutuhan dan 

keinginan terhadap konsumsi daging 

ayam potong juga semakin tinggi. 

Persaingan di dunia bisnis penjualan 

daging ayam potong menjadi 

semakin ketat. Perusahaan dituntut 

agar bergerak lebih cepat dalam hal 

menarik konsumen. Sehingga 

perusahaan yang menerapkan konsep 

pemasaran perlu mencermati 

perilaku konsumen dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan 

pembelian. 

     Menurut Swastha dan Handoko 

dalam Dheany (2012:19) 

mengemukakan bahwa: Keputusan 

pembelian merupakan sebuah 

pendekatan penyelesaian masalah 

pada kegiatan manusia untuk 

membeli suatu barang atau jasa 

dalam memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya yang terdiri atas 

pengenalan kebutuhan dan keinginan 

pencarian informasi, evaluasi 

terhadap alternatif pembelian, 

keputusan pembelian, dan tingkah 

laku setelah pembelian. 

     Keputusan untuk membeli dapat 

mengarah kepada bagaimana proses 

dalam pengambilan  keputusan 

tersebut dilakukan. Banyak faktor 

yang menjadi pertimbangan 

konsumen sebelum memutuskan 

untuk membeli suatu produk. 

Sehingga perusahaan harus jeli dan 

melihat faktor-faktor apa saja yang 

harus diperhatikan untuk menarik 

minat konsumen. Faktor yang sangat 

penting yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen 

antara lain adalah faktor kualitas 

produk, kualitas layanan dan harga. 

     Kualitas produk menjadi hal 

penting yang harus diusahakan oleh 
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setiap perusahaan apabila 

menginginkan produk yang 

dihasilkan dapat bersaing di  pasar. 

Konsumen selalu ingin mendapat 

produk yang berkualitas sesuai harga 

yang dibayar walaupun terdapat 

sebagian besar masyarakat yang 

berpendapat bahwa produk yang 

mahal adalah produk yang 

berkualitas. Kualitas produk yang 

semakin baik akan memberikan 

kesempatan kepada konsumen untuk 

melakukan keputusan pembelian. 

Kotler dan Armstrong (2008:347) 

menyatakan bahwa “Kualitas produk 

merupakan kemampuan suatu produk 

untuk melakukan fungsi-fungsinya 

yang meliputi daya tahan, keandalan, 

ketepatan, kemudahan, operasi, dan 

perbaikan serta atribut lainnya”. Hal 

ini didukung penelitian yang 

dilakukan oleh Rediono (2011) 

berjudul ”Pengaruh Faktor Harga, 

Promosi dan Pelayanan terhadap 

Keputusan Konsumen Untuk Belanja 

di Alfamart Surabaya”.  

     Faktor selanjutnya yang menjadi 

pertimbangan konsumen dalam 

melakukan keputusan yaitu kualitas 

layanan. Kualitas memiliki hubungan 

yang erat dengan keputusan 

pembelian, untuk menjalin ikatan 

hubungan yang kuat dengan 

perusahaan. Dalam jangka panjang, 

ikatan seperti ini memungkinkan 

perusahaan untuk memahami 

seksama harapan konsumen serta 

kebutuhannya. Dengan demikian, 

perusahaan dapat meningkatkan 

keputusan pembelian dimana 

perusahaan memaksimumkan 

pengalaman konsumen yang kurang 

menyenangkan. Pada gilirannya, 

keputusan pembelian dapat 

menciptakan kesetiaan konsumen 

kepada perusahaan yang memberikan 

kualitas yang memuaskan. Kualitas 

pelayanan merupakan salah satu hal 

penting yang diperhatikan 

perusahaan dalam menjual jasanya 

kepada konsumen. Salah satu kunci 

keberhasilan perusahaan adalah 

kemampuan perusahaan tersebut 

mengelola mutu sehingga mampu 

memberikan pelayanan yang 

memenuhi dan melebihi pengharapan 

konsumen.  

     Definisi kualitas jasa berpusat 

pada upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan konsumen serta 

ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan konsumen. 

Tjiptono (2011:157) menyatakan 

“Ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas layanan yaitu 

jasa yang diharapkan (expected 
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service) dan jasa yang diterima 

(perceived service). Apabila jasa 

yang diterima atau yang dirasakan 

sesuai dengan yang diharapkan, 

maka kualitas jasa dipersepsikan 

sebagai kualitas yang ideal. 

Sebaliknya jika jasa yang diterima 

lebih rendah dari pada yang 

diharapkan, maka kualitas jasa akan 

dipersepsikan buruk atau tidak 

memuaskan. Dengan demikian, baik 

tidaknya kualitas jasa tergantung 

pada kemampuan pada penyedia jasa 

dalam memenuhi harapan 

pemakainya secara baik. ”. Hal ini 

didukung penelitian yang dilakukan 

oleh Larosa (2011) berjudul 

”Analisis Pengaruh Harga, Kualitas 

Produk dan Lokasi terhadap 

Keputusan Pembelian”.  

     Selain memberikan pelayanan 

yang prima kepada konsumennya, 

harga juga sangat penting karena 

setiap harga yang ditetapkan 

perusahaan akan mengakibatkan 

tingkat permintaan. Suatu produk 

yang baik mensyaratkan kualitas 

produk yang baik. Menurut 

Gitosudarmo (2008: 272) 

mengartikan bahwa harga merupakan 

sejumlah uang yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan sejumlah barang 

atau jasa atau kombinasi dari 

keduanya. Harga suatu produk 

merupakan ukuran terhadap besar 

kecilnya nilai kepuasan seseorang 

terhadap produk yang dibelinya. Hal 

ini didukung penelitian yang 

dilakukan oleh Susanto yang 

berjudul ”Pengaruh Harga, Produk, 

Promosi dan Saluran Distribusi 

terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Pengguna Laptop Merk 

HP Di Kota Semarang”.  

     Banyak perusahaan yang 

meremehkan faktor kualitas produk, 

kualitas layanan dan harga sehingga 

mengakibatkan perusahaan  tersebut 

gulung tikar sebelum mampu 

menguasai pasar. Daging ayam 

potong Bu Paerah idealnya harus 

mampu memperhatikan faktor-faktor 

tersebut agar mampu bersaing dan 

bertahan melawan persaingan yang 

dari waktu ke waktu semakin ketat. 

     Daging ayam potong CV Daging 

Jaya Abadi  merupakan salah satu 

penjual daging potong ayam terbesar 

di Desa Kartoharjo Nganjuk. CV 

Daging Jaya Abadi  menyediakan 

layanan yang baik pada para 

konsumen, yang dapat berguna bagi 

perusahaan tersebut dalam 

memberikan kualitas layanan yang 

sebaik baiknya untuk konsumen, 

dengan memberikan kualitas layanan 
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yang baik, konsumen akan merasa 

puas dan akan menjadi loyal 

terhadap perusahaan tersebut. 

     Berdasarkan permasalahan pada 

latar belakang tersebut, maka peneliti 

melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Kualitas Produk, 

Kualitas Pelayanan, dan Harga 

terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Daging Ayam Potong 

CV Daging Jaya Abadi  Nganjuk 

2017”. 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kuantitatif dan 

jenis penelitian korelasi.  Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini 

meliputi 60 responden konsumen, 

serta dianalisis dengan uji validitas, uji 

realibilitas, tekhnik analisis data 

meliputi uji asumsi klasik, uji 

normalitas, uji autokorelasi, uji 

heterokedastisitas, uji 

multikolinieritas, uji regresi linier 

berganda, analisis koefisien 

determinasi, uji t dan uji f dengan 

menggunakan Software SPSS Versi 

23. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan accidental 

sampling, Menurut Darmawan 

(2009:90), penentuan jumlah sampel 

yang memegang peranan penting 

dalam hal estimasi dan interpretasi 

hasil maka ukuan sampel yang ideal 

dan representative adalah tergantung 

pada jumlah variabel bebas dikalikan 

15 sampai dengan 20. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Analisis Data 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan 

untuk melihat normalitas model 

regresi. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan grafik 

normal p-p plot. Berikut ini hasil 

uji normalitas dengan 

menggunakan grafik normal p-p 

plot. 

 

Grafik Normal p-p Plot 

Hasil kurva normal 

probability plot gambar di atas 

memperlihatkan bahwa titik-titik 

pada grafik berhimpit dan 

mengikuti garis diagonalnya, 

sehingga dapat disimpulkan 

model regresi berdistribusi 

normal. 
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2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya 

hubungan yang kuat diantara 

variabel independen. Untuk 

mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas, yaitu dengan 

melihat besarnya nilai toleransi 

value atau Variance Inflation 

Factor (VIF). Apabila nilai VIF 

lebih kecil dari 0,10 atau lebih 

besar dari 10 maka terjadi 

multikolinearitas dan juga Nilai 

VIF dapat dilihat pada tabel di 

bawah berikut : 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

.151 6.630 

.973 1.028 

.152 6.561 

 

Dari Tabel di atas terlihat 

semua variabel bebas, memiliki 

nilai VIF lebih besar dari 0,10 

dan lebih kecil dari 10, sehingga 

dapat disimpulkan tidak terjadi 

adanya penyimpangan asumsi 

klasik multikoliniearitas antar 

variabel bebas atau independent  

dalam model. 

 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan 

Scatterplot. Hasil pengujian 

heteroskedastisitas sebagaimana 

juga pada gambar berikut : 

 

Hasil Uji Heteroskedatisitas 

Hasil pengujian 

heteroskodasitas menunjukkan 

bahwa titik-titik tidak 

membentuk pola tertentu dan 

titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y. 

Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam model regresi tidak terjadi 

heteroskedatisitas, sehingga 

layak untuk digunakan. 

4. Uji Autokorelasi 

Berikut ini hasil uji Durbin‐

Watson (DW test) yang nilainya 

akan dibandingkan dengan 

menggunakan nilai signifikansi 

5%, ditunjukkan pada berikut: 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 
2.143 1.703 
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Menurut Ghozali 

(2011:111) dengan melihat 

Durbin Watson dengan 

ketentuan du < dw < 4-du jika 

nilai DW terletak antara du dan 

4 - du berarti bebas dari 

autokorelasi. Berdasarkan tabel 

di atas nilai DW hitung lebih 

besar dari (du) = 1,703 dan 

kurang dari 4 – 1,703 (4-du) = 

2,297 atau dapat dilihat pada 

tabel yang menunjukkan du < d 

< 4 – du atau 1,690 < 1,703< 

2,297, sehingga model regresi 

tersebut sudah bebas dari 

masalah autokorelasi. 

5. Analisis Regresi Linear 

Berganda 

Berdasarkan hasil 

pengolahan data dengan SPSS 

23 dapat dilihat rangkuman 

hasil empiris penelitian pada 

tabel  sebagai berikut : 

Hasil Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Model Unstandardize

d Coefficients 

B Std. 

Error 

1 

(Constant) 2.345 3.335 

Kualitas_Layanan .729 .134 

Kualitas_Produk .387 .094 

Harga -.370 .168 

 

Berdasarkan tabel di atas 

menunjukkan bahwa persamaan 

regresi linear berganda yang 

diperoleh dari hasil uji analisis 

yaitu Y = 2,345 + 0,729 X1 + 

0,387 X2 - 0,370X3 + e 

persamaan regresi tersebut 

mempunyai makna sebagai 

berikut : 

a. Konstanta = 2,345. Jika 

variabel kualitas produk (X1), 

kualitas layanan (X2), dan 

harga (X3)= 0, maka 

keputusan pembelian(Y) akan 

menjadi 2,345. 

b. Koefisien X1 = 0,729. Setiap 

penambahan 1 satuan variabel 

ada kualitas produk (X1), 

kualitas layanan (X2), dan 

harga (X3) tetap dan tidak 

berubah, maka akan 

meningkatkan keputusan 

pembelian(Y) sebesar 0,729.  

c. Koefisien X2 = 0,387. Setiap 

penambahan 1 satuan variabel 

kualitas layanan (X2), kualitas 

produk (X1), dan harga (X3) 

tetap dan tidak berubah, maka 

akan meningkatkan keputusan 

pembelian (Y) sebesar 0,387. 

d. Koefisien X3 = - 0,370. Setiap 

penambahan 1 satuan variabel 
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harga (X3), kualitas produk 

(X1), dan kualitas layanan 

(X2) tetap dan tidak berubah, 

maka akan menurunkan 

keputusan pembelian(Y) 

sebesar -0,370. 

6. Analisis Koefisien determinasi 

(R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

1 
.782

a
 .612 .591 

 

    Diperoleh nilai koefisien 

determinasi (R Square = 0,612 

yang berari 61%) menunjukkan 

bahwa variabel bebas mempunyai 

pengaruh sebesar 61% terhadap 

variabel terikat dan sebesar 39% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak termasuk dalam variabel 

penelitian ini. 

7. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Parsial dengan t-test 

Hasil Uji t (Parsial) 

Model T Sig. 

1 

(Constant) -.703 .485 

Kualitas_Layanan 5.429 .000 

Kualitas_Produk 4.119 .000 

Harga 2.203 .032 

a. Dependent Variable: Keputusan pembelian 

     Berdasarkan hasil regresi pada 

tabel diatas menunjukkan bahwa : 

1) Pengujian hipotesis 1 

H0 : β1= kualitas produk secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian.  

Ha: β1= kualitas produk secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

      Berdasarkan hasil perhitungan pada 

SPSS for windows versi 23 dalam tabel 

4.11 diperoleh nilai signifikan variabel 

kualitas produk adalah 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikan uji 

t variabel kualitas produk < 0,05 yang 

berarti H0 ditolak dan Ha diterima. 

Kualitas produk secara parsial 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

2) Pengujian hipotesis 2 

H0 : β2 = kualitas layanan secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Ha : β2 = kualitas layanan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

      Berdasarkan hasil perhitungan pada 

SPSS for windows versi 23 dalam tabel 

4.11 diperoleh nilai signifikan variable 

kualitas layanan adalah 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikan uji 

t variabel kualitas layanan < 0,05 yang 

berarti H0 ditolak dan Ha diterima. 

Hasil dari pengujian parsial ini adalah 
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kualitas layanan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

3) Pengujian hipotesis 3 

H0 : β3 = harga secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Ha : β3 = harga secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

      Berdasarkan hasil perhitungan pada 

SPSS for windows versi 23 dalam tabel 

4.11 diperoleh nilai signifikan variable 

harga adalah 0,032. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikan uji 

t variabel harga < 0,05 yang berarti H0 

ditolak dan Ha diterima. Hasil dari 

pengujian parsial ini adalah harga 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

 

b. Uji Parsial dengan F Test 

      Pengujian ini membuktikan apakah 

pengaruh dari variabel independen 

secara simultan atau menyeluruh 

memiliki pengaruh signifikan atau 

tidak dengan variabel dependen. 

Dimana untuk menguji variabel X1, 

X2, dan X3 secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel Y. 

Pengujian yang dilakukan dengan 

SPSS 23 adalah pada tabel  sebagai 

berikut :  

 

Uji f 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regre

ssion 405.231 3 
135.0

77 
29.421 .000

b
 

Resid

ual 
257.102 56 4.591   

Total 662.333 59    

a. Dependent Variable: KeputusanPembelian 
b. Predictors: (Constant), Lokasi, Discount, DisplayProduk 

 

Berdasarkan hasil perhitungan 

pada SPSS for windows versi 23 dalam 

tabeldiatas diperoleh nilai signifikan 

adalah 0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai signifikan uji F variabel 

kualitas produk, kualitas layanan, dan 

harga < 0,05 yang berarti H0 ditolak 

dan Ha diterima. Hasil dari pengujian 

simultan ini adalah kualitas produk, 

kualitas layanan, dan harga 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

 

B. Simpulan 

1. Kualitas produk secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen 

Daging Ayam Potong CV Daging 

Jaya Abadi Kartoharjo Nganjuk. 

2. Kualitas layanan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen 

Daging Ayam Potong CV Daging 

Jaya Abadi Kartoharjo Nganjuk. 

3. Harga secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Daging Ayam 
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Potong CV Daging Jaya Abadi 

Kartoharjo Nganjuk. 

4. Kualitas produk, kualitas layanan, 

dan harga secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen 

Daging Ayam Potong CV Daging 

Jaya Abadi Kartoharjo Nganjuk. 
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