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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh persaingan dalam dunia bisnis semakin bertambah ketat. 

Para pelaku bisnis diharapkan mampu memaksimalkan dan mengembangkan usahanya dengan 

berbagai strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Indikasi keputusan pembelian konsumen 

dalam membeli produk dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kualitas produk, harga, dan 

kualitas pelayanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga, dan 

kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis : 1) Pengaruh signifikan kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian pada Rumah Makan Lesehan Penthur Agung Mulya Grogol Kab. 

Kediri. 2) Pengaruh signifikan harga terhadap keputusan pembelian pada Rumah Makan Lesehan 

Penthur Agung Mulya Grogol Kab. Kediri. 3) Pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian pada Rumah Makan Lesehan Penthur Agung Mulya Grogol Kab. Kediri. 4) 

Pengaruh signifikan kualitas produk, harga dan kualitas pelayanan secara simultan terhadap keputusan 

pembelian pada Rumah Makan Lesehan Penthur Agung Mulya Grogol Kab. Kediri. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik yang digunakan adalah survei. 

Populasi dalam penelian ini adalah seluruh konsumen yang melakukan pembelian di rumah makan 

Lesehan Penthur Agung Mulya Grogol Kab. Kediri yang berjumlah 40 responden. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Teknik analisis data menggunakan 

analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS for windows versi 21. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian di rumah makan Lesehan Penthur Agung Mulya Grogol Kab. Kediri. 2) Harga 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di rumah makan Lesehan Penthur Agung Mulya 

Grogo Kab. Kediri. 3) Kualitaspelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di 

rumah makan Lesehan Penthur Agung Mulya Grogol Kab. Kediri. 4) Kualitas produk, harga, dan 

kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di rumah makan Lesehan 

Penthur Agung Mulya Grogol Kab. Kediri. 

 

KATA KUNCI  : Kualitas Produk, Harga, Kualitas Pelayanan, Keputusan Pembelian 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pada era bisnis saat ini, banyak 

persaingan antarpelaku usaha. Para 

pelaku bisnis di harapkan mampu 

memaksimalkan dan mengembangkan 

usahanya dengan berbagai strategi 

untuk mencapai keunggulan kompetitif 

dan mempertahankan pasar. Produsen di 

tuntut untuk lebih memperhatikan 

keinginan dan kebutuhan konsumen, 

terutama untuk mempertahankan 

kesetiaan konsumen. 
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Usaha kuliner merupakan usaha 

yang memiliki peluang yang cukup 

besar di dunia industri, baik usaha kecil 

menengah ke bawah maupun menengah 

ke atas.  Realita adanya kuliner 

makanan bermanfaat praktis dan efisien 

waktu bagi konsumen terutama pada 

kualitas produk yang diberikan oleh 

pihak rumah makan. Dengan kualitas 

produk yang sesuai dengan apa yang di 

inginkan oleh konsemen sangat 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Saputro 

(2015), menyatakan bahwa kualitas 

produk sangat berperan penting bagi 

keputusan pembelian konsumen untuk 

bahan pertimbangan pemilihan produk. 

Harga juga mempengaruhi 

keputusan pembelian. Dangan harga 

yang terjangkau di kalangan masyarakat 

akan memotivasi datang ke rumah 

makan. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Prasetyo (2015), menyatakan bahwa 

harga juga menjadi salah satu 

pertimbangan konsumen untuk membeli 

sebuah produk atau menggunakan jasa 

dan faktor keputusan pembelian 

terdapat produk yang dibeli dan jasa 

yang telah digunakan. 

Selain itu kualitas pelayanan juga 

merupakan hal yang penting dalam 

keputusan pembelian. Apabila jasa yang 

diterima atau dirasakan sesuai dengan 

yang di harapkan, maka kualitas jasa di 

persepsikan baik akan mempengaruhi 

keputusan pembelian. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Anggi P (2016), 

menyatakan bahwa kualitas  pelayanan  

menjadi  suatu keharusan  yang  harus  

dilakukan  perusahaan  supaya mampu  

bertahan  dan  tetap  mendapat  

kepercayaan pelanggan dan menjadi 

pengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

Namun juga masih banyak 

ditemukan keluhan - keluhan terhadap 

keputusan pembelian diantaranya 

kualitas produk. Dengan kualitas 

produk yang kurang sesuai dengan yang 

di harapkan oleh konsumen maka akan 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

Jika suatu usaha mempunyai kualitas 

produk yang baik maka konsumen juga 

akan merasa puas, dengan demikian 

produsen harus mengembangkan dan 

mempertahankan kualitas produk yang 

sudah ada. Kualitas produk di rumah 

makan sebagian besar konsumen 

menyatakan rasa masakan sudah pas 

dengan cita rasa yang diingin 

kan.kadang juga ada konsumen yang 

menyatakan bahwa masakan kurang pas 

sama selera  mulut konsumen.  

Harga juga mempengaruhi 

keputusan pembelian karena dengan 

harga yang kurang terjangkau di 
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kalangan masyarakat dan harga yang 

tidak sesuai dengan kualitas produknya, 

maka akan menurunkan keputusan 

pembelian. Harga pada rumah makan 

sangat terjangkau dan standart di 

kalangan konsumen. 

Selain itu, kualitas pelayanan yang 

kurang ramah dan pelayanan yang lama 

akan mempengaruhi keputusan 

pembelian. Apabila jasa yang diterima 

atau yang rasakan tidak sesuai dengan 

yang diharapkan, maka akan 

menurunkan keputusa pembelian. 

semakin tinggi kualitas pelayanan yang 

diberikan maka semakin tinggi pula 

tingkat keputusan pembelian oleh 

konsumen. Kualitas produk pada rumah 

makan sudah lumayan baik akan tetapi 

lebih baik di tingkatkan lagi, misal 

keramahan petugas saat memberikan 

pelayanan terhadap konsumen. 

Dengan adanya keluhan - keluhan 

dari konsumen terbukti bahwa masih 

adanya kekurangan layanan yang 

diberikan oleh pihak rumah makan 

kepada konsumen. Manajemen dalam 

rumah makan dituntut untuk dapat 

mengerti keinginan dari pembeli 

sehingga dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. Selain 

itu, suasana rumah makan nyaman dan 

aman mampu menumbuhkan rasa 

kepuasan kepada konsumen. Pihak 

rumah makan memberikan lokasi yang 

strategis seperti lahan parkir yang luas. 

Dengan memahami kebutuhan dan 

keinginan konsumen, maka akan 

memberikan masukan penting bagi 

usaha rumah makan dalam merancang 

strategi pemasaran. Hal ini selaras 

denan pendapat dari Kotler (2009), 

bahwa manajemen pemasaran adalah 

seni dan ilmu memilih pasar saluran dan 

mendapatkan, menjaga serta 

menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, mengarahkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan 

yang unggul.  

Adapun data penjualan di rumah 

makan Lesehan Penthur Agung Mulyo 

Grogol Kab. Kediri pada tahun 2016 - 

2018 dapat di lihat pada tabel 1.1 

berikut : 

Tabel 1 

Data Penjualan Rumah Makan 

Lesehan Penthur Agung Mulya Grogol 

Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2018 
Bulan 2016 2017 2018 

Januari 35.500.000 40.565.000 40.114.000 

Februari 40.595.000 40.115.000 36.245.000 

Maret 39.475.000 30.156.000 31.116.000 

April 41.100.000 30.800.000  

Mei 40.576.000 31.215.000  

Juni 34.775.000 31.157.000  

Juli 34.879.000 32.835.000  

Agustus 42.350.000 31.100.000  

September 33.355.000 29.115.000  

Oktober 33.756.000 30.115.000  

November 35.175.000 41.210.000  

Desember 44.876.000 40.119.000  

Jumlah 456.412.000 408.502.000 107.475.000 
  Sumber : Rumah Makan Lesehan Penthur Agung Mulya (2018) 

Berdasarkan tabel 1 dapat terlihat 

bahwa penjualan di Lesehan Penthur 
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Agung Mulya Grogol Kabupaten Kediri 

untuk selama ini mengalami penurunan 

dari tahun ke 2016 ke 2017 sebesar 

Rp.47.910.000. Hal ini harus diperhati 

kan oleh perusahaan dengan 

menganalisis keluhan-keluhan pelang 

gan seperti misalnya keramahan 

pelayanan, kebersihan rumah makan, 

kebersihan tempat kecil atau kelancaran 

air untuk cuci tangan. Pihak perusahaan 

juga harus mampu memahami 

keinginan-keinginan pelanggannya serta 

mempelajari faktor - faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan para pelang 

gannya. 

Memahami perilaku para konsumen 

dan memahami faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Swastha (2007:68), dinyatakan apabila 

keputusan pembelian adalah sebuah 

pendekatan penyelesaian masalah pada 

kegiatan manusia untuk membeli suatu 

barang atau jasa dalam memenuhi 

keinginan dan kebutuhannya yang 

terdiri dari pengenalan kebutuhan dan 

keinginan, pencari informasi, evaluasi 

terhadap alternatif pembelian, 

keputusan pembelian dan tingkah laku 

setelah pembeli.  

Berdasarkan uraian yang 

dikemukakan di atas, maka dalam 

penelitian ini penulis mengambil judul : 

"Analisis Kualitas Produk, Harga 

dan Kualitas Pelayanan terhadap 

Keputusan Pembelian pada Rumah 

Makan Lesehan Penthur Agung 

Mulya Grogol Kabupaten Kediri" 

 

II. METODE 

Didalam penelitian ini terdapat 

dua variabel yaitu: variabel terikat 

adalah keputusan pembelian. Variabel 

bebas adalah kualitas produk, harga dan 

kualitas pelayanan 

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kuantitatif, karena data dalam penelitian 

ini diwujudkan dalam bentuk angka-

angka. Dalam penelitian ini teknik yang 

diambil adalah survey. Menurut 

Sugiyono (2008:8), penelitian dengan 

metode survei digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu 

yang alamiah (bukan buatan), tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam 

pengumpulan data, misalnya dengan 

menyebarkan kuesioner, wawancara 

terstruktur dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah seluruh konsumen yang 

ada pada rumah makan Lesehan Penthur 

Agung Mulyo Grogol Kab. Kediri. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menngunkan accidental sampling, 

dengan sampel minimal yang diambil 
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dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 

responden.  

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian yaitu angket. Kategori 

jawaban yang digunakan adalah sangat 

setuju, setuju, netral, tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. 

Untuk menguji validitas 

menggunakan teknik analisis korelasi 

pearson product moment dengan 

bantuan program SPSS 21.0. Sedangkan 

untuk uji reliabilitas dalam penelitian 

ini menggunakan teknik alfa cronbach, 

bantuan program SPSS .01 

Teknik analisis data yang 

digunnakan adalah regresi linier 

berganda. Sebelum melakukan uji 

regersi linier berganda terlebih dahulu 

memenuhi asumsi klasik yaitu uji 

normelitas, multikolinieritas, 

autokorelasi dan heteroskedastisitas. 

Menurut Ghozali (2011:96), 

adapun model persamaan regresi linier 

berganda  adalah sebagai berikut : 

Y = a+ b1X1+ b2X2 + b3X3 + e 

keterangan: 

Y  = keputusan pembelian 

a  = konstanta 

b1,b2,b3 = koefisien regresi 

X1 = kualitas produk 

X2 = harga 

X3 = kualitas pelayanan 

e  = Erorr disturbance 

 

 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian di rumah makan 

Lesehan Penthur Agung Mulya 

Grogol Kab. Kediri Hal ini terlihat 

berdasarkan hasil perhitungan uji t, 

dimana nilai sig. sebesar 0,038< 

0,05 atau bisa dilihat dari nilai thitung 

sebesar 2,149> 1,688 (ttabel), 

sehingga hipotesis Ha diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin 

baik Kualitas Produk, keputusan 

pembelian juga akan semakin baik. 

2. Harga berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian di 

rumah makan Lesehan Penthur 

Agung Mulya Grogol Kab. Kediri, 

dengan nilai sig. sebesar 0,000< 

0,05 atau bisa dilihat dari nilai thitung 

sebesar 4,821> 1,688 (ttabel), 

sehingga hipotesis Ha diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin 

baik persepsi konsumen terhadap 

harga 

3. Kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian di rumah makan 

Lesehan Penthur Agung Mulya 

Grogol Kab. Kediri dengan nilai 

sig. sebesar 0,004< 0,05 atau bisa 

dilihat dari nilai thitung sebesar 

3,121> 1,688 (ttabel), sehingga 
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hipotesis Ha diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik 

persepsi konsumen terhadap harga. 

4. Kualitas produk, harga, dan kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian di 

rumah makan Lesehan Penthur 

Agung Mulya Grogol Kab. Kediri 

dengan nilai signifikan Uji F 

sebesar 0,000 < 0,05 atau bisa 

dilihat dari nilai thitung sebesar 

28,548> 2,866 (ttabel). H0 ditolak 

dan Ha diterima dengan nilai 

signifikan Uji F sebesar 0,000 < 

0,05 atau bisa dilihat dari nilai 

Fhitung sebesar 28,548> 2,866 

(Ftabel). Besarnya keputusan 

pembelian dapat dijelaskan oleh 

ketiga variabel independen yaitu 

kualitas produk, harga dan kualitas 

pelayanan yaitu sebesar  67,9%   

dan 32,1% sisanya dijelaskan 

variabel lain namun  tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini 
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