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ABSTRAK  

Santi Yoga Pratama, NIM: 210214290, 2018.Pengaruh Kualitas Produk dan 

Harga Terhadap Kepuasan Konsumen sdi Agya Collection 

Ponorogo.Skripsi. Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Agung Eko Purwana, M.S.I. 

Kata kunci: Kualitas Produk, Harga, Kepuasan Konsumen. 

Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk dalam menjalankan 

tugasnya, meliputi daya tahan, ketepatan, kemampuan dan lain-lain. Harga 

merupakan  nilai tukar yang disamakan dengan uang dengan tujuan memindahkan 

hak kepemilikan. Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap 

perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, 

memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam 

persaingan.Dalam kenyataan kualitas produk dan harga yang ada perlu dilakukan 

penjabaran lagi. Hal ini terbukti masih ada kualitas produk yang kurang baik dan 

harga yang relatif mahal pada produk tertentu. Karena kualitas produk dan harga 

merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Untuk itu peneliti ingin meneliti dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1)  Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di Agya 

Collection Ponorogo?. 2) Bagaimana pengaruh harga terhadap kepuasan 

konsumen di Agya Collection Ponorogo? 3) Bagaiman pengaruh kualitas produk 

dan harga terhadap kepuasan konsumen di Agya Collection Ponorogo?. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sedangkan metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier 

sederhana, regresi linier berganda, uji t, dan uji F. 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda dan uji F memberikan hasil 

bahwa kualitas produk dan harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Hal ini dibuktikan berdasarkan pengujian dengan  

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔=22.011>𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙= 3,09 sehingga Ho3 ditolak.. berdasarkan hasil tersebut 

maka 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔pada variabel harga lebih besar dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepuasan konsumen, maka Agya 

Collection Ponorogo harus meningkatkan kualitas produk, dan menetapkan harga 

dengan baik. 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Semakin berkembangnya zaman, secara tidak langsung kita dituntut 

untuk mengikuti berbagai perkembangan yang ada.  Kebutuhan manusia 

yang tidak terbatas membuat kita untuk berfikir bagaimana cara untuk 

menyelesaikan permasalahan ini dengan memenuhi berbagai macam 

kebutuhan manusia tersebut. Memahami perilaku konsumen tentu tidak 

mudah, karena konsumen mempunyai sifat yang berbeda-beda 

sebagaimana dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas disamping 

dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal lainnya. Seiring dengan 

perkembangan selera, pakaian bukan lagi sarana kebutuhan untuk 

menutupi aurat, namun berperan penting untuk menunjang performace 

seseorang.1 

Banyak tempat tempatyang menjual pakaian dengan varian masing-

masing. Mulai dari varian jenis, varian bentuk sampai ke varian merk, dari 

yang kelas ekonomi bawahsampai kelas ekonomi atas. Banyaknya pilihan 

dari yang ditawarkan antar penjual tadi membuat konsumen lebih detail 

menentukan pilihannya dalam membeli suatu produk. 

                                                             
1Azziza, “Strategi Pemasaran dan Perilaku Konsumen,” dalam 

edusia.blogspot.co.id/2010/09/strategi-pemasaran-dan-perilaku.html?m=1, (diakses pada tanggal 

29 januari 2018, jam 13.09). 



 

Adanya Agya Collection Ponorogo sebagai sebuah toko penyedia 

produk busana keluarga yang hadir sejak tahun 1998 hadir dengan 

semangat memenuhi kebutuhan selera berbagai segmen. Kelahiran Agya 

juga didasari oleh semangat untuk menangkap celah pasar di Ponorogo. 

Kepuasan pelanggan ditentukan oleh kualitas barang atau jasa yang 

dikehendaki pelanggan, sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas utama 

bagi setiap perusahaan, yang pada saat ini dijadikan tolok ukur keunggulan 

daya saing perusahaan. Supranto menyatakan bahwa pengalaman transaksi 

yang memuaskan menjadi salah satu alasan untuk tetap tertarik pada 

produk tersebut, yang pada akhirnya mengarah pada melakukan transaksi 

ulang. Pelanggan yang puas mungkin juga memberitahu pada yang lain 

tentang pengalaman yang menguntungkan mereka, dengan demikian 

menghasilkan informasi dari mulut ke mulut yang positif.2 

Faktor –faktor yang mempengaruhi Kepuasan konsumen adalah 

kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga dan biaya.3 Dalam 

hal ini, kualitas produk dan harga merupakan suatu faktor yang paling 

dominan untuk mempengaruhi kepuasan konsumen di Agya Collection 

Ponorogo. Melihat banyaknya persaingan antara toko-toko fashion sejenis 

yang ada di Ponorogo. Untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin 

meningkat, perlu adanya pengembangan produk agar tidak kalah saing 

dengan para pengusaha yang baru. Bukan hanya mengembangkan 

                                                             
2Fredly Rangkuti, Measuring Customer Satisfaction, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2006), 8 
3Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik, (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2015), 239. 



 

produk,namun juga mempertahankan kualitas produk. Konsumen akan 

merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang 

mereka gunakan berkualitas. Jika Produk yang dikatakan berkualitas bagi 

seseorang, maka produk itu dapat memenuhi kebutuhannya.4 Selain itu 

dalam mencapai kepuasan konsumen adalah harga. Untuk menghadapi 

persaingan usaha, perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menetapkan 

harga pada suatu produk. Dengan harga yang baik dan sesuai dengan 

keinginan konsumen, maka konsumen akan merasa puas. Produk yang 

mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif 

murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi.5 

Produk dan pelayanan yang berkualitas berperan penting untuk 

membentuk kepuasan konsumen, selain untuk menciptakan keuntungan 

bagi perusahaan. Semakin berkualitas produk dan layanan yang diberikan 

perusahaan, semakin tinggi kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. 

Menurut Kivetz dan Simonson, kepuasan konsumen bisa menjalin 

hubungan yang harmonis antara produsen dan konsumen, menciptakan 

dasar yang baik bagi pembelian ulang serta terciptanya loyalitas 

konsumen, membentuk rekomendasi dari muut kemulut yang dapat 

menguntungkan perusahaan.6 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah 

kualitas produk. Kualitas produk merupakan sesuatu hal yang sangat 

                                                             
4Yuniarti, Perilaku, 239. 
5Ibid.,12. 
6Etta Mamang sangadji, Sopiah, Perilaku Konsumen, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 

2013), 19 



 

diperhatikan oleh konsumen, konsumen selalu menginginkan produk yang 

terbaik. “Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk 

melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi daya tahan, keandalan, 

ketepatan, kemudahan, operasi dan perbaikan serta atribut lainnya”. Bila 

suatu produk telah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dapat dikatakan 

sebagai produk yang memiliki kualitas yang baik. Untuk meningkatkan 

kualitas produk perusahaan dapat menerapkan program “Total Quality 

Managemen (TQM)” selain mengurangi kerusakan produk, tujuan pokok 

kualitas total adalah untuk meningkatkan nilai konsumen. Berdasarkan 

penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk adalah 

keseluruhan barang dan jasa yang berkaitan dengan keinginan konsumen 

yang secara keunggulan produk sudah layak diperjualkan sesuai harapan 

dari pelanggan.7 

Harga adalah salah satu alat pemasaran kunci yang digunakan 

organisasi untuk mencapai tujuan pemasaran.  Ini merupakan sesuatu yang 

berpengaruh kuat, seringkali merupakan faktor utama dalam pengambilan 

keputusan pembeli.8 Harga adalah salah satu variabel pemasaran yang 

perlu diperhatikan oleh manajemen perusahaan karena harga akan 

langsung mempengaruhi besarnya volume penjualan dan laba yang dicapai 

oleh perusahaan. Alasan ekonomis akan menunjukkan bahwa harga yang 

rendah atau harga yang bersaing merupakan salah satu pemicu penting 

untuk meningkatkan kinerja pemasaran, tetapi alasan psikologis dapat 

                                                             
7Fandy Tjiptono, Total Quality Managemen (TQM), (Yogyakarta : Andi Offset, 1995), 

28. 
8Philip Kotler, Pemasaran Sektor Publik, ( PT Indeks, 2007), 80 



 

menunjukkan bahwa harga justru menunjukkan indikator kualitas dan 

dapat dirancang sebagai salah satu instrument penjualan sekaligus sebagai 

instrument persaingan yang menentukan.9 

Kepuasan konsumen di Agya Collection Ponorogo dapat diukur 

dengan beberapa cara yaitu dengan kualitas produk dan harga. Kualitas 

produk yang ditawarkan adalah dengan menyediakannya berbagai bentuk 

model busana, jenis dan variasi berbagai model yang ditawarkan oleh 

Agya. Peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan 

konsumen untuk menanyakan kuaitas produk dan harga di Agya 

Collection Ponorogo.Eva mengatakan kepada peneliti bahwa dia merasa 

puas dengan produk yang ada. Tetapi ada beberapa produk yang 

kuaitasnya kurang baik misalnya kotor di bagian tertentu, hal tersebut 

tidak menjadi masalah karena nanti bisa dicuci dirumah.10  Hal ini perlu 

diperhatikan oleh pihak Agya, karena dengan kualitas produk yang baik 

akan lebih membuat konsumen merasa puas dan ingin terus berbelanja di 

Agya. 

 Demikian harga yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu 

hasil yang memuaskan. Artinya dengan harga yang relatif murah, 

konsumen mendapatkan kualitas produk yang baik sesuai dengan 

keinginan konsumen itu sendiri. Siti mengatakan kepada peneiti bahwa dia 

merasa puas dengan harga yang diberikan, meskipun ada beberapa harga 

                                                             
9Husein Umar, Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2002), 79 
10Eva Nurmalia, Hasil Wawancara, 30 Maret 2018 



 

yang sedikit mahal sesuai dengan kualitas produk yang bagus dan dia akan 

merekomendasikan ke semua teman-temannya.11 Menurut Zainuri, dia 

merasa puas dengan harga yang mahal, karena sesuai dengan kualitas yang 

ada.12 Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi Agya, karna harga 

tinggi akan mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Bermula dari adanya fenomena-fenomen yang ada, peneliti tertarik 

ingin meneliti perilaku konsumen, yang berkaitan dengan kualitas produk, 

harga dan kepuasan konsumen di Agya Collection Ponorogo. Untuk itu 

peneliti mengambil judul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap 

Kepuasan Konsumen Di Agya Collection Ponorogo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

dijadikan bahan kajian skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di 

Agya Collection Ponorogo?. 

2. Bagaimana pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen di Agya 

Collection Ponorogo?. 

3.  Bagaiman pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan 

konsumen di Agya Collection Ponorogo?. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan 

penelitian yang hendak dicapai adalah: 

                                                             
11Siti Komariyah, Hasi Wawancara, 30 maret 2018 
12Zainuri, Hasil Wawancara,  30 maret 2018. 



 

1. Untuk menjelaskan pengaruh kualitas produk dan harga di Agya 

Collection Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan kepuasan konsumen untuk berbelanja di Agya 

Collection Ponorogo. 

3. Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh kualitas produk dan  

harga terhadap kepuasan konsumen untuk berbelanja di Agya 

Collection Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Kegunaan Teoritik 

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang bernilai ilmiah bagi perkembangan khazanah ilmu 

Muamalah. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui 

dan memahami secara mendalam mengenai jual beli karna kualitas 

produk dan harga merupakan bagian yang tak terpisahkan pada jual 

beli. Kualitas produk melekat pada objek atau barang yang dijual, 

sedangkan harga merupakan salah satu rukun jual beli. Adapun 

kepuasan konsumen merupan bagian dari pemasaran yang nantinya 

berguna sebagai bahan untuk kajian menyusun hipotesis bagi 

penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi konsumen, diharapkan dapat memberikan sumber 

pengetahuan umum, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang 



 

ingin memahami perilaku konsumen dalam kepuasannya 

berbelanja.  

b. Bagi pihak Agya, diharapkan dapat bermanfaat dalam mengambil 

langkah strategi pemasarannya terutama dalam menganalisis 

faktor–faktor yang mempengaruhi konsumen dalam kepuasannya 

di Agya Collection Ponorogo.  

c. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan pemerintah untuk 

meningkatkan perekonomian daerah. 

d. Bagi peneliti yang akan datang, sebagai bahan untuk membantu 

menyusun penelitian selanjutnya. 

E. Sistematika Penulisan 

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari 

sub-sub bab yaitu:  

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitianserta sistematika 

pembahasan.  

Bab II Landasan teori 

Bab ini memuat teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

hipotesis. Teori berisi tentang sumua penjelasan dari variabel yang ada di 

rumusan masalah. Penelitian terdahulu berisi tentang uraian sistematis 

mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh 

peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan 



 

dilakukan. Kerangka pemikiran merupakan kerangka konsep, landasan 

teori tentang harga, produk, pelayanan dan kepuasan konsumen. 

Bab III Metode penelitian 

Bab ini berisi gambaran cara atau teknik yang akan dilakukan dalam 

penelitian. Proses penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan angket 

kepada responden yang menjadi sampel penelitian yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

Bab IV Pembahasan 

Bab ini terdiri dari deskripsi dan analisis data hasil penelitian secara 

kuantitatif dan interpretasi hasil analisis regresi 

Bab V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan disertai saran-

saran dari peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen menurut Kotler merupakan sejauh mana suatu 

tingkatan produk dipersiapkan sesuai dengan harapan pembeli. 

Kepuasan konsumen diartikan sebagai keadaan dimana harapan 

konsumen terhadap suatu produk sesuai dengan kenyataan yang 

diterima oleh konsumen. Kepuasan konsumen diukur dari seberapa 

besar harapan konsumen tentang produk, harga dan pelayanan sesuai 

dengan kinerja produk, harga dan pelayanan yang aktual. Secara 

umum, kepuasan diartikan sebagai adanya kesamaan antara kinerja 

produk dan pelayanan yang diterima dengan kinerja produk dan 

pelayanan yang diharapkan konsumen.13 

Kepuasan pelanggan adalah hasil (outcome) yang dirasakan atas 

penggunaan produk dan jasa, sama atau melebihi harapan yang 

diinginkan. Dengan kata lain kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

purna beli atau hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang 

dirasakan dengan harapan. Dari definisi tersebut, perusahaan harus 

                                                             
13 Etta Mamang  Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen, (Yogyakarta: CV ANDI 

OFFSET, 2013), 180. 



 

terus berusaha mengetahui apa yang diharapkan pelanggan dari produk 

dan jasa yang dihasilkan.14 

Kepuasan konsumen didefinisikan sebagai evaluasi pasca konsumsi 

bahwa suatu alternatif yang dipilih setidaknya memenuhi atau melebihi 

harapan. Singkatnya, alternatif tersebut setidaknya bekerja sebaik yang 

anda harapkan. 15 

Kepuasan konsumen menurut Tse dan Wilton adalah respon 

pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual 

pada produk yang dirasakan setelah pemakaian. Wilkie mendefinisikan 

kepuasan konsumen merupakan suatu tanggapan emosional pada 

evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Engel, 

at al mendefinisikan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau 

melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul 

apabila hasil (outcome) tidak memenuhi harapan.16 

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara presepsi 

kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu produk dan harapan-

harapannya.17 

                                                             
14Zulian Yamit, Manajemen Kualitas Produk dan Jasa, (Yogyakarta: CV.ADIPURA, 

2002), 78. 
15James F. Engel, Perilaku Konsumen jilid 2, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1995), 65. 
16Fandy Tjiptono dan Anastasia diana, Total Quality Management (TQM), (Yogyakarta: 

ANDI OFFESET, 2003), 102. 
17Philip Khotler, Manajemen PemasaranI, (Jakarta: PT. INDEKS, 2004), 42. 



 

Kepuasan konsumen menurut Juran adalah keadaan yang dicapai 

bila produk sesuai dengan kebutuhan atau harapan konsumen dan 

bebas dari kekurangan. Kepuasan dapat didefinisikan pula sebagai 

suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan 

dapat dipenuhi melalui produk yang dikonsumsi.18 

Mowen dan Minor mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai 

keseluruhan sikap yang ditunjukan konsumen atas barang dan jasa 

setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. Hal ini merupakan 

penilaian evaluatif pasca pemilihan yang disebabkan oleh seleksi 

pembelian khusus dan pengalaman menggunakan atau mengkonsumsi 

barang atau jasa tersebut.19 

Brown berpendapat bahwa kepuasan konsumen adalah suatu 

kondisi dimana kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen terhadap 

sebuah produk atau jasa, sesuai atau terpenuhi dengan penampilan dari 

produk dan jasa. Konsumen yang puas akan mengonsumsi produk 

tersebut secara terus menerus, mendorong konsumen untuk loyal 

terhadap produk atau jasa tersebut dan dengan senang hati 

mempromosikan produk atau jasa kepada orang lain dari mulut ke 

mulut. Sedangkan menurut Wells dan Prensky menulis, kepuasan atau 

ketidakpuasan konsumen merupakan sikap konsumen terhadap suatu 

produk atau jasa sebagai hasil evaluasi konsumen setelah 

                                                             
18Daryanto, Konsumen dan Pelayanan Prima, (Yogyakarta: GAVA MEDIA,2014), 90. 
19Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2015), 233. 



 

menggunakan suatu produk atau jasa. Konsumen akan merasa puas 

jika pelayanan yang diberikan produk atau jasa menyenangkan hati.20 

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencangkup perbedaan 

antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan.  

2. Kualitas Produk 

Kotler menyatakan bahwa “Kualitas produk adalah kemampuan 

suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi daya 

tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan, operasi dan perbaikan serta 

atribut lainnya”. Bila suatu produk telah dapat menjalankan fungsi-

fungsinya dapat dikatakan sebagai produk yang memiliki kualitas yang 

baik. Untuk meningkatkan kualitas produk perusahaan dapat diterapkan 

program “Total Quality Managemen (TQM)” selain mengurangi 

kerusakan produk, tujuan pokok kualitas total adalah untuk 

meningkatkan nilai konsumen. Berdasarkan penjelasan diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa kualitas produk adalah keseluruhan barang 

dan jasa yang berkaitan dengan keinginan konsumen yang secara 

keunggulan produk sudah layak diperjualkan sesuai harapan dari 

pelanggan.21 

Kualitas produk adalah salah satu sarana positioning utama 

pemasar. Kualitas mempunyai dampak langsung pada kinerjaproduk 

                                                             
20Rina Dwiastuti, Agustina Shinta, Riyanti Isaskar, Ilmu Perilaku Konsumen, (Malang: 

Universitas Brawijaya Press(UB Press), 2012), 150 
21Fandy Tjiptono, Total Quality Managemen (TQM), (Yogyakarta : Andi Offset, 1995), 

28. 



 

atau jasa, oleh karena itu, kualitas berhubungan erat dengan nilai dan 

kepuasan pelanggan. Dalam arti yang lebih sempit, kualitas bisa 

didefinisikan sebagai “bebas dari kerusakan” tetapi sebagai besar 

perusahaan yang berpusat pada pelanggan melangkah jauh melampaui 

definisi sempit ini. Justru, mereka mendefinisikan kualitas berdasarkan 

penciptaan nilai dan kepuasan pelanggan.22 

Menurut Wibowo, kualitas didefinisikan sebagai memenuhi atau 

melebihi harapan pelanggan. Berdasarkan Heizer dan Render 

mendefinisikan kualitas sebagai kemampuan produk atau jasa 

memenuhi kebutuhan pelanggan.23 Kualitas produk adalah kemampuan 

produk untuk menjalankan tugasnya yang mencangkup daya tahan, 

kehandalan atau kemajuan, kekuatan, kemudahan dalam pengemasan 

dan reparasi produk dan ciri-ciri lainnya. Produk adalah segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, 

digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan.  

Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari 

produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk 

mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan 

konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta 

daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai 

                                                             
22Philip Khotler, Gary Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid 12, (Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2006), 272. 
23Purnomo Edwin Setyo,Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Kepuasan 

Konsumen “BEST AUTOWORKS”Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis, Nomor 6, Volume 1, 

Februari 2017, 755 – 764. 



 

persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil 

produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan 

dasar pengambilan keputusan.24 

Menurut Tjiptono, kualitas mencerminkan semua dimensi 

penawaran produk yang menghasilkan manfaat (benefits) bagi 

pelanggan. Kualitas suatu produk baik berupa barang atau jasa 

ditentukan melalui dimensidimensinya.25 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas produk 

adalah suatu cara perusahaan untuk memberikan kepada konsumen, 

memenuhi apa saja yang diinginkan atau dikehendaki oleh konsumen 

tersebut. Konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas 

yang terbaik. Dalam konteks kualitas produk telah tercapai konsensus 

bahwa harapan konsumen memiliki peranan yang besar sebagai standar 

perbandingan dalam evaluasi kualitas. 

3. Harga 

Dalam arti sempit, harga (price) adalah jumlah yang ditagih atas 

suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi, harga adalah jumlah semua 

nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan 

dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. 26Harga 

                                                             
24Marchelyno Sundalangi, S.L. Mandey, R.J. Jorie,Kualitas Produk, Daya Tarik Iklan, 

dan Potongan Harga Terhadap Minat Beli Pada Pizza Hut Manado Jurnal EMBA 313,  No.1, 

Vol.2, Maret 2014, 313-324. 
25Giardo Permadi Putra, Zainul Arifin, Sunarti,Pengaruh Kualitas Produk Tergadap 

Keputusan Pembelian dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Konsumen (Survei pada Mahasiswa 

Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2013 dan 2014 Universitas Brawijaya 

yang Melakukan Pembelian Paket Data Kampus)Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), No.1, Vol. 48,  

Juli 2017, 125. 
26Philip Khotler, Prinsip-prinsip pemasaran (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 345. 



 

adalah salah satu variabel pemasaran yang perlu diperhatikan oleh 

menejemen perusahaan, karena harga akan langsung mempengaruhi 

besarnya volume penjualan dan laba yang dicapai oleh perusahaan. 

Harga adalah suatu nilai tukar untuk manfaat yang ditimbulkan oleh 

barang atau jasa tertentu bagi seseorang. Semakin tinggi manfaat yang 

dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, maka makin tinggi 

nilai tukar suatu barang atau jasa tersebut dimatanya dan makin besar 

pula alat penukaran yang bersedia dikorbankan.27 

Kotler dan Armstrong mendefinisikan, harga adalah sebagai 

sejumlah uang yang diminta untuk suatu produk atau suatu jasa. Secara 

lebih luas dapat dikatakan bahwa harga ialah jumlah semua nilai yang 

diberikan oleh konsumen untuk memperoleh keuntungan atas 

kepemlikan atau penggunaan suatu produk dan jasa. Secara historis, 

harga merupakan faktor utama yang mempengaruhi pilihan seorang 

pembeli. Namun, pada dekade ini faktor-faktor non harga dinilai 

penting. Meskipun demikian, harga masih merupakan salah satu 

elemen terpenting yang menentukan pangsa pasar an tingkat 

keuntungan perusahaan. 28 

Harga (price), nilai (value), dan manfaat (utility) merupakan 

konsep yang saling berkaitan. Manfaat adalah atribut sebuah item / 

barang yang mempunyai kemampuan untuk memuasakan keinginan. 

Harga adalah nilai yang disebutkan dalam rupiah dan sen atau medium 
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moneter lainya sebagai alat tukar. Harga adalah alat pengukur dasar 

sebuah sistem ekonomi karena harga mempengaruhi alokasi faktor-

faktor produksi.29 Dalam ilmu ekonomi harga adalah nilai tukar suatu 

barang yang dinyatakan dengan uang.30 Harga adalah suatu nilai tukar 

untuk manfaat yang ditimbulkan oleh barang atau jasa tertentu bagi 

seseorang. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari 

barang atau jasa tertentu, maka makin tinggi nilai tukar barang atau 

jasa tersebut di matanya dan makin besar pula alat menukar yang 

bersedia dikorbankanya .31 

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang 

atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau 

jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat 

tertentu (Deliyanti Oentoro). Harga berintraksi dengan seluruh elemen 

lain dalam bauran pemasaran untuk menentukan efektivitas setiap 

elemen dan keseluruhan elemen.32 

Harga adalah pencerminan dari nilai. Dalam teori ekonomi, harga, 

nilai, dan faedah merupakan istilah-istilah yang saling berhubungan. 

Faedah merupakan atribut barang yang dapat memuaskan kebutuhan. 

Sedangkan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang 

kemampuan barang agar dapat menarik dalam pertukaran. Karena 

                                                             
29Yohanes Lamarto,  Prinsip Pemasaran, ( Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984),307. 
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31Marwan Asri, Marketing, (Yogyakarta : BPFE, 1986), 279. 
32Sudaryono, Pengantar Bisnis - Teori dan contoh Kasus, (Yogyakarta: CV. ANDI 
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perekonomian kita bukan sistem barter maka untuk mengadakan 

pertukaran atau untuk mengukur nilai suatu barang kita menggunakan 

uang. Istilah tersebut yang dipakai adalah harga. Jadi harga adalah nilai 

yang dinyatakan dalam rupiah.33 

Harga merupakan suatu moneter atau ukuran lainya (termaksud 

barang dan jasa lainya) yang ditukarkan agar memperoleh hak 

kepemiilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Grewel dan 

Levy merumuskan definisi harga sebagai pengorbanan keselurhan 

yang bersedia dilakukan konsumen dalam rangka mendapatkan produk 

atau jasa spesifik. Pengorbanan tersebut biasanya mencangkup uang 

yang harus dibayarkan kepada pemasar agar bisa endapatkan produk, 

serta pengorbanan lainnya, baik dalam bentuk non-moneter (seperti 

nilai waktuyang dibutukan untuk mendapatkan produk atau jasa) 

maupun moneter (seperti biaya transportasi, pajak, biaya pengiriman, 

dan seterusnya). Harga merupakan komponen yang berpengaruh 

langsung terhadap laba perusahaan.34 

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi 

dari produk dan pelayanannya. Dari definisi tersebut kita dapat 

mengetahui bahwa harga yang dibayar oleh pembeli itu sudah 
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termaksud pelayanan yang diberikan oleh penjual. Bahkan penjual 

juga menginginkan sejumlah keuntungan dari harga tersebut.35 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa harga adalah 

unsur yang penting yang menjadi alat dalam proses pertukaran barang 

atau jasa oleh konsumen. 

4. Hubungan variabel (kualitas produk (X1) dan harga (X2) 

terhadap kepuasan konsumen (Y) 

a. Hubungan antara kualitas produk dan harga  

Para eksekutif pemasaran perlu memahami aspek-aspek 

psikologi penetapan harga. Misalkan, konsumen sangat tergantung 

pada harga sebagai indikator kualitas sebuah produk terutama pada 

waktu mereka harus membuat keputusan beli sedangkan informasi 

yang dimiliki tidak lengkap. Beberapa studi telah menunjukan 

bahwa persepsi konsumen terhadap kualitas produk berubah-ubah 

seiring dengan perubahan yang terjadi pada harga. Jadi, semakin 

tinggi harga suatu produk makin tinggi pula kualitas produk yang 

dipersepsi konsumen. Konsumen mempunyai persepsi seperti ini 

pada waktu mereka tidak memiliki petunjuk lain dari kualitas 

produk selain harga. Padahal persepsi kualitas dapat dipengaruhi 

pula oleh reputasi toko, periklanan, dan variabel lainya.36 Menurut 

teori permintaan yaitu turunya harga suatu barang mengakibatkan 

jumlah barang yang diminta akan naik dan sebaliknya naiknya 
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suatu barang mengakibatkan jumlah barang yang diminta akan 

turun.37 

b. Hubungan kualitas produk dengan kepuasan konsumen 

Konsumen akan memiliki harapan mengenai bagaimana 

produk tersebut seharusnya berfungsi ( performance expectation). 

Harapan tersebut adalah standar kualitas yang akan dibandingkan 

dengan fungsi atau kualitas produk yang sesungguhnya dirasakan 

konsumen. Fungsi produk yang sesungguhnya dirasakan konsumen 

( actual performance) sebenarnya merupakan persepsi konsumen 

terhadap kualitas produk tersebut.  

Di dalam suatu proses keputusan, konsumen tidak akan 

berhenti pada proses konsumsi saja. Konsumen akan melakukan 

proses evakuasi terhadap konsumsi yang telah dilakukanya. Inilah 

yang disebut evaluasi alternatif pascapembelian atau 

pascakonsumsi. Proses ini juga dapat disebut proses evaluasi 

alternatif tahap kedua. Hasil dari proses evaluasi pascakonsumsi 

adalah kepuasan atau ketidakpuasan terhadap konsumsi produk 

atau merek yang telah dilakukanya. Setelah mengonsumsi suatu 

produk atau jasa, konsumen akan memiliki perasaan puas atau 

tidak puas terhadap produk atau jasa yang dikonsumsinya. 

Kepuasan akan mendorong konsumen untuk membeli dan 

mengonsumsi ulang produk tersebut. Sebaliknya, perasaan yang 
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tidak puas akan menyebabkan konsumen kecewa dan 

menghentikan pembelian kembali dan konsumsi produk tersebut.  

c. Hubungan antara kualitas produk, harga, dan  kepuasan konsumen 

Menurut teori tingkah laku konsumen dalam pendekatan nilai 

guna kordinal dan nilai guna ordinal, yaitu: 

1) Makin banyak produk yang dikonsumsi maka makin besar 

kepuasan yang didapatkan. 

2) Tambahan kepuasan untuk tambahan 1 unit barang bisa 

dihargai dengan uang, sehingga makin besar kepuasan yang 

didapat maka makin mahal harganya. Jika konsumen 

memperoleh tingkat kepuasan yang besar maka dia akan mau 

membayar mahal, sebaliknya jika kepuasan yang dirasakan 

konsumen rendah maka dia hanya akan mau membayar dengan 

harga yang murah. 

3) Konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dari pada yang 

lebih sedikit, artinya semakin banyak barang yang dikonsumsi 

menunjukkan semakin tingginya tingkat kepuasan yang 

dimilikinya.38 

B. Penelitian Terdahulu 

Skripsi yang ditulis oleh Yutisa Tri Cahyani Yang Berjudul Faktor-

Faktor Yang Mempengaruh Pengambilan Keputusan Menjadi Nasabah 

Pada Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. Dalam skripsi ini menjelaskan 
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banyak sekali faktoryang mempengaruhi konsumen, antara lain kualitas 

pelayan, produk dan budaya ada di Bank BRI Syariah KCP Ponorogo. 

Faktor yang paling dominan adalah faktor budaya sebesar 90%.39 

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Tri Yuliastuti Yang Berjudul 

Pengaruh Kualitas Produk Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah 

Pada Produk Pembiayaan Mud}>arabah Di BMT Surya Mandiri Mlarak 

Ponorogo. Hasil analisis data dengan menggunakan analisi regresi 

menunjukkan bahwa kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan nasabah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

untuk meningkat kepuasan nasabah, maka BMT Surya Mandiri Mlarak 

Ponorogo harus meningkatkan kualitas produk dan kualitas pelayanan.40 

Skripsi yang ditulis Anisa Shalis Shahbi yang berjudul Pengaruh 

Harga, produk, Pelayanan, Lokasi, dan Promosi Terhadap Keputusan 

Konsumen Berbelanja Busana Muslim (Studi Kasus Kartika Muslim 

Squere Yogyakarta). Dalam skripsi ini di jelaskan mana yang paling 

mempengaruhi keinginan konsumen untuk berbelanja di Kartika Squere, 

yang paling mempengaruhi adalah kualitas produk yang 

ditawarkanberpengaruh secara signifikan.41 
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Dari hasil ketiga penelitian yang ada penelitian ini sama-sama 

membahas tentang perilaku konsumen. Dari hasil penelitian yang pertama, 

walau sama membahas tentang perilaku konsumen, tapi penelitian yang 

pertama mengukur pengambilan keputusan yang dilakukan konsumen, 

sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah mengukur kepuasan 

konsumen, selain itu tempatnya juga berbeda. Dari hasil penelitian kedua, 

sama-sama mengukur kepuasan konsumen, tetapi tempat dan variabel 

yang digunakan berbeda. Dari hasil penelitian yang ketiga, hampir sama 

dengan hasil penelitian yang pertama, tetapi penelitian ini mengukur 

keputusan pembelian yang dilakukan konsumen, sedangkan tempatnya 

juga berbeda. Sehingga penelitian Pengaruh Kualitas produk dan Harga 

terhadap Kepuasan Konsumen adalah berperan mempermudah dan 

memperdalam penelitian sebelumnya. 

C. Kerangka Pemikiran 

Setiap kegiatan penelitian, kerangka pemikiran menjadi dasar untuk 

menentukan alur sebuah penelitian tersebut agar penelitian dapat tersusun 

dengan sistematis dan konseptual, berikut kerangka pemikiran pada 

penelitian ini: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 
X2 

X1 
Y1 



 

Keterangan : 

X1 = Kualitas Produk 

X2 = Harga 

Y1= Kepuasan Konsumen 

Gambar tersebut menunjukkan Variabel Pengaruh Kualitas Produk 

dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen di Agya Collection 

Ponorogo. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian adalah suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul.42 Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji 

keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan 

penelitian.43 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka diperoleh 

hipotesis sebagai berikut: 

Ho1 : Tidak ada pengaruh signifikan variabel kualitas produk 

terhadap kepuasan konsumen. 

Ha1 : Terdapat pengaruh signifikan variabel kualitas produk 

terhadap kepuasan konsumen. 

                                                             
42Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Skripsi(Jakarta: PT 

Rihineka Cipta, 2006), 71.  
43Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011), 76. 

 



 

Ho2 : Tidak ada pengaruh signifikan variabel harga terhadap 

kepuasan konsumen. 

Ha2: Terdapat pengaruh signifikan variabel harga terhadap 

kepuasan konsumen. 

Ho3 : Secara serepak tidak ada pengaruh variabel kualitas produk 

dan harga terhadap kepuasan konsumen. 

Ha3 : Secara serempak terdapat pengaruh variabel kualitas produk 

dan harga terhadap kepuasan konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.44 

Rancangan penelitian adalah proses yang diperlukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang terdiri dari, jenis penelitian 

dan pendekatan penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) yang mana penelitian ini bisa dimulai dengan 

perumusan permasalahan yang tidak terlalu baku. Instrumen yang 

digunakan juga hanya berisi tentang pedoman wawancara. Pedoman 

wawancara ini dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada 

dilapangan.45 Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan 

yang analisisnya menekankan pada data-data numerikal (angka) yang 

diolah dengan metode statistika.46 

Dalam pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif, yaitu analisis regresi linier  sederhana dan  regresi 

linier berganda yang dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel 

bebas (independen) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
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variabel terikat (dependen). Data diperoleh dari konsumen Agya 

Collection Ponorogo. Sehingga untuk mendapatkan data primer, peneliti 

menggunakan angket yang diberikan kepada konsumen Agya Collection 

Ponorogo, sehingga peneliti dalam hal ini datang dan menyebar angket 

kepada konsumen. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional 

Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang diteliti.  Variabel 

tersebut yaitu: 

a. Variabel Independent (Variabel X) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel x adalah kualitas 

produk dan harga 

b. Variabel Dependent (Variabel Y) 

Variabel dependent dalam penelitian ini adalah tentang kepuasan  

konsumen. 

Tabel 3.1  

Variabel penelitian dan definisi operasional 

Variabel 

Penelitian 

Definisi Dimensi Indikator 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

 

Evaluasi pasca 

pembelian dengan 

sejauh mana 

tingkatan produk 

dan keseluruhan 

sikap atas barang 

atau jasa, sesuai 

dengan kebutuhan 

konsumen yang 

dibandingkan 

antara presepsi 

terhadap kinerja 

1. Harapan 

konsumen 

2. Kebutuhan 

konsumen 

3. Hasil yang 

dirasakan 

4. Sikap atas 

barang dan 

jasa 

 

 

1. Kesesuaian 

harapan 

2. Kesesuaian 

dengan 

kebutuhan 

3. Minat 

berkunjung 

kembali 

4. Bersedia 

merekomend

asikan 



 

suatu produk dan 

harapan dimana 

konsumen yang 

puas akan 

bersedia 

merekomendasika

n 

Kualitas 

Produk 

(X1) 

Suatu 

kemampuan 

produk yang 

melakukan 

tugasnya meliputi 

daya tahan, 

kehandalan, 

ketepatan, 

kekuatan, 

kemudahan 

pengemasan, 

operasi, perbaikan 

reprepsi produk 

dan lain-lainnya 

1. Kemampuan 

produk 

2. Kualitas 

barang dan 

jasa yang 

baik 

 

 

 

1. Terdapat 

produk yang 

berkualitas 

2. Banyak 

ragam 

pilihan 

3. Tersedia 

barang dan 

produk baru 

4. Kejelasan 

fungsi 

5. Keragaman 

ukuran 

produk 

6. Bahan yan 

digunakan 

Harga 

(X2) 

Jumlah yang 

ditagih atau nilai 

yang disebutkan 

dalam rupuiah, 

sebagai nilai tukar 

untuk manfaat 

yang ditimbulkan 

bagi seseorang 

atau kelompok 

dan dibutuhkan 

sebagai 

kombinasi produk 

dan pelayanan 

1. Jumlah yang 

ditagih 

2. Nilai tukar 

3. Kombinasi 

produk dan 

pelayanan 

 

1. Keterjangkau

an harga 

2. Kesesuaian 

dengan 

kualitas 

3. Daya saing 

harga 

4. Kesesuaian 

harga dengan 

manfaat 

5. Potongan 

harga 

 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan (keseluruhan) unsur atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Sedangkan 



 

menurut Restu Kartiko Widi, populasi adalah tiap grup atau kumpulan 

yang merupakan subyek penelitian.47 Populasi yang akan diteliti harus 

didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan.48 Populasi 

dari penelitian ini adalah konsumen di Agya Collection Ponorogo.  

Mengingat jumlah populasi tidak diketahui, maka dalam rangka 

efiiensi dan keefektifan penelitian, dilakukan sampling sebagai 

repserentasi populasi. Penelitian ini menggunakan populasi rata-rata 

per hari yaitu 50 x 365 hari( satu tahun) = 18.250 konsumen. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki  

oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative 

(mewakili). 

Berdasarkan rumus Slovin, jumlah sampel yang mewakili populasi 

penelitian ini adalah49 :  

𝑛=
𝑁

1+𝑁.𝑒2 

Dimana : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

                                                             
47Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 197. 
48Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2008), 161. 
49Muhamad, Metodologi , 180. 



 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. 50 

Ketidak telitian karena kesalahan penarikan sampel; 10% = 0,1 

Jumlah sampel adalah:   

𝑛=
18.250

1+18.250.(0,1)2= 99,45 dibulatkan menjadi 100 responden. 

3. Teknik sampling 

Teknik  sampling yang digunakan adalah teknik sampling 

probability sampling. Teknik probability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 

unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Adapun teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan simple 

random sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah Sumber Data Primer 

Diperoleh secara langsung dari sumber data aslinya yang berupa 

wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok responden, 

maupun hasil observasi dari objek, kejadian atau suatu pengujian.  

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Intrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu Metode kuesioner 

(angket) adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan 

mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti, dengan alat ini 

                                                             
50Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif (Jakarta: PT Bumi 

Aksara), 61.   



 

orang dapat diketahui tentang keadaan data diri, pengalaman, pengetahuan, 

sikap atau pendapat dan lain-lain. Angket merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Adapun pelaksanaannya, angket diberikan kepada pelanggan Agya 

Collection Ponorogo agar mereka mengisi sesuai dengan keadaaan yang 

sebenarnya. Sedangkan skala yang digunakan adalah skala likert yaitu 

skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok terhadap fenomena atau gejala sosial yang 

telah ditetapkan oleh peneliti yang kemudian disebut sebagai variabel 

penelitian.51 Skala ini terdiri atas sejumlah pertanyaan yang semuanya 

menunjukkan sikap terhadap suatu obek tertentu yang akan diukur. Untuk 

setiap pertanyaan akan disediakan sejumlah alternatif yang berjenjang atau 

bertingkat.52  Nilai peringkat setiap jawaban atau tanggapan dijumahkan 

sehingga mendapatkan nilai total. Dalam penelitian ini jawaban responden 

diberi skor berdasarkan skala likert sebagai berikut: 

STS : Sangat Tidak Setuju = 1 

TS : Tidak Setuju  = 2 

S : Setuju  = 3 

SS : Sangat Setuju = 4 

                                                             
51Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 73. 

52Irwan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, Suatu Tehnik Penelitian Bidang 

Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 77. 



 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu 

mengumpulkan semua data yang telah didapatkan, kemudian setelah itu 

peneliti melakukan verifikasi terhadap data-data tersebut. Yaitu dengan 

cara mengkaji berulang-ulang data yang ada, kemudian memilih data yang 

sekiranya menurut penulis penting dan data yang sekiranya tidak 

dibutuhkan. 

Proses isi dinamakan proses editing, yaitu melakukan edit terhadap 

data yang telah dikumpulkan dari hasil dilapangan dengan tujuan agar data 

yang akan dianalisis telah akurat, lengkap dan dapat dilakukan proses 

selanjutnya (coding dan tabulasi).53 

Selanjutnya setelah data-data yang terkumpul itu dipilih, peneliti 

mengelompokan data-data tersebut sesuai dengan rumusan masing-

masing. Kemudian karena penelitian yang dilakukan ini adalah kuantitatif 

maka peneliti harus melakukan pengujian terhadap instrument atau alat 

ukur yang digunakan yaitu dengan melakukan pengujian terhadap validitas 

dan reliabilitas dari hasil data yang terkumpul dan dipisahkan. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah alat untuk mengukur sah atau valid dan 

tidaknya suatu kuesioner.54 Validitas atau kesahihan menunjukkan 

sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur 

(a valid meansure if it succesfully meansure the phenomenon). 

                                                             
53Muhamad, Metodologi, 205. 
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Misalkan seseorang ingin mengukur berat suatu benda, maka alat 

ukur yang digunakan adalah timbangan. Timbangan merupakan allat 

yang valid digunakan untuk mengukur berat, karena timbangan 

memang untuk mengukur berat. Jika panjang suatu benda yang ingin 

diukur, maka alat yang digunakan adalah meteran. Meteran 

merupakan alat yang valid digunakan untuk mengukur panjang suatu 

benda. Dalam suatu penelitian baik, yang bersifat deskriptif maupun 

eksplanatif yang melibatkan variabel/konsep yang tidak bisa diukur 

secara langsung, masalah validitas tidak sederhana, di dalamnya juga 

menyangkut penjabaran konsep dari tingkat teoretis sampai empiris 

(indikator), namun bagaimana tidak suatu instrumen penelitian harus 

valid agar hasilnnya dapat dipercaya.55 

Rumus yang akan digunakan oleh peneliti adalah: 

rxy = 
NåXY−(åX)(åY)

√(NåX2−(åX)2)(NåY2−(åY)2)
 

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi antara variabel x dan y 

N : jumlah responden 

X : skor masing-masing item 

Y : total skor item 

XY : jumlah hasil perkalian antara x dan y 

                                                             
55Ibid. 75 



 

Langkah kerja yang dapat dilakukan dalam rangka mengukur 

validitas instrumen penelitian adalah sebagai berikut:56 

a. Menyebarkan instrumen yang akan diuji validitasnya, kepada 

responden yang bukan responden sesungguhnya. Banyaknya 

responden untuk uji coba instrumen, sejauh ini belum ada 

ketentuan yang mensyaratkannya, namun demikian disarankan 

sekitar 20-30 orang responden. 

b. Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen. 

c. Memeriksa kelengkapan data, untuk memastikan lengkap 

tidaknya lembaran data yang terkumpul. Termasuk di 

dalamnya memeriksa kelengkapan pengisian item angket. 

d. Membuat tabel pembantu untuk menempatkan skor-skor pada 

item yang diperoleh, dilakukan untuk mempermudah 

perhitungan atau pengolahan data selanjutnya. 

Setelah mendapatkan jumlah data dari perhitungan kemudian 

untuk mendapatkan informasi kevalidannya, masing-masing nilai 

rxy dibandingkan dengan rtabel . apabila nilai rxy ≥ nilai rtabel, maka 

item pertanyaan dinyatakan valid.57 

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsistem, apabila dilakukan penggukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan 
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alat pengukur yang sama pula. Uji reliabilitas alat ukur dapat 

dilakukan test retest, equivalent, dan gabungan keduanya. Secara 

internal, reliabilitas alat ukur dapat diuji dengan menganalisis 

konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik 

tertentu.58 

Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga 

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Ada beberapa rumus yang 

sering dijumpai dalam pengujian reliabilitas instrumen, namun 

yang sering digunakan adalah koofisien alpha cronbach. Apabila 

alpha cronbach (r11) > nilai rtabel, maka instrument penelitian 

dinyatakan reliable.59
 

Rumus yang digunakan peneliti adalah:  

r11 = 
k

k−1
(1 −

∑ σi
2

σt
2 ) 

Keterangan : 

r11 =  reliabilitas instrumen 

k =  jumlah item soal 

∑ σi
2 = jumlah varians dari masing-masing item 

σt
2 = varians dari skor total item 

Instrument yang valid berarti alat yang digunakan untuk 

mendapatkan data adalah valid, artinya ketepatan alat ukur. 
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Sedangkan instrumen yang reliabel adalah jika menggunakan untuk 

mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama 

artinya konsistensi alat ukur.  Setelah menghitung validitas dan 

reliabilitas maka dilakukan uji kerelasi. 60 

3. Regresi Sederhana 

Regresi linier sederhana adalah analisis regresi linier dengan 

jumlah variabel pengaruhnya hanya satu. Dalam membuat regresi 

parakmetik ini adalah langkah pertama yang paling ideal adalah 

membuat plotting data antara variabel dependen dan variabel 

independen untuk melihat kecenderungan pola data asli, jika data 

tersebut mengikuti pola linier maka akan kita dekati deengan jenis 

regresi ini.61Regresi sederhana, bertujuan untuk mempelajari 

hubungan antara dua variabel tidak bebas (terikat), X adalah 

penduga bagi intersap (α), b adalah penduga bagi koefisien regresi 

(β), dan α,β adalah parameter yang nilainya tidak diketahui sehingga 

diduga menggunakan statistik sampel. Analisis ini untuk mengetahui 

arah hubungan  antara variabel independen dan dependen apakah 

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan 

atau penurunan. Regresi ini untuk mengetahui pengaruh kualitas 

produk dan harga terhadap kepuasan konsumen dan digunakan untuk 

menjawab H1 dan H2, yang mana: 
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H1 : Kualitas Produk (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan  Konsumen (Y) di Agya Collection Ponorogo. 

H2 : Harga (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan  

konsumen (Y) di Agya Collection  Ponorogo. 

Rumus yang dapat digunakan untuk mencari a dan b adalah: 

a = 
∑ 𝑌−𝑏 ∑ 𝑋

.𝑁.
= ? −𝑏�̅� 

b = 
𝑁.(∑ 𝑋𝑌)−∑ 𝑋 ∑ 𝑌

.𝑁.∑ 𝑥2−(∑ 𝑋)2  

𝑋1
̅̅ ̅ = rata-rata skor variabel X 

𝑌1̅ = rata-rata skor variabel62 

4. Regresi Berganda  

Regresi berganda adalah rigresi dimana sebuah variabel terikat 

(Y) dihubungkan dengan dua variabel atau lebih (X). dan dapat 

digunakan untuk memprediksi atau menaksir (estimasi) besarnya 

nilai suatu variabel terhadap variabel lainya.63 Regresi linier 

berganda adalah teknik mengukur besarnya pengaruh dari beberapa 

variabel independen terhadap variabel dependen untuk membuktikan 

ada tidaknya hubungan fungsi antara dua variabel bebas atau lebih 

dengan satu variabel terikat.64 Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan  antara variabel independen dan dependen apakah positif 

atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 

apabia nilai variabel independen mengalami kenaikanatau 

                                                             
62Ridwan, Metode & Tehnik Menyusun Tesis (Bandung: Alfabeta, 2008), 139. 
63Syofian, Statistik, 405.   
64Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistik (Bandung: Alfabeta, 2007),108. 



 

penurunan. Dalam penelitian ini variabel (Y) kepuasan konsumen di 

Agya Collection Ponorogo, yang dihubungkan dengan dua variabel 

bebas yaitu X1 = Kualitas Produk, dan X2 = Harga dari Agya 

Collection Ponorogo. 

Bentuk garis regresi adalah: 

Y =𝛼 + b1X1 + b2X2 

Dimana:  

Y = kepuasan konsumen (Y) 

X1   = kualitas produk 

X2   = harga 

𝑎  = intercept atau konstanta 

b  = koofisien dari variabel bebas (X) 

b1,b2 = koofisien regresi atau slop 

a. Membuat persamaan regresi berganda dengan dua predikator 

1) Mencari nilai-nilai konstanta 

a) Menghitung nilai konstanta-konstanta b1 

b1 =
(∑ x2

2)(∑ x1y) − (∑ x1 . x2) (∑ x2 y)

(∑ x1
2)(∑ x2

2) −  (∑ x1. x2)²
 

b) Menghitung nilai konstanta b2 

b2 =
(∑ x1

2)(∑ x2y) − (∑ x1 . x2)(∑ x1 y)

(∑ x1
2)(∑ x2

2) − (∑ x1. x2)2
 

c) Menghitung nilai konstanta a 

a =
∑ 𝑦

𝑛
+ −b1   (

∑  x1

n
) − b2   (

∑  x2

n
) 



 

2) Menentukan persamaan regresi dengan dya variabel bebas 

Y =𝛼 + b1X1 + b2X2   

a) Mencari korelasi berganda 

Rx1.x2.y = √
𝑏1  .  ∑ 𝑥1 + 𝑏2   .∑ 𝑥2𝑦

∑ 𝑦2  

b) Mencari koefisien determinasi  

KP = (R𝑥1.𝑥2.. 𝑦X 100%) 

b. Uji hipotesis regresi berganda dua predikator 

Tujuan dilakukannya pengujian hipotesis terhadap 

penerapan metode regresi linier berganda adalah untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh secara simultan antara 

kelompok data A dan B (variabel bebas) terhadap kelompok C 

(variabel terikat)  

1) Uji signifikasi secara simultan (bersama-sama) 

Pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Uji ini dilakukan untuk membandingkan 

pada tingkat nilai sig dengan nilai a (5%) pada tingkat 

derajat 5%. Pengambilan kesimpulannya dengan melihat 

nilai sig a (5%) menggunakan langkah pengujiannya.65 

a) Membuat hipotesis dalam uraian kalimat 
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Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara 

simultan antara kualitas produk dan harga terhadap 

kepuasan konsumen di Agya Collection  Ponorogo. 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan 

antara kuatitas produk dan harga terhadap kepuasan 

konsumen di Agya Collection Ponorogo. 

b) Membuat hipotesis dalam model statistik  

Ho : β = 0 

Ha  : β ≠ 0 

c) Menentukan taraf signifikan α 

d) Kaidah pengujian  

Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔≤ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙′maka terima Ho. 

Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙′maka tolak Ho. 

e) Menghitung 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

i. Menghitung nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 
(R𝑥1.𝑥2..𝑦)2(n−m−1)

m (1−R2𝑥1.𝑥2..𝑦)
 

Keterangan:  

m = jumlah variabel bebas 

n = jumlah responden 

ii. Menentukan nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dapat dicari dengan menggunakan 

tabel F𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐹(𝛼)(𝑑𝑘𝑎,𝑑𝑘𝑏) 

Keterangan: 



 

dka = jumlah variabel bebas (pembilang) 

dkb = n – m -1 (penyebut) 

f) Membandingkan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

Tujuan membandingkan antara 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dan 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔adalah untuk mengetahui apakah Ho ditolak 

atau diterima berdasarkan kaidah pengujian. 

g) Mengambil keputusan  

h) Menerima atau menolak Ho. 

2) Uji signifikasi secara parsial  

Pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh variabel 

independen secara individual dalammenerangkan variasi 

variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan menggunakan 

uji statistik t. Tujuan uji signifikasi secara parsial dua 

variabel bebas terhadap variabel terikat adalah untuk 

mengukur secara terpisah dampak yang ditimbulkan dari 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

a) Membuat hipotesis dalam uraian kalimat  

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara 

parsial antara kualitas produk dan harga terhadap 

kepuasan konsumen di Agya Collection  Ponorogo. 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial 

antara kualitas produk dan harga terhadap kepuasan 

konsumen di Agya Collection Ponorogo. 



 

b) Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik 

Ho = 𝛽𝑗= 0 

Ha = 𝛽𝑗≠ 0 

Dimana : 𝛽𝑗koefisien yang akan diuji 

c) Menentukan taraf signifikan (α) 

d) Kaidah pengujian 

Jika −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ≤ 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔≤𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙′, maka Ho diterima 

Jika, 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , maka Ho ditolak. 

e) Menghitung 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

Tahapan menghitung nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑏𝑖

𝑠𝑏𝑖
 

Keterangan: 

Bi = nilai konstanta 

𝑠𝑏𝑖 =  standar eror 

Sebelum menghitung nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔terlebih dahulu 

mencari nilai 𝑠𝑏𝑖 (standar eror).  

f) Menentukan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

Nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dapat dicari dengan menggunakan tabel t-

student. Bila pengujian dua sisi, maka nilai αdibagi 2. 

Rumus: 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  𝑡𝑎)(𝑛−2) 

g) Membandingkan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  



 

Tujuan membandingkan antara  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

adalah untuk mengatahui apakah Ho ditolak atau 

diterima berdasarkan kaidah pengujian.  

h) Mengabil keputusan  

Tujuan dari membuat keputusan adalah mengetahui 

hipotesis mana yang terpilih Ho atau Ha.66 

Untuk mempermudah perhitungan diatas peneliti 

menggunakan alat bantu program SPSS dan alat bantu hitung yang 

lain yang relevan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reabilirtas) 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor 

atau butir pertanyaan dengan skor kontruk atau variabel.Dalam uji ini, 

setiap item akan diuji korelasinya dengan skor total variabel yang 

dimaksud. Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana suatu 

alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (a valid meansure if 

it succesfully meansure the phenomenon). Untuk menguji validitas 

instrumen dengan melihat nilai Correlation Coefficients. Untuk sampel 

15 responden dengan alpha (α = 5% atau 0,05), didapat r tabel 0,514 

(tabel of critical value r the pearson product moment correlation 

coefficiens). 

a. Apabila r hitung> r tabel, maka kuesioner tersebut valid 

b. Apabila r hitung< r tabel, maka dapat dikatakan kuesioner tidak valid 

Berikut ini hasil uji validitas masing-masing pertanyaan: 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.1 

Uji Validitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai r hitung pada kolom 

Correlation Coefficients untuk masing-masing item memiliki r hitung 

lebih besar dan positif dibanding r tabel untuk sampel 15 dan alpha 

5% (0,05), diperoleh r tabel sebesar 0,514 maka dapat disimpulkan 

bahwa semua indikator dari kedua variabel X dan Y adalah valid. 

2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen 

(indikator) yang digunakan dapat dipercaya atau handal sebagai alat 

ukur variabel, apabila nilai cronbach’s alpha suatu variabel > 0,60 

maka indikator yang digunakan oleh variabel tersebut reliabel, 

Variabel Item 

Peryataan 

R-Tabel R-Hitung Keterangan 

Kualitas 

Produk 

(X1) 

Kp 1 0,514 0,732 

Valid 

Kp 2 0,514 0,540 

Kp 3 0,514 0,549 

Kp 4 0,514 0,519 

Kp 5 0,514 0,519 

Kp 6 0,514 0,518 

Kp 7 0,514 0,755 

Harga 

(X2) 

H 1 0,514 0,578 

Valid 

H 2 0,514 0,521 

H 3 0,514 0,618 

H 4 0,514 0,514 

H 5 0,514 0,771 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

Kk 1 0,514 0,911 

Valid 
Kk 2 0,514 0,672 

Kk 3 0,514 0,849 

Kk 4 0,514 0,653 



 

sedangkan nilai cronbach’s alpha suatu variabel < 0,60 maka indikator 

yang digunakan oleh variabel tersebut tidak reliabel. Hasil uji 

reliabilitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Uji Reliabiitas Variabel Kualitas Produk (X1) 

 

 

 

 

Berdasarkan pengujian Reliability Statistics di atas, nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,756  yang berarti bahwa konstruk 

pernyataan yang merupakan dimensi variabel kualitas produk (X1) 

adalah reliabel. Karena angka Cronbach’s Alpha 0,756 > dari 0,60. 

Tabel 4.3 

Uji Reliabilitas Variabel Harga (X2) 

 

 

 

 

Berdasarkan pengujian Reliability Statistics di atas, nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,813 yang berarti bahwa konstruk 

pernyataan yang merupakan dimensi variabel harga (X2) adalah 

reliabel. Karena angka Cronbach’s Alpha 0,813 > dari 0,60. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.756 8 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.813 6 



 

Tabel 4.4 

Uji Reliabiitas Variabel Kepuasan Konsumen(Y) 

 

 

 

Berdasarkan pengujian Reliability Statistics di atas, nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,796 yang berarti bahwa konstruk 

pernyataan yang merupakan dimensi variabel Kepuasan Konsumen 

(Y) adalah reliabel. Karena angka Cronbach’s Alpha 0,796 > dari 

0,60. 

B. Hasil Pengujian Deskripsi 

 Penelitian mengenai pengaruh kualitas produk dan harga terhadap 

kepuasan konsumen di Agya Collection Ponorogo.Data penelitian 

dikumpulkan dengan membagikan angket secara langsung kepada 

responden  sebanyak 100 kuesioner yang berhasil ditemui pada saat 

melakukan pembelian. Agar bisa mendapatkan gambaran umum 

responden maka dilakukan analisa deskripsi responden berdasarkan jenis 

kelamin, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan dan kunjungan. 

a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin 

  Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.796 5 



 

Tabel  4.5 

Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Pria 19 19% 

Wanita 81 81% 

Jumlah 100 100% 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden adalah wanita. 

b. Deskripsi responden berdasarkan usia 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan usia adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Usia Responden 

Usia Frekuensi Persentase 

<17 13 13% 

17-30 50 50% 

31-40 23 23% 

41-50 12 12% 

>50 2 2% 

Jumlah 100 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden berusia antara 17-30 tahun. 

c. Deskriptif redsponden berdasarkan pendidikan terakhir 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan terakhir 

responden adalah sebagai berikut: 

 



 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Responden 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

pendidikan terakhir responden adalah tingkat SMA. 

d. Deskriptif responden berdasarkan pekerjaan 

 Distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan responden 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 

PNS 8 8% 

Peg.Swasta 12 12% 

Mahasiswa 34 34% 

TNI/POLRI 4 4% 

Wiraswasta 21 21% 

Lain-lain 21 21% 

Total 100 100% 

 

Penidikan 

Terakhir 
Frekuensi Persentase 

SD 4 4% 

SMP 15 15% 

SMA 63 63% 

DIPLOMA 10 10% 

S1 8 8% 

S2/S3 0 0% 

Total 100 100% 



 

Berdasarkan tabel 4.8, dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa. 

e. Deskripsi responden berdasarkan kunjungan 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan kunjungan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Kunjungan Responden 

Kunjungan Frekuensi Persentase 

1 9 9% 

2 16 16% 

3 19 19% 

4 29 29% 

> 5 27 27% 

Total 100 100% 

Berdasarkan tabel 4.9, dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden telah berkunjung empat kali. 

C. Hasil Pengujian Hipotesis                        

1. Regresi Linier Sederhana  

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

sederhanadalammenganalisis data, bertujuan untuk mempengaruhi 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen, yaitu: 

a. Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen.  

Hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana variabel 

kualitas produk dapat dilihat dibawah ini: 

 



 

Tabel 4.10 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana (X1) Y 

 

  Analisis 

1) Hipotesis 

Ha1 : kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen 

2) Nilai t (t-hitung)dalam regresi menunjukan pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap dependen. Nilai probabilitas 

t-hitung sebesar 0,000 menunjukan hipotesis alternatif (Ha1) 

yang diajukan diterima yang berarti kualitas produk 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

3) Berdasarkan nilai outputyang ditampilkan pada tabel 4.10 

diatas, apabila dimasukkan ke dalam persamaan regresi maka 

diperoleh persamaan regresi maka diperoleh persamaan sebagai 

berikut: 

Y = a + bX atau 3.842 + 0,381X 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.842 1.297  2.962 .004 

VAR0000

1 
.381 .063 .521 6.035 .000 

a. Dependent Variable: VAR00003    



 

Hasil persamaan regresi tersebut diatas memberikan 

pengertian bahwa: 

a) Nilai konstanta sebesar 3,842 penjelasan tersebut dapat 

diartikan bahwa jika tidak dipengaruhi oleh variabel kualitas 

produk maka besarnya nilai kepuasan konsumen adalah 0,381. 

b) Koefisien X sebesar 0,381 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 variabel kualitas produk akan meningkatkan 

kepuasan konsumen sebesar 0,381. 

b. Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan Konsumen 

Hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana variabel 

kualitas produk dapat dilihat dibawah ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana (X2) Y 

 

 

 

 

 

A

n

alisis 

1) Hipotesis 

Ha2 : harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.120 1.261  5.646 .000 

VAR0000

2 
.305 .085 .342 3.599 .001 

a. Dependent Variable: VAR00003    



 

2) Nilai t (t-hitung) dalam regresi menunjukan pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap dependen. Nilai probabilitas 

t-hitung sebesar 0,001 menunjukan hipotesis alternatif (Ha2) 

yang diajukan diterima yang berarti harga berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

3) Berdasarkan nilai outputyang ditampilkan pada tabel 4.11 

diatas, apabila dimasukkan ke dalam persamaan regresi maka 

diperoleh persamaan regresi maka diperoleh persamaan sebagai 

berikut: 

Y = a + bX atau 7,120 - 0,305X 

Hasil persamaan regresi tersebut diatas memberikan pengertian 

bahwa: 

a) Nilai konstanta sebesar 7,120 penjelasan tersebut dapat 

diartikan bahwa jika tidak dipengaruhi oleh variabel harga 

maka besarnya nilai kepuasan konsumen adalah 0,305. 

b) Koefisien X sebesar 0,305 menyatakan bahwa setiap 

pengurangan 1 variabel harga akan meningkatkan kepuasan 

konsumen sebesar 0,279. 

2. Regresi Linier Berganda 

   Peneitian ini menggunakan teknik anaisis regresi berganda untuk 

mengetahui satu variabel dependen dan dua atau ebih variabe bebas 

secara bersama-sama atau simutan. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah kualitas produk dan harga, sedangkan variabel terkait adalah 



 

kepuasan konsumen. kepuasan konsumen. Hasil regresi linier berganda 

dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4.12 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Analisis 

1) Hipotesis 

Ha1 : kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen 

Ha2 : harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

2) Nilai probabilitas t-hitung sebesar 0,000 menunjukan hipotesis 

alternatif (Ha1) yang diajukan diterima yang berarti kualitas 

produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

3) Nilai probabilitas t-hitung sebesar 0,001 menunjukan hipotesis 

alternatif (Ha2) yang diajukan diterima yang berarti harga 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.947 1.491  1.306 .195 

VAR0000

1 
.337 .064 .461 5.249 .000 

VAR0000

2 
.189 .078 .212 2.412 .018 

a. Dependent Variable: VAR00003    



 

4) Berdasarkan tabel 4.12 diatas, diperoleh persamaan regresi 

berganda untuk penelitian ini adalah: 

Y = 1,947 + 0,337 X1 + 0,189 X2 

Hasil persamaan diatas memberikan pengertian bahwa: 

a) Nilai konstanta sebesar 1,947, yang berarti jika koefisien 

kualitas produk (X1) dan harga (X2) bernilai nol atau tidak 

ada, maka besarnya kualitas produk sebesar 1,947 %. Ini 

berarti walaupun tanpa kualitas produk dan harga nilai 

kepuasan konsumen tetap ada dan positif. 

b) Nilai koefisien varibel kualitas produk (X1) bernilai 0,337 

yang berarti bahwa setiap perubahan variabel independen 

berupa kualitas produk (X1) sebesar 1% akan 

mengakibatkan perubahan yang positif pada kepuasan 

konsumen sebesar 0, 337%, dimana asumsinya variabel 

insependen selain X1 besarnya tetap. Begitu pula 

sebaliknya, jika terjadi penurunan 1% variabel kualitas 

produk (X1) akan berakibat pada berkurangnya nilai 

kepuasan konsumen sebesae 0,337%. 

c) Nilai koefisien varibel harga (X2) bernilai 0,189 yang 

berarti bahwa setiap perubahan variabel independen berupa 

harga (X2) sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan 

yang positif pada kepuasan konsumen sebesar 0, 189%, 

dimana asumsinya variabel insependen selain X1 besarnya 



 

tetap. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi penurunan 1% 

variabel harga (X2) akan berakibat pada berkurangnya nilai 

kepuasan konsumen sebesae 0,189%. 

3. Uji t (secara parsial) 

a. Variabel Kualitas ProdukTerhadap Kepuasan Konsumen. 

Langkah-langkah pengujian: 

1) Berdasarkan Uji t 

a) Membuat hipotesis dalam uraian kalimat  

Ho1: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial 

antara kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. 

Ha1: Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial 

antara kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. 

b) Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik 

Ho1: 𝑎 = 0 

Ha1: 𝑎≠ 0 

c) Kaidah pengujian 

Jika −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  ≤ 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔≤𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙′, maka Ho diterima 

Jika, 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , maka Ho ditolak. 

d) Membandingkan antara  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

Dari tabel coeffisien(a) diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  =6,035 

Nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dapat dicari dengan menggunakan tabel t-student 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  𝑡(𝑎)(𝑛−2) =  𝑡(0,05)(100−2) 



 

𝑡(0,05.98)=1,984 

Ternyata : 𝑡1 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 6,035 >𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙=1,984 

e) Mengabil keputusan  

Ha1: Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial 

antara kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. 

b. Variabel HargaTerhadap Kepuasan Konsumen. 

Langkah-langkah pengujian: 

1) Berdasarkan Uji t 

a) Membuat hipotesis dalam uraian kalimat  

Ho2: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial 

antara harga terhadap kepuasan konsumen. 

Ha2: Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial 

antara harga terhadap kepuasan konsumen. 

b) Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik 

Ho2: 𝑎 = 0 

Ha2: 𝑎≠ 0 

c) Kaidah pengujian 

Jika −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  ≤ 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔≤𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙′, maka Ho diterima 

Jika, 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , maka Ho ditolak. 

d) Membandingkan antara  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

Dari tabel coeffisien(a) diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  =3,599 

Nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dapat dicari dengan menggunakan tabel t-student 



 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  𝑡(𝑎)(𝑛−2) =  𝑡(0,05)(100−2) 

𝑡(0,05.98)=1,984 

Ternyata : 𝑡1 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 3,599 >𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙= 1,984 

e) Mengabil keputusan  

Ha2: Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial 

antara harga terhadap kepuasan konsumen. 

4. Uji F (secara silmultan) 

Langkah-langkah uji simultan adalah: 

a. Membuat hipotesis dalam uraian kalimat 

Ho3: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan 

antara kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen 

di Agya Collection Ponorogo. 

Ha3: Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara 

kuatitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen di 

Agya Collection Ponorogo. 

b. Membuat hipotesis dalam model statistik  

Ho3 : βj3 = 0 

Ho3 : βj3  ≠ 0 

c. Kaidah pengujian  

Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔≤ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙′maka terima Ho. 

Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙′maka tolak Ho. 

d. Menghitung 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 



 

Dari tabel annova diperoleh  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔=22,011 

Nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dapat dicari dengan menggunakan tabel F dengan 

cara: 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑓{(1 − 𝑎)(𝑑𝑘 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔 = 𝑚)}, (𝑑𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑢𝑡

= 𝑛 − 𝑚 − 1) 

Dimana:  

m =2, n =100, a= 0,05 

dk =100 -2-1=97 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑓{(1 − 0,05)(97 − 2)} 

 Ternyata: 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔=22.011>𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙= 3,09 sehingga Ho3 ditolak. 

e. Membuat keputusan 

Ho3= terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara 

kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen. 

D. Pembahasaan 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel kualitas produk dan 

variabel harga. Berdasarkan hasil peelitian yang telah dilakukan bahwa 

kedua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen sebagai variabel dependen. Dari pengujian yang telah 

dilakukan diatas maka dapat diperoleh jawaban untuk masing-masing 

rumusan dan dapat di uji hipotesis penelitian yang telah dibuat sebelumnya 

sebagai berikut. 



 

1. Pengaruh kualitas produk terhadap konsumen kepuasan  

Berdasarkan analisis regresi linier sederhana, diperoleh hasil bahwa 

kualitas produk mempengaruhi kepuasan konsumen. Pengaruh yang 

diberikan bersifat positif dan signifikan. Arah positif yang diberikan 

variabel kualitas produk (independen) dapat dilihat dari persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Y = a + bX atau 3.842 + 0,381X 

Adapun untuk pembahasannya adalah sebagai berikut: 

Dari hasil uji regresi yang diperoleh bahwa variabel kualitas produk 

(X1) memiiki nilai koefisien positif dengan Ternyata : 𝑡1 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 3,599 

>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙= 1,984 atau Sig = 0,000 < 0,05, maka Ha1 diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa kualitas produk memberikan pengaruh positif atau 

searah terhadap kepuasan konsumen. Begitu pula sebaliknya, apabila 

dari kualitas produk memberikan kesan negatif maka kepuasan 

konsumen akan menurun. 

Hasil ini selaras dengan teori bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen adalah kualitas produk. Kualitas 

produk adalah keseluruhan barang dan jasa yang berkaitan dengan 

keinginan konsumen yang secara keunggulan produk sudah layak 



 

diperjualkan sesuai harapan dari pelanggan.67 Produk dipandang 

penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan.68 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wahyu 

Tri Yuliastuti  yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Pelayanan 

Terhadap  Kepuasan Nasabah Pada Produk Pembiayaan 

Mud}>arabahDi BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo. Penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa variabel kualitas produk dan 

pelayanan berpengaruh signifikan. 

Hal ini menunjukkan semakin tinggi kualitas produk maka semakin 

tinggi kepuasan konsumen. Kualitas produk merupakan salah satu 

faktor pendorong kepuasan konsumen. Menurut Kotler dan Amstrong 

kualitas produk adalah kemampuan produk dalam melaksanakan 

berbagai fungsi termasuk ketahanan, keterandalan, ketepatan, dan 

kemudahan dalam penggunaan. Kualitas produk menggambarkan 

sejauh mana kemampuan produk tersebut dalam memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan konsumen.69 Dalam teori tersebut 

mengindikasikan bahwa kualitas produk dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen. Konsumen akan merasa puas apabila membeli dan 

menggunakan produk yang memiliki kualitas baik. 

                                                             
67 Fandy Tjiptono, Total Quality Managemen (TQM), (Yogyakarta : Andi Offset, 1995), 

28. 
68 Marchelyno Sundalangi, S.L. Mandey, R.J. Jorie,Kualitas Produk, Daya Tarik Iklan, 

dan Potongan Harga Terhadap Minat Beli Pada Pizza Hut Manado Jurnal EMBA 313,  No.1, 

Vol.2, Maret 2014, 313-324. 
69 Fandy Tjiptono, Total Quality Managemen (TQM), (Yogyakarta : Andi Offset, 1995), 

28. 



 

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pada 

akhirnya akan bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan 

mengenai kepuasan yang dirasakan. Dalam era globalisasi ini, 

perusahaan akan selalu menyadari akan pentingnya faktor pelanggan. 

Oleh karena itu mengukur tingkat kepuasan para pelanggan sangatlah 

perlu, walau hal tersebut tidaklah semudah mengukur berat badan atau 

tinggi badan pelanggan yang bersangkutan.70 

Oleh karena itu, dapat disimpukan bahwa “Kualitas produk secara 

parsial berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dengan𝑡1 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 

3,599 >𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙= 1,984 atau Sig = 0,000 < 0,05. 

2. Pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen 

Berdasarkan analisis regresi linier sederhana, diperoleh hasil bahwa 

harga mempengaruhi kepuasan konsumen. Pengaruh yang diberikan 

bersifat negatif dan signifikan. Arah negatif yang diberikan variabel 

harga (independen) dapat dilihat dari persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = a + bX atau 7,120 - 0,305X 

Adapun untuk pembahasannya adaah sebagai berikut: 

Dari hasil uji regresi yang diperoleh bahwa variabel harga (X2) 

memiiki nilai koefisien negatif dengan Ternyata : 𝑡1 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 3,599 

>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙=1,984 atau Sig = 0,001 < 0,05, maka Ha2 diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa harga memberikan pengaruh negatif terhadap 
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kepuasan konsumen. Apabila dari harga naik atau positif maka 

kepuasan konsumen akan menurun, begitu pula sebaiknya. 

Selain kualitas produk, faktor yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen adalah harga. Harga merupakan komponen yang 

berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan.71Harga suatu hal yang 

penting bagi pelanggan. Bagi sebagian pelanggan, dengan harga mereka 

memutuskan apa yang akan mereka beli, sedangkan yang lain lebih 

tertarik pada fitur produk, manfaat, dan citra yang melekat pada 

produk.72 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Anisa 

Shalis Shahbi yang berjudul Pengaruh Harga, Produk, Pelayanan, 

Lokasi dan Promosi Terhadap Keputusan Konsumen Berbelanja Busana 

Muslim (Studi Kasus Kartika Muslim Squere Yogyakarta). Penelitian 

ini menghasilkan kesimpulan bahwa semua variabel indepeden 

berpengaruh signifikan. 

Harga juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Kotler dan Amstrong mengatakan bahwa harga merupakan sejumlah 

nilai yang dibebankan atas suatu produk atau jasa yang diberikan oleh 

konsumen untuk memperoleh keuntungan dari menggunakan produk 

atau jasa.73 Murah atau mahalnya harga suatu produk atau jasa sifatnya 
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relatif. Harga yang terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan kualitas yang 

baik maka dapat menimbulkan kekecewaan konsumen. Dengan 

demikian, dalam menetapkan harga, pemilik usaha harus menyesuaikan 

harga dengan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, 

pemilik usaha juga perlu membandingkan harga yang ditetapkan 

dengan harga produk atau jasa serupa yang diproduksi atau ditawarkan 

oleh pesaing. Hal ini dimaksudkan agar harga yang ditentukan oleh 

perusahaan tersebut tidak terlalu tinggi atau sebaliknya.  

Oleh karena itu, dapat disimpukan bahwa “Harga secara parsial 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dengan Ternyata : 𝑡1 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 

3,599 >𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙= 1,984 atau Sig = 0,01 < 0,05. 

3. Pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa 

kualitas produk dan harga mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Pengaruh yang diberikan bersifat positif dan signifikan. Arah positif 

yang diberikan variabel kualitas produk dan harga (independen) dapat 

dilihat dari persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 1,947 + 0,337 X1 + 0,189 X2 

Adapun untuk pembahasannya adalah sebagai berikut: 

Dari hasil uji regresi yang diperoleh bahwa variabel kualitas produk 

(X1) memiiki nilai koefisien positif dengan Ternyata: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔=22.011>𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙= 3,09 sehingga Ho3 ditolak. Hal ini menunjukan 

bahwa kualitas produk dan harga memberikan pengaruh positif atau 



 

sangat besar terhadap kepuasan konsumen. Begitu pula sebaliknya, 

apabila dari kualitas produk dan harga memberikan kesan negatif maka 

kepuasan konsumen akan menurun. 

Kualitas produk dan harga merupakan faktor yang mempengaruhi 

konsumen. Kualitas produk memiliki hubungan erat antara nilai dan 

kepuasan pelanggan. Kualitas produk merupakan suatu hal yang 

dianggap penting bagi konsumen untuk bertahan pada suatu pilihan, 

dengan kualitas yang baik maka konsumen akan terus melakukan 

pembelian ulang. Sedangkan harga adalah suatu hal yang dijadikan 

sebagai tolak ukur untuk mengukur suatu kualitas produk. Selai hal itu 

harga juga dijadikan bahan pertimbangan untuk membeli suatu produk. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Purnomo Edwin Setyo yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan 

Harga Terhadap Kepuasan Konsumen “Best Autoworks”. Penelitia ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa kualitas produk dan harga 

berpengaruh signifikan. 

Kualitas produk dan harga merupakan hal penting yang dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Semakin tinggi tingkat kualitas 

produk dalam memuaskan konsumen, maka akan menyebabkan 

kepuasan konsumen yang tinggi pula.74Harga juga mempengaruhi 

kepuasan konsumen. Apabila harga yang ditetapkan oleh pemilik usaha 

tidak sesuai dengan manfaat produk atau jasa, maka hal itu dapat 

                                                             
74Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Jilid 2, (Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2009), 144. 



 

menurunkan tingkat kepuasan konsumen. Sebaliknya, jika harga yang 

ditetapkan oleh pemilik usaha sesuai dengan manfaat yang diterima 

maka akan meningkatkan kepuasan konsumen. Pada tingkat harga 

tertentu, jika manfaat yang dirasakan meningkat, maka nilainya akan 

meningkat pula. Apabila nilai yang dirasakan konsumen semakin 

tinggi, maka akan menciptakan kepuasan konsumen yang maksimal.75 

Oleh karena itu, dapat disimpukan bahwa “Kualitas produk dan 

Harga secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

dengan Ternyata : 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔=22.011>𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙= 3,09 . 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai variabel 

kualits produk dan harga terhadap kepuasan konsumen di Agya Collection 

Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis regresi linier sederhana dan uji t memberikan 

hasil bahwa kualitas produk secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dibuktikan berdasarkan 

pengujian dengan  𝑡1 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 6,035 >𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙= 1,984. Pada taraf 

signifikasiSig 5%, maka Ha1 diterima. Hal ini menunjukan bahwa 

kualitas produk pengaruh positif atau searah terhadap kepuasan 

konsumen.  

2. Berdasarkan analisis regresi linier sederhana dan uji t memberikan 

hasil bahwa harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Hal ini dibuktikan berdasarkan pengujian 

dengan  𝑡1 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,599 >𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙= 1,984. Pada taraf signifikasi Sig 

5%, maka Ha2 diterima. Hal ini menunjukan bahwa harga 

memberikan pengaruh negatif terhadap kepuasan konsumen.  

3. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dan uji F memberikan 

hasil bahwa kualitas produk dan harga secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dibuktikan 



 

berdasarkan pengujian dengan  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔=22.011>𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙= 3,09 

sehingga Ho3 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa kualitas produk 

dan harga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen.  

B. Saran 

Dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh 

variabel kualits produk dan harga terhadap kepuasan konsumen di Agya 

CollectionPonorogo, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Agya Collection Ponorogo, diharapkan tetap menjaga 

kualitas produknya dan tetap menperioritaskan kepuasan konsumen 

Agya. Pihak Agya Collection Ponorogo hendaknya menjaga 

stabilitas harganya, sehingga konsumen merasa puas dengan harga 

yang ditetapkan Agya CollectionPonorogo sebagai aternatif untuk 

berbelanja. 

2. Bagi konsumen, dengan kualitas produk dan harga yang baik 

mampu meningkatkan kepuasan konsumen untuk terus berbeanja di 

Agya CollectionPonorogo, dan konsumen bersedia untuk 

merekomendasikan kepada kerabat terdekat. 

3. Bagi pemerintah, diharapkan untuk terus membantu pihak Agya 

CollectionPonorogo dalam memasarkan produknya, sehingga dapat 

membantu meningkatkan perekonomian daerah khususnya daerah 

Ponorogo. 
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