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ABSTRAK  

 

Ma’ripah, Hidayatul. 2019. Pengaruh Kualitas dan Harga Terhadap Kepuasan 

Konsumen Muslim Masyarakat Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. 

Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Kualitas harga, Kepuasan konsumen muslim. 

 

Kepuasan merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan apa 

yang diterima dan harapannya. Dalam ekonomi Islam kepuasan konsumen berkaitan 

dengan kebutuhan, keinginan, manfaat, berkah, keyakinan dan juga kehalalan. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan tingkat kepuasan konsumen dua 

diantaranya adalah kualitas dan harga. Konsumen akan merasa puas jika hasil 

evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Dan 

akan lebih puasnya lagi apabila produk yang berkualitas sama tetapi menetapkan 

harga yang relatif murah karena hal tersebut memberikan nilai yang tinggi kepada 

konsumennya. Seperti halnya ice cream Aice, dalam rangka menguasai segmen pasar, 

produk ini memberikan kualitas yang sama dengan kualitas ice cream lainnya tetapi 

dijual dengan harga yang murah. Dengan sektor menengah kebawah ice cream ini 

dipasarkan hingga kepelosok desa. Di Kismantoro ice cream ini terbilang baru tetapi 

dalam kurun waktu satu minggu outlet di Kismantoro memperoleh pendapatan 

sebesar Rp. 9.360.000,00. 

Untuk melihat seberapa besar pengaruh dari kedua faktor tersebut maka perlu 

diadakan penelitian lebih lanjut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) 

adakah pengaruh kualitas terhadap kepuasan konsumen muslim ice cream Aice di 

Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri, (2) adakah pengaruh harga terhadap 

kepuasan konsumen muslim ice cream Aice di Kecamatan Kismantoro Kabupaten 

Wonogiri, dan (3) adakah pengaruh harga dan kualitas ice cream Aice terhadap 

kepuasan konsumen muslim ice cream Aice di Kecamatan Kismantoro Kabupaten 

Wonogiri. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif yang bersifat non-

eksperimen (ex post facto). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh 

dari hasil angket yang telah diisi oleh konsumen ice cream Aice yang beragama Islam 

di Kecamatan Kismantoro sebanyak 100 orang. Teknik analisis data dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda yang dikuatkan 

dengan uji t, dan uji F. 

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) secara persial ada 

pengaruh antara kualitas terhadap kepuasan konsumen muslim yang ditunjukkan 

dengan nilai thitung > ttabel yaitu 5,119 > 2,45 dengan signifikansi 0,000. Besarnya 

pengaruh adalah 21,1%. (2) secara parsial ada pengaruh antara harga terhadap 

kepuasan konsumen muslim yang ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,905 > 

2,45 dengan signifikansi 0,005. Besarnya pengaruh adalah 7,9%. (3) secara simultan 

ada pengaruh antara kualitas dan harga terhadap kepuasan konsumen muslim yang 

ditunjukkan dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 15,633>3,09 dengan signifikansi 0,000. 

Besarnya pengaruh adalah 24,4% dan sisanya 75,6% dijelaskan oleh faktor lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia perbisnisan kini semakin marak di Indonesia, mulai dari 

perusahaan mikro sampai perusahaan besar sehingga persaingan bisnis 

semakin kompleks baik dalam  menjual jasa maupun produk-produk mereka. 

Ketatnya persaingan ekonomi yang terjadi saat ini menyebabkan usaha-usaha 

yang bergerak pada bidang sejenis berlomba-lomba untuk menjadi yang 

terbaik agar dapat mengambil hati para konsumen dan memenangkan 

persaingan. 

Konsumen dalam menentukan pilihannya tentu akan memilih yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya serta yang dapat membuat 

mereka puas. Maka dari itu, pemahaman akan perilaku konsumen adalah 

tugas penting bagi para pemasar. Kepuasan adalah hasrat yang tidak bisa 

diukur dengan nilai, masing-masing orang memiliki cita rasa yang berbeda 

namun jika yang diinginkan terpenuhi maka akan menghasilkan sebuah 

kepuasan tersendiri. Dengan kata lain kepuasan merupakan fungsi dari 

persepsi atau kerja atas kinerja dan harapan. 
1
 

Teori kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa 

adalah teori pokok dalam analisis mikro ekonomi. Kepuasan konsumsi 

merupakan bagian dari teori perilaku konsumen. Seorang konsumen dalam 

                                                           
1
 Lili Suryati, Managemen Pemasaran: Suatu Strategi dalam Meningkatkan Loyalitas 

Pelanggan, (Yogyakarta: Deepublish, 2015). 90. 
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mengonsumsi barang/jasa sehingga memperoleh kepuasan selalu 

menggunakan kerangka rasionalitas, sehingga manusia rasioanal adalah 

manusia yang berusaha mencapai kepuasan maksimum dalam kegiatan 

konsumsinya.
2
 

Tujuan konsumsi dalam Islam adalah memperoleh manfaat terbesar, 

sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam 

Ekonomi Islam, seorang konsumen muslim tidak mencapai kepuasan hanya 

dari mengonsumsi output dan memegang barang modal saja. Perilaku 

ekonominya berputar pada pencapaian atas ridha Allah. Untuk seorang 

muslim sejati harus percaya kepada Alquran, sehingga kepuasan konsumen 

muslim tidak hanya fungsi satu-satunya atas barang konsumsi dan komoditi, 

tetapi juga fungsi dari ridha Allah.
3
 

Saat ini semakin pesat peradaban materialistik dunia barat 

memperoleh kesenangan khusus dengan membuat semakin bermacam-

macam dan banyaknya kebutuhan, kesejahteraan seseorangpun nyaris diukur 

berdasarkan bermacam-macamnya sifat kebutuhan yang  diusahakannya 

untuk dapat dipenuhi dengan upaya khusus.
4
 Sekarang ini, kemajuan berarti 

semakin tingginya tingkat hidup yang mengandung arti meluasnya 

kebutuhan-kebutuhan yang menambah perasaan ketidakpuasan dan 

                                                           
2
 Monzer kahf. “The demand side or consumer behavior an Islamic perspective,” dalam 

http://monzer.kahf.com/papers/english/demand_side_or_consumer_ behavior.pdf/, (diakses pada 

tanggal 13 Agustus 2019, jam 13.45). 
3
 M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Solo: PT. Era Adicitra 

Intermedia, 2011), 147. 
4
 Yusuf Qordhowi, Peran Nilai dan Moral Dalam Ekonomi Islam (Jakarta: Rabbani 

Press, 1993), 111. 

http://monzer.kahf.com/papers/english/demand_side_or_consumer_%20behavior.pdf/
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kekecewaan akan hal-hal yang sebagaimana adanya, sehingga nafsu untuk 

mengejar tingkat konsumsi yang semakin tinggipun bertambah. 

Sebenarnya Islam tidak mengakui kegemaran materialistik semata 

pada pola konsumsi modern. Oleh karena itu, manusia muslim harus rasional 

dalam berkonsumsi terhadap segala hal yang diciptakan oleh Allah untuk 

dimakan manusia. Selanjutnya, konsumen muslim dalam membelanjakan 

atau mengonsumsi barang atau jasa harus berpihak kepada tindakan yang 

tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. 

Kepuasan konsumen merupakan salah satu tujuan dari strategi 

pemasaran bisnis, baik bisnis yang memproduksi barang maupun bisnis jasa. 

Keberhasilan strategi pemasaran suatu usaha dapat dicapai jika kepuasan 

konsumen terpenuhi. Akan tetapi untuk mendapatkan kepuasan konsumen 

tidaklah mudah karena setiap konsumen memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda-beda meski membutuhkan produk atau jasa yang sama. Lupiyoadi 

menyebutkan ada lima faktor utama yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

yaitu berupa kualitas produk, kualitas layanan, emosional, harga, biaya.
5
 

Dalam dunia perbisnisan  seorang pemasar harus memahami faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, karena jika seorang 

konsumen merasakan kepuasan terhadap suatu barang atau jasa maka jumlah 

permintaan akan meningkat dan ini berpengaruh terhadap pendapatan dari 

suatu produk atau jasa tersebut.  

                                                           
5
 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik, (Bandung: C.V Pustaka 

Setia, 2015), 239. 
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Kualitas merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh 

seorang pemasar. Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik 

suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Konsumen akan merasa puas jika hasil 

evaluasi mereka menunujukkan bahwa produk yang mereka gunakan 

berkualitas. Produk dikatakan berkualitas bagi seseorang jika produk itu 

memenuhi kebutuhannya. 

Selain kualitas penetapan harga pada suaatu produk juga harus 

diperhatikan. Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan untuk 

mengomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya 

volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan tergantung kepada 

harga yang ditetapkan perusahaan terhadap produknya.
6
 Kualitas dan harga 

merupakan dua faktor kepuasan konsumen yang saling berkaitan karena 

produk yang mempunyai kualitas yang sama menetapkan harga yang relatif 

murah akan memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi. 

Seperti halnya di Industri kuliner ice cream. Di Indonesia ice cream 

sangat digemari diberbagai kalangan baik itu anak-anak maupun orang 

dewasa, mengingat di Indonesia memiliki suhu tropis jadi banyak orang yang 

menyukai ice cream yang memiliki berbagai macam rasa, tekstur lembut serta 

memberikan sensasi dingin menyegarkan di lidah ketika digigit. Di Indonesia 

terdapat beberapa merek ice cream yang sudah beredar seperti Wall‟s, 

                                                           
6
 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT. 

RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), 154. 
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Campina, Diamond, yang dapat ditemukan di supermarket.
7
 Ada juga ice 

cream yang kelasnya lebih tinggi seperti Baskin, Robbins, Haagen Dasz dan 

masih banyak lagi yang hanya bisa ditemui di pusat perbelanjaan Mall saja 

serta ice cream homemade yang dijual diberbagai restoran maupun cafe. 

Dengan banyaknya merek ice cream yang beredar di Indonesia maka 

persaingan industri es krim semakin kompetitif. Dari tiap merek ice cream 

yang sudah disebutkan memiliki keunikan masing-masing baik dalam segi 

pengemasan, tampilan, kualitas, rasa dan harga. 

Selain merek ice cream tersebut, akhir-akhir ini sering ditemukan 

diberbagai tempat ice cream bermerek Aice. Ice cream Aice didirikan pada 

bulan November 2014, berkantor pusat di Singapore. Industri ice cream Aice 

merupakan salah satu lini produk food dan beverage PT. Alpen Food Industri. 

Aice berkomitmen untuk menjadi “Merek es krim yang paling populer” di 

Asia Tenggara dan untuk memberikan kualitas, kenikmatan, kesegaran, 

kebahagiaan, inovasi produk ice cream kepada konsumen. Dengan 

banyaknya brand atau merek yang sudah disebutkan, seorang pembisnis 

harus lebih cermat lagi dalam hal pemasaran. Mereka harus memiliki senjata 

yang unggul dan daya tarik yang cukup menarik agar produk yang mereka 

tawarkan dapat diterima konsumen dengan baik dan memberikan kesan 

kepuasan. Biasanya daya tarik suatu produk tidak terlepas dari harga seperti 

uang, waktu, aktivitas kognitif, upaya perilaku, nilai dan penetapan harga dan 

                                                           
7
 Rizka Nahar,“ Aice Ice Cream,” dalam 

https://rizkanaharkurniablog.wordpress.com/blog/aice-ice-cream/, (diakses pada tanggal 26 April 

2019, jam 13.05). 

https://rizkanaharkurniablog.wordpress.com/blog/aice-ice-cream/
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kualitas produk seperti ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (karakteristik 

produk), keandalan, kesesuaian dengan spesifikasi, daya tahan, pelayanan, 

estetika dan hasil akhir.
8
 

Seperti halnya produk Aice, produk ini terbilang masih baru akan 

tetapi sudah memiliki jaringan yang sangat luas. Aice memiliki strategi 

pemasaran yang sangat menarik dengan target sektor menengah ke bawah ice 

cream ini menawarkan produknya melalui permainan harga yang cukup 

fantastis. Biasanya ice cream terkenal dengan harganya yang tidak murah 

akan tetapi dengan hadirnya ice cream Aice kini masyarakat dapat menikmati 

ice cream dengan harga mulai dari Rp 2.000,00. Tidak hanya sampai disitu 

saja, meskipun ice cream ini memiliki harga yang cukup murah akan tetapi 

memiliki kualitas rasa yang sangat nikmat dan juga memiliki banyak varian 

rasa. 

Kepopuleran produk ini juga membawanya sebagai Excellent Brand 

Award 2017 sebagai brand yang meningkatkan UMKM. Jaringan distribusi 

mereka sangat kuat dan mampu menjangkau daerah-daerah yang selama ini 

tidak pernah dilirik oleh pemain lama. Untuk mitra penjualan produk ini tidak 

menggandeng supermarket atau mini market yang ada di kota Mereka justru 

menggandeng toko-toko kelontong dan warung-warung kecil yang lokasinya 

strategis berada di tengah pemukiman padat penduduk atau dekat dengan 

sekolah. Dengan demikian konsumen bisa lebih dekat untuk mendapatkan 

produknya. 
                                                           

8
 Gavin dan Tjiptono, kualitas Jasa: Pengukuran, Keterbatasan, dan Implikasi 

Manajerial, Majalah Manajemen Usahawan Indonesia (Jakarta: Grafindo, 2001), 27. 
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Distribusi ice cream yang sampai ke pelosok desa tersebut diharapkan 

mampu meningkatkan asupan nutrisi, terutama susu sebagai bahan utama 

pembuatan ice cream. Ini dikarenakan warga pinggiran tingkat konsumsi susu 

pertahun masih tergolong relatif rendah. Selain itu, visi dari Aice sendiri 

adalah berkontribusi dalam peningkatan asupan gizi masyarakat Indonesia 

dengan menyediakan ice cream berkualitas namun mudah dijangkau 

masyarakat.
9
 

Di tengah kepopulerannya saat ini tidak sedikit juga berita yang 

menyebarkan bahwa produk ini mengandung unsur yang berbahaya bagi 

kesehatan tubuh manusia. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dibuktikan 

karena Aice telah memperoleh Sertifikat Halal dan Implementasi Sistem 

Jaminan Halal dengan nilai A (Sangat Baik) yang dikeluarkan oleh lembaga 

yang menjadi Pusat Halal International yaitu LPPOM MUI.
10

 

Terlepas dari hal-hal tersebut kepuasan konsumen adalah hal yang 

paling utama. Konsumen diibaratkan sebagai  seorang raja yang harus 

dilayani tetapi bukan berarti menyerahkan segala-galanya kepada konsumen. 

Usaha untuk memuaskan kebutuhan konsumen harus dilakukan secara 

menguntungkan atau bersifat win-win situation, yaitu keadaan di mana kedua 

belah pihak merasa menang dan tidak ada yang dirugikan.
11

 

                                                           
9
 Nathasi, “LPPOM MUI Lakukan Kunjungan Halal ke Pabrik Es Krim Halal,” dalam 

https://m.gomuslim.co.id/read/news/2017/01/11/2861/lppom-mui-lakukan-kunjungan-ke-pabrik-

es-krim-halal.html/, (diakses pada tanggal 17 Mei 2019, jam 09.15). 
10

 Wahyu Nurindah Putri, Nurul Qomari, Haryono, “Pengaruh Kemasan, Merek Dan 

Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Konsumen Ice Cream  Aice Di Sidoarjo,”Jurnal Manajemen 

Branchmark Vol 3 Issue 3, 2017, 764. 
11

 Wahyu Nugroho, Riset Pemasaran dan Konsumen (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 

2011), 237. 

https://m.gomuslim.co.id/read/news/2017/01/11/2861/lppom-mui-lakukan-kunjungan-ke-pabrik-es-krim-halal.html/
https://m.gomuslim.co.id/read/news/2017/01/11/2861/lppom-mui-lakukan-kunjungan-ke-pabrik-es-krim-halal.html/


 

8 

 

Strategi pemasaran produk Aice saat ini dapat kita lihat di sekitar kita 

seperti halnya di Kismantoro. Kismantoro merupakan salah satu kecamatan 

yang terdapat di kabupaten Wonogiri. Kismantoro terletak di ujung timur 

kabupaten Wonogiri dan berbatasan dengan kota reog Ponororgo. 

Kismantoro terletak jauh dari keramaian kota. Masyarakat Kismantoro 

beranggapan bahwa makanan berupa ice cream adalah makanan mahal yang 

hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang mempunyai uang lebih. Akan 

tetapi dengan hadirnya ice cream Aice anggapan tersebut berangsur-angsur 

hilang. Hal ini dibuktikan dari pendapatan penjualan ice cream Aice yang 

mana dari dua puluh lima outlet sepuluh diantaranya memperoleh pendapatan 

sebesar Rp. 200.00,00 sampai Rp. 270.000,00 dan lima belas outlet lainnya 

memperoleh Rp. 300.000,00 sampai Rp. 480.00,00 per minggunya.
12

 Lebih 

jelasnya dapat dilihat tabel pada lampiran. 

Dengan hadirnya ice cream Aice yang mempunyai target pemasaran 

pada kelas menengah ke bawah maka siapa saja bisa menikmatinya baik itu 

anak-anak maupun orang dewasa serta dapat dijumpai dengan mudah. 

Melihat demikian tentunya para konsumen memiliki kepuasan tersendiri 

terhadap produk ice cream Aice ini dan memberikan pengaruh yang 

signifikan bagi kelanjutan produk ice cream Aice tersebut. 

Dari tabel (lampiran) dapat dilihat lokasi Kismantoro jauh dari 

perkotaan tetapi memiliki pendapatan cukup banyak yang dihasilkan dari 

                                                           
12

 Wisnu Nugroho, Hasil Wawancara, Wonogiri 14 April 2019. 
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produk Aice.
13

 Terbukti dengan pendapatan yang dihasilkan dalam waktu 

satu minggu saja sudah mencapai Rp. 9.360.000,00 yang mana sepuluh toko 

dari dua puluh lima toko tersebut baru bergabung dengan Aice paling lama 

baru berjalan sekitar dua sampai tiga minggu. Aice masih terbilang baru bagi 

masyarakat di Kismantoro akan tetapi setelah melihat pendapatan yang 

dicapai dalam waktu yang singkat tersebut maka peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang “Pengaruh Kualitas dan Harga Ice Cream Aice Terhadap 

Kepuasan Konsumen Muslim Masyarakat Kecamatan Kismantoro Kabupaten 

Wonogiri”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh kualitas terhadap kepuasan konsumen muslim ice 

cream Aice di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri ? 

2. Adakah pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen muslim ice cream 

Aice di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri ? 

3. Adakah pengaruh harga dan kualitas ice cream Aice terhadap kepuasan 

konsumen muslim ice cream Aice di Kecamatan Kismantoro Kabupaten 

Wonogiri ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan pengaruh kualitas ice cream Aice terhadap kepuasan 

konsumen muslim di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri ? 

                                                           
13

 Hasil Observasi, Kismantoro.  23 Agustus 2019. 



 

10 

 

2. Untuk menjelaskan pengaruh harga ice cream Aice terhadap kepuasan 

konsumen muslim di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri ? 

3. Untuk menjelaskan pengaruh kualitas dan harga ice cream Aice terhadap 

kepuasan konsumen muslim di Kecamatan Kismantoro Kabupaten 

Wonogiri ? 

D. Manfaat penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak 

yang terkait dengan pembahasan pada penelitian antara lain: 

1. Manfaat teoritik 

Penelitian ini bermanfaat untuk menguji teori tentang ada ataupun 

tidaknya pengaruh kualitas dan harga terhadap kepuasan konsumen 

muslim ketika mengonsumsi ice cream Aice, dan diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran keilmuan tentang managemen 

pemasaran yang baik. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah 

serta untuk menambah literatur kepustakaan, khususnya untuk jenis 

penelitian kuantitatif. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi konsumen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber 

pengetahuan umum, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin 

memahami perilaku konsumen dalam kepuasan berbelanja. 
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b. Bagi perusahaan Aice 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber 

informasi untuk pengembangan dan masukan bagi perusahaan ice 

cream Aice untuk lebih meningkatkan kualitas dan tetap menstabilkan 

harga agar konsumen muslim semakin tertarik dan puas terhadap ice 

cream Aice. 

c. Bagi peneliti yang akan datang  

Hasil penelitian ini sebagai bahan dan referensi untuk 

membantu menyusun penelitian selanjutnya. 

E. Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini bisa disajikan secara sistematis, maka peneliti 

menyusunnya ke dalam lima bab yang berkelanjutan dan berhubungan satu 

sama lain. 

BAB I, Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah untuk 

mendeskripsikan problem akademik yang mendorong mengapa penelitian ini 

dilakukan. Selanjutnya, dijelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II, Kajian Pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kajian 

pustaka yang menguraikan dasar pustaka penelitian ini baik secara teoritis 

berupa penjelasan masing-masing variabel yaitu kepuasan konsumen sebagai 

variabel (Y), kualitas sebagai variabel (X1), dan harga sebagai variabel (X2), 

maupun empiris berupa kajian penelitian-penelitian terdahulu. Dalam bab ini 

juga dijelaskan mengenai kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian 
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BAB III, Metode Penelitian, yang menguraikan metode-metode yang 

digunakan dalam penelitian ini, meliputi rancangan penelitian yang 

menjelaskan gambaran umum dan metode yang digunakan dalam penelitian 

ini, lokasi, populasi dan sampel yang dijadikan responden, definisi 

operasional masing-masing variabel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, instrument pengumpulan data yang menguraikan alat 

yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan yang terakhir adalah teknik 

analisis data yang digunakan untuk menganalisis dan membaca hasil 

penelitian. 

BAB IV, Hasil dan Pembahasan, menguraikan data-data yang 

diperoleh dari penelitian di lapangan yang mana data tersebut dikelompokkan 

dalam beberapa subbab berupa data umum dan data khusus serta hasil temuan 

atas variabel penelitian. Selanjutnya dalam bab ini, data yang diperoleh 

tersebut dianalisis dengan metode analisis yang telah dijabarkan pada bab III 

untuk kemudian diteliti lebih lanjut dan diambil kesimpulannya pada sub bab 

pembahasan.  

BAB V, Penutup, yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian 

ini dan saran yang peneliti utarakan sebagai wujud tindak lanjut dari adanya 

penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori  

1. Kepuasan Konsumen Muslim 

Pada landasan teori tentang kepuasan konsumen muslim maka 

akan dijelaskan pengertian kepuasan konsumen dan kepuasan konsumen 

muslim, serta manfaat apa sajakah yang didapat ketika konsumen merasa 

puas beserta indikator dari kepuasan konsumen.  

a. Pengertian 

Menurut Kotler dan Keller kepuasan konsumen merupakan 

perasaan senang ataupun kecewa seseorang yang muncul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) 

terhadap ekspektasi konsumen itu sendiri.
1
 Secara umum, kepuasan 

diartikan sebagai adanya kesamaan antara kinerja produk dan pelayanan 

yang diterima dengan kinerja produk dan pelayanan yang diharapkan 

konsumen.
2
 

Kepuasan konsumen dalam bisnis dianggap sebagai salah satu 

dimensi kinerja pasar karena peningkatan kepuasan konsumen 

                                                           
1
 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Managemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1 (Jakarta: 

Erlangga, 2008), 138-139. 

2
 Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis (Yogyakarta: 

CV Andi Offset, 2013), 180. 
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berpotensi pada pertumbuhan penjualan jangka pendek maupun jangka 

panjang, serta pangsa pasar sebagai hasil pembelian ulang. Konsep 

kepuasan konsumen juga bermanfaat untuk mengetahui informasi 

secara jelas mengenai seberapa puas konsumen terhadap suatu produk 

atau jasa tertentu. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen adalah 

respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang 

dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang 

dirasakan setelah pemakaian. 

Nasution mengatakan bahwa kepuasan tercapai ketika kualitas 

memenuhi dan melebihi harapan, keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Sebaliknya, jika kualitas tidak memenuhi dan melebihi harapan, 

keinginan dan kebutuhan konsumen, maka kepuasan tidak tercapai.
3
 

Konsumen yang tidak puas terhadap barang atau jasa yang 

dikonsumsinya akan mencari perusahaan lain yang mampu 

menyediakan kebutuhannya. Ada tiga jenis kepuasan konsumen atau 

nasabah antara lain: 

1) Puas dengan produk/jasa yaitu karena kualitasnya tinggi serta 

jangkauannya yang luas 

2) Puas dengan cara menjualnya 

a) Ramah, sopan dan akrab 

b) Murah senyum 

c) Menyenangkan 

                                                           
3
 M. Nasution, Total Quality Management (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 

73. 
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d) Tanggap, cepat dan cermat 

3) Puas dengan harganya 

a) Murah/mahal sesuai harganya 

b) Bersaing.
4
 

Dalam Ekonomi Islam kepuasan dikenal dengan manfaat yang 

berarti terpenuhinya kebutuhan baik bersifat fisik maupun spiritual. 

Islam sangat mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik dan non 

fisik yang didasarkan atas nilai-nilai Islam. Seorang muslim untuk 

mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, 

yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara asalnya maupun 

cara memperolehnya, tidak bersikap royal dan sia-sia. Oleh karena itu, 

kepuasan seorang muslim tidak didasarkan pada sedikitnya barang yang 

dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang 

dikonsumsinya. 

Dari banyaknya pengertian di atas maka kepuasan konsumen 

menurut Ekonomi Islam berkaitan erat dengan kebutuhan, keinginan,v 

manfaat, berkah, keyakinan dan kehalalan. Konsumen muslim tidak 

mencapai kepuasan hanya dari mengkonsumsi output dan memegang 

barang modal saja. Perilaku ekonominya berputar pada pencapaian atas 

ridha Allah.  Dalam Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip 

yaitu: 

 

                                                           
4
 Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: CV ALFABETA,2010), 

199-200.  
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1) Prinsip keadilan  

Syarat ini mengandung arti ganda penting mengenai mencari 

rizki secara halal dan tidak melanggar hukum. 

2) Prinsip kebersihan  

Prinsip yang kedua ini menghendaki makanan yang 

dikonsumsi harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor atau 

menjijikkan sehingga merusak selera. 

3) Prinsip kesederhanaan  

Prinsip ini mengandung arti dalam melakukan konsumsi 

tidak boleh berlebih-lebihan. 

4) Prinsip kemurahan hati 

Dalam hal ini islam memerintahkan agar senantiasa 

memperhatikan tetangga dan saudara kita dengan senatiasa berbagi 

rasa bersama. 

5) Prinsip moralitas 

Selain hal-hal teknis di atas Islam juga memperhatikan 

pembangunan moralitas spiritual bagi manusia. Hal tersebut dapat 

digambarkan dengan perintah agama yang mengajarkan untuk 

senantiasa menyebut nama Allah dan bersyukur atas Karunia-Nya. 
5
 

 

 

                                                           
5
 Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro Perspektif Islam (Malang: UIN-MALANG Press, 

2008), 109-110. 



 

17 

 

b. Manfaat Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat bagi 

perusahaan dan bagi konsumen itu sendiri. Manfaat yang dapat 

diperoleh dari kepuasan konsumen antara lain:
6
 

1) Hubungan antara perusahaan dan para pelanggannya menjadi 

harmonis 

2) Memberikan dasar yang lebih baik untuk pembelian ulang 

3) Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan 

4) Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word-of-mouth) 

yang menguntungkan bagi perusahaan. 

c. Indikator-Indikator Kepuasan Konsumen 

Kotler menyatakan ciri-ciri konsumen yang merasa puas sebagai 

berikut: 

1) Loyal terhadap produk, yaitu membeli ulang dari produsen yang 

sama. 

2) Adanya komunikasi dari mulut kemulut yang bersifat positif, yaitu 

rekomendasi kepada calon konsumen lain dan mengatakan hal-hal 

yang baik mengenai produk dan perusahaan produk yang 

dikonsumsi. 

3) Perusahaan menjadi pertimbangan utama, yaitu ketika membeli 

merek lain, perusahaan yang telah memberikan kepuasan kepadanya 

akan menjadi pertimbangan utama. 

                                                           
6
Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi II  (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 102.  
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Selain itu perilaku konsumsi Islam sedikitnya bisa diidentifikasi 

sebagai berikut: 

1) Paradoks halal-haram 

Sebagaimana yang  kita tahu Islam sangat memperhatikan 

kualitas dan kesucian dari barang konsumsi yang termanifestasi ke 

dalam Alquran, hal ini selain bersifat transendental juga keduniawian 

karena islam sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan dari 

barang konsumsi, sehingga paradoks ini mendorong pada 

pemahaman bahwa kepuasan seorang muslim sangat ditentukan oleh 

kadar kehalalan maupun kadar keharaman barang konsumsi. 

2) Prinsip kemurahan hati atau pengeluaran di jalan Allah 

Prinsip konsumsi seorang muslim adalah kemurahan hati dan 

mementingkan kepentingan sosial secara luas berbeda dengan 

konvensional yang berprinsip pada maksimalisasi kepuasan individu 

dengan tidak mempedulikan orang lain selama individu tidak 

mengganggu kepentingan orang lain pula atau dalam ekonomi 

konvensional dikenal dengan optimum pareto yang diperkenalkan 

pertama kali oleh Vilverdo Pareto.
7
 

2. Kualitas 

Pada landasan teori kedua tentang kualitas, maka akan dijelaskan 

mengenai pengertian dari kualitas dan dimensi pengukuran kualitas suatu 

produk serta macam-macam indikator kualitas.. 

                                                           
7
 Suprayitno, Ekonomi, 120. 
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a. Pengertian Kualitas 

Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu 

produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

yang dispesifikasikan atau ditetapkan.
8
 Adapun produk adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan.
9
 

Menurut Kotler dan Armstrong arti dari kualitas produk adalah 

kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal itu 

termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian dan reparasi produk dengan atribut produk lainnya.
10

 

Menurut Juran kualitas adalah kecocokan penggunaan produk 

(fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
11

 

Kesesuaian penggunaan itu didasarkan pada lima ciri utama berikut: 

1) Teknologi, yaitu kekuatan atau daya tahan. 

2) Psikologis, yaitu citra rasa atau status. 

3) Waktu, yaitu kehandalan. 

4) Kontraktual, yaitu adanya jaminan. 

5) Etika, yaitu sopan santun, ramah dan jujur. 

                                                           
8 Jackson R.S. Weenas," Kualitas Produk, Harga, Promosi dan Kualitas Pelayanan 

Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Spring Bed Comforta,” Jurnal EMBA, Vol.1 No.4 

(2013), 609. 
9
 Suryati, Managemen, 17. 

10 Philip Kotler & Gary Amrstrong, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2009), 

272. 
11

 J.M. Juran, Juran On Quality By Design, The New Step For Planning Quality Into 

Goods And Service, (New York: Mcgrow-Hill, 1992), 74. 
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Kesesuaian penggunaan suatu produk adalah apabila produk 

mempunyai daya tahan penggunaan yang lama, meningkatkan citra atau 

status konsumen yang memakainya, tidak mudah rusak, adanya jaminan 

kualitas dan sesuai etika bila digunakan. Khusus untuk jasa diperlukan 

pelayanan kepada pelanggan yang ramah, sopan serta jujur sehingga 

dapat menyenangkan atau memuaskan pelanggan. 

Menurut Crosby kualitas adalah conformance to requirement, 

yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk 

memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah 

ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi dan 

produk jadi.
12

 

Menurut Deming Kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan 

pasar. Apabila Juran mendefinisakan kualitas sebagai fitness for use dan 

Crosby sebagai conformance to requirement, maka Deming 

mendefisinikan kualitas sebagai kesesuaian dengan kebutuhan pasar 

atau konsumen. Perusahaan harus benar-benar dapat memahami apa 

yang dibutuhkan konsumen atas suatu produk yang akan dihasilkan.
13

 

Menurut Feigenbaum Kualitas adalah kepuasan pelanggan 

sepenuhnya (full customer satisfaction). Suatu produk dikatakan 

berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada 

                                                           
12

 Philip B. Crosby, Quality Is Free, The Art Of Making Quality Certain, (New York: 

Mcgraw-Hill Book Company, 1997), 103. 
13

W. Edwards Deming, Quality, ProductiVity, And Competitive Position, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1982), 90. 
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konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas 

suatu produk.
14

 

Menurut Garvin kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, 

serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau 

konsumen. Selera atau harapan konsumen pada suatu produk selalu 

berubah sehingga kualitas produk juga harus berubah atau 

disesuaikan.
15

 

Dari beberapa definisi di atas terdapat beberapa persamaan, yaitu 

dalam elemen-elemen sebagai berikut: 

1) Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan. 

2) Kualitas mencakup produk, jasa manusia, proses dan lingkungan. 

3) Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa 

yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap 

kurang berkualitas pada masa mendatang). 

Kualitas produk merupakan salah satu sarana positioning utama 

pemasar. Kualitas mempunyai dampak langsung pada kinerja produk 

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

kepuasan pelanggan.
16

 Dengan demikian kualitas produk adalah 

                                                           
14

 Armand V. Feigenbaum, Total Quality Control, (New York: McGraw-Hill), 1991), 

121. 
15

 D.A. Garvin, “Competing On The Eight Dimensions Of Quality,” Harvad Business 

Review, (2008), 65. 
16

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

Erlangga, 2006), 272. 
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kemampuan produk untuk menjalankan tugasnya yang mencangkup 

daya tahan, kehandalan atau kemajuan, kekuatan, kemudahan dalam 

pengemasan dan reparasi produk serta ciri-ciri lainnya.
17

 Bagi 

konsumen kualitas mempunyai beberapa dimensi yaitu: 

1) Perfomance (kinerja) 

dimensi yang paling mendasar dan berhubungan dengan 

fungsi utama dari suatu produk. Konsumen akan sangat kecewa 

apabila harapan mereka terhadap dimensi ini tak terpenuhi. 

2) Reliability (keandalan) 

Dimensi performance dan reliability sepintas terlihat mirip 

tetapi mempunyai perbedaan yang jelas. Reliability lebih 

menunjukkan probabilitas produk gagal menjalankan fungsinya. 

3) Feature (fitur) 

Dimensi ini dapat dikatakan sebagai aspek sekunder. Seperti 

contoh produk elektronik, fitur-fitur yang ditawarkan dapat dilihat 

pada menu remote control. Karena perkembangan teknologi, maka 

fitur menjadi target para produsen untuk berinovasi dalam upaya 

memuaskan pelanggan. 

4) Durability (daya tahan) 

Suatu pengukuran terhadap siklus produk, baik secara teknis 

maupun waktu. Produk disebut awet kalau sudah banyak digunakan 

                                                           
17

 Deery Anzar Susanti.” Analisis Pengaruh Harga, Promosi, Pelayanan, Dan Kualitas 

Produk Online Terhadap Kepuasan Konsumen Online Secara Syariah,” Analytica Islamica, 2 

(2016), 375. 
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atau sudah lama sekali digunakan. Yang pertama adakah awet 

secara teknis dan yang kedua awet secara waktu. 

5) Confermance (kesesuaian) 

Dimensi ini menunjukkan seberapa jauh sesuatu produk 

dapat menyamai standar atau spesifikasi tertentu. Produk yang 

mempunyai conformance yang tinggi, berarti produknya sesuai 

dengan standar yang telah ditentukan. 

6) Design (desain) 

Dimensi ini banyak menawarkan aspek emosional dalam 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Dimensi ini dimasukkan dalam 

faktor penggerak emosional.
18

 

b. Dimensi Pengukuran Kualitas Produk
19

 

1) Kesesuaian pesanan 

Adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk 

menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual. 

Dari situ akan muncul sebuah kontrak yang membentuk 

kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai barang yang 

ingin dibeli oleh pihak pembeli. 

 

 

 

                                                           
18

 Suryati, Manajemen, 26. 
19

Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 214-

216. 
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2) Ketersediaan fasilitas pelayanan  

Berdasarkan apakah ada keinginan para staff untuk 

membantu kesulitan nasabah pada saat nasabah mengalami 

masalah dalam mengonsumsi jasa yang diberikan. 

3) Kebenaran janji promosi atas produk dan layanan 

Adalah berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

menyampaikan layanan yang dijanjikan secara akurat sejak 

pertama kali. 

4) Ketersediaan produk dan layanan saat dibutuhkan 

Berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan penyediaan 

layanan untuk membantu para nasabah atau pelanggan dan 

merespon permintaan nasabah atau pelanggan dengan segera. 

Variabel-variabel tersebut dapat merefleksikan adanya perbedaan 

standar perseorangan mengenai pelayanan yang diterima, dimana 

kemampuan pelayanan suatu produk tersebut menghasilkan suatu 

kesimpulan akan kualitas produk yang dinilai secara subjektif oleh 

nasabah. 

c. Indikator-indikator Kualitas Produk 

Indikator kualitas produk, yaitu: 

1) Penampilan, makanan dianggap berkualitas dari penampilan 

fisiknya jika penampilan fisiknya membangkitkan selera untuk 

dimakan. 
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2) Porsi, dalam setiap penyajian makanan sudah ditentukan porsi 

standartnya yang disebut standart portion size. 

3) Temperatur, konsumen menyukai variasi temperatur yang 

didapatkan dari makanan satu dengan yang lainya. 

4) Tekstur, tingkat tipis dan halus serta bentuk makanan dapat 

dirasakan lewat tekanan dan gerakan dari reseptor di mulut. 

5) Aroma, yaitu reaksi dari makanan yang akan mempengaruhi 

konsumen sebelum menikmati makanan, konsumen dapat mencium 

makanan tersebut. 

6) Tingkat kematangan, tingkat kematangan makanan akan 

mempengaruhi tekstur dari makanan. 

7) Rasa, titik perasa dari lidah adalah kemampuan mendeteksi dasar 

yaitu manis, asam, asin, pahit. 

3. Harga 

Pada landasan teori terakhir yaitu mengenai harga maka akan 

dijelaskan terkait pengertian dari harga, indikator harga, langkah-langkah 

penetapan harga, serta tujuan dari ditetapkannya suatu harga. 

 

a. Pengertian Harga 

Kotler dan Armstrong mengemukakan bahwa harga adalah 

jumlah uang yang harus dibayarkan untuk suatu produk atau jasa yang 

dibeli.
20

 Harga suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau 

                                                           
20

 Philip Khotler, Gary Amstrong, Prinsip-prinsip, 250.  
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barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa 

bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. 

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 dan tingkat 

keuntungan perusahaan.
21

 

Harga memiliki fungsi sebagai alat ukur nilai suatu barang, cara 

membedakan suatu barang, menentukan jumlah barang yang akan 

diproduksi dan pembagiannya kepada konsumen. Bagi produsen atau 

penjual, penetapan harga yang tepat pada produk akan berdampak pada 

besarnya keuntungan dan loyalitas konsumen. 

Harga 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.
22

 Pada 

tingkat harga tertentu bila manfaat yang dirasakan konsumen 

meningkat, maka nilainya akan meningkat pula. Sama halnya dengan 

                                                           
21

Ari Setiyaningrum, Jusuf Udaya, Efendi, Prinsip-prinsip Pemasaran (Yogyakarta: 

ANDI OFFSET, 2015), 128.  
22

Marwan Asri, Marketing (Yogyakarta : BPFE, 1986), 279. 
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tingkat harga tertentu, nilai suatu barang dan jasa akan meningkat 

seiring dengan meningkatnya manfaat yang dirasakan. 

b. Indikator Harga 

Ada empat ukuran indikator harga yaitu:  

1) Keterjangkauan harga  

Konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu merek 

dan harganya juga berbeda dari termurah sampai termahal. Dengan 

harga yang ditetapkan para konsumen banyak yang membeli 

produk. 

2) Daya saing harga 

Penawaran harga yang diberikan oleh perusahaan/penjual 

berbeda dan bersaing dengan yang diberikan oleh 

perusahaan/penjual lain pada satu jenis produk yang sama. 

3) Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi 

konsumen. Orang sering memilih harga yang lebih tinggi diantara 

dua barang karena mereka melihat adanya perbedaaan kualitas. 

Apabila harga lebih tinggi orang cenderung beranggapan bahwa 

kualitasnya juga lebih baik. 

4) Kesesuaian harga dengan manfaat 

Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika manfaat 

yang dirasakan lebih besar atau sama dengan yang telah 
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dikeluarkan untuk mendapatkannya. Apabila konsumen merasakan 

manfaat produk lebih kecil dari uang yang dikeluarkan maka 

konsumen akan beranggapan bahwa porduk tersebut mahal dan 

konsumen akan berfikir dua kali untuk melakukan pembelian 

ulang. 

c. Langkah-langkah Penetapan Harga 

Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menetapkan harga 

yang tepat terhadap suatu produk adalah: 

1) Menentukan tujuan penetapan harga. 

2) Memperkirakan permintaan, biaya, dan laba. 

3) Memilih strategi harga untuk membantu menentukan harga dasar. 

4) Menyesuaikan harga dasar dengan taktik penetapan harga.
23

 

d. Tujuan Penetapan Harga 

Penentuan harga oleh suatu perusahaan harus disesuaikan dengan 

tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan penentuan harga secara umum 

adalah sebagai berikut: 

1) Untuk bertahan hidup 

Jika tujuan perusahaan dalam menentukan harga adalah untuk 

bertahan hidup, penentuan harga dilakukan semurah mungkin. 

Tujuannya adalah agar produk atau jasa yang ditawarkan laku 

dipasaran dengan harga murah, tetapi masih dalam kondisi yang 

menguntungkan. 
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2) Untuk memaksimalkan laba 

Penentuan harga bertujuan agar penjualan meningkat 

sehingga laba menjadi maksimal. Penentuan harga biasanya dapat 

dilakukan dengan harga murah atau tinggi. 

3) Untuk memperbesar market share 

Untuk memperbesar market share maksudnya adalah untuk 

memperluas atau memperbesar jumlah pelanggan. Penentuan harga 

yang sesuai dan diharapkan pelanggan dapat meningkatkan jumlah 

pelanggan dan pelanggan pesaing beralih ke produk yang 

ditawarkan. Sehingga dapat mencapai target volume penjualan, 

nilai penjualan, dan menguasai pangsa pasar.
24

   

4) Mutu produk 

Tujuan penentuan harga dengan pertimbangan mutu produk 

adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang 

ditawarkan memiliki kualitas yang tingi atau lebih tinggi dari 

kualitas pesaing. Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin 

karena masih ada anggapan bahwa produk yang berkualitas adalah 

produk yang harganya lebih tinggi dibanding harga pesaing. 

5) Karena pesaing 

Penentuan harga dengan melihat harga pesaing bertujuan agar 

harga yang ditawarkan lebih kompetitif dibandingkan dengan harga 
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yang ditawarkan pesaing. Artinya, harga dapat melebihi harga 

pesaing untuk produk tertentu atau sebaliknya bisa lebih rendah.
25

 

Di dalam penetapan harga, perlu dipertimbangkan beberapa 

faktor yang turut berpengaruh, misalnya: 

a) Harga sejenis atau produk pengganti dari para pesaing. 

b) Kemampuan membeli dari masyarakat 

c) Jangka waktu perputaran dana 

d) Peraturan pemerintah.
26

 

4. Keterkaitan Antarvariabel 

a. Keterkaitan antara kualitas dan kepuasan konsumen 

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan.
27

 Kualitas mempunyai dampak langsung pada kinerja 

produk atau jasa, oleh karena itu, kualitas berhubungan erat dengan 

nilai dan kepuasan konsumen. 

Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesan 

terhadap kinerja produk yang riil/aktual dengan kinerja produk yang 

diharapkan. Pada dasarnya setiap konsumen pasti akan melakukan 

evaluasi terhadap konsumsi yang dilakukannya. Di sinilah konsumen 
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menilai kualitas suatu produk atau jasa. 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 tidak puas akan menyebabkan 

konsumen kecewa dan menghentikan pembelian kembali dan konsumsi 

produk tersebut.
28

 

b. Keterkaitan antara harga dan kepuasan konsumen 

Harga merupakan sejumlah nilai yang konsumen tukarkan untuk 

sejumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang 

atau jasa. Harga  merupakan salah satu bagian dari bauran pemasaran 

(marketing mic) yang sangat penting dalam pemasaran. Keberhasilan 

perusahaan salah satunya  ditentukan oleh keberhasilan dari perusahaan 

itu dalam menetapkan harga.  Selain itu harga juga merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen karena produk 

yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang 

relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi. 

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 barang yang dikonsumsi maka makin besar 

kepuasan yang didapatkan. 
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2) Tambahan kepuasan untuk tambahan satu 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 daripada yang lebih 

sedikit, artinya semakin banyak barang yang dikonsumsi 

menunjukkan semakin tingginya tingkat kepuasan yang 

dimilikinya.
29

 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelusuran penulis ada beberapa penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis diantaranya sebagai 

berikut: 

Skripsi Nurhslimah Lubis yang berjudul “Pengaruh Harga, 

Keberagaman Produk dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Aice Ice Cream (Studi Kasus Masyarakat Kec. Medan Perjuangan Kota 

Medan)”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan pengaruh harga dan kualitas 

yang ditawarkan oleh produk tersebut yang ternyata mampu mempengaruhi 

konsumen untuk membeli produknya. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

statistik Fhitung sebesar 20.716 dengan signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena 

nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), maka penelitian ini 
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berhasil membuktikan bahwa “terdapat pengaruh signifikan harga, 

keberagaman produk dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian”. 

Hasil uji determinan R2 pada penelitian ini diperoleh nilai determinan R2 

sebesar 0,608 yang berarti bahwa besarnya pengaruh variabel harga, 

keberagaman produk dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

adalah sebesar 60% dan sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini.
30

 

Skripsi yang ditulis oleh Singgih Aji Sukmayang berjudul “Pengaruh 

Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Kepuasan Nasabah Pembiayaan 

Murabahah Di BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo”. Secara simultan 

variabel persepsi kualitas produk dan harga berpengaruh secara signifikan dan 

negatif terhadap kepuasan nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Al-

Mabrur Babadan Ponorogo diperoleh nilai F sebesar  42.818 dengan 

signifikasi 0,000. Dengan nilai Ftabel sebesar 3,94. Karena nilai Fhitung > Ftabel 

(42,818 > 3,94). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis Ha3 dalam 

penelitian ini yaitu terdapat pengaruh secara simultan antara variabel kualitas 

produk dan harga terhadap kepuasan nasabah pembiayaan murabahah 

diterima.
31

 

Penelitian yang dilakukan oleh Dessica Dinar Sari yang berjudul 

”Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Dan Harga 
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Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada Konsumen SIM CARD 

GSM Prabayar XL Di Kota Yogyakarta” yang menerangkan bahwa (1) 

terdapat pengaruh positif kualitas produk terhadap kepuasan konsumen Sim 

Card GSM Prabayar XL Yogyakarta, dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 

4,404 dengan nilai signifikasi 0000<0,05, dan koefisien regresi sebesar 0,201 

(2) terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

Sim Card GSM Prabayar XL Yogyakarta, dibuktikan dari nilai t hitung 

sebesar 5,494 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000<0,05 dan koefisien 

regresi sebear 0,245 (3) terdapat pengaruh posifif harga terhadap kepuasan 

konsumen Sim Card GSM Prabayar XL Yogyakarta. Hal ini dibuktikan 

bahwa hasil penelitian variabel brand trust diperoleh nilai t hitung sebesar 

5,074 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 (0,000>>0,05) dan koefisien 

regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,280, dan (4) terhadap pengaruh 

kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga secara bersama-sama terhadap 

kepuasan konsumen Sim nilai Fhitung sebesar 43,312 dengan signifikasi 

sebesar 0,000<0,05.
32

 Card GSM Prabayar XL Yogyakarta dibuktikan. 

Dari ketiga penelitian di atas sama-sama menjelaskan perilaku 

konsumen, akan tetapi dalam penilitian pertama meski variabel bebasnya 

hampir sama namun variabel terikatnya berbeda serta lokasi penelitiannya 

juga berbeda. Untuk penelitian yang kedua letak perbedaannya terdapat pada 

variabel terikat, meski sama-sama mengukur kepuasan, akan tetapi objek 
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yang digunakan juga sudah berbeda. Adapun dalam penelitian yang ketiga 

peneliti menggunaka empat variabel yaitu kualitas produk, kualitas 

pelayanan, harga dan juga kepuasan konsumen akan tetapi bukan konsumen 

muslim. Sehingga penelitian yang akan dilakukan ini sangat berbeda 

meskipun ada beberapa  variabel yang sama.    

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir yang peneliti bangun guna memudahkan penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Jika kualitas suatu produk itu baik dan sesuai dengan kebutuhan maka 

dapat mempengaruhi kepuasan konsumen terutama konsumen muslim. 

2. Jika harga suatu produk sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat 

maka masyarakat akan merasa puas ketika membeli produk tersebut. 

3. Jika kualitas dan juga harga sesuai yang diinginkan konsumen maka 

kepuasan konsumen terutama konsumen muslim terpenuhi. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis berasal dari kata hipo yang berarti ragu dan tesis yang berarti 

benar. Jadi hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan. Hipotesis 

merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi teori, dalil hukum, dan 

sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Hipotesis juga dapat berupa 

pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan 

tertentu di antara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut 
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tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran.
33

 Dari kajian 

pustaka yang telah peneliti lakukan, baik kajian teoritis maupun penelitian 

terdahulu, peneliti menarik kesimpulan sementara dari hasil penelitian yang 

akan dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Ha1  =  Ada pengaruh kualitas terhadap kepuasan konsumen muslim ice 

cream Aice di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. 

2. H01  =  Tidak ada pengaruh kualitas terhadap kepuasan konsumen muslim 

ice cream Aice di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. 

3. Ha2  =  Ada pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen muslim ice  

cream Aice di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. 

4. H02  =  Tidak ada pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen muslim  

ice cream Aice di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. 

5. Ha3  =  Ada pengaruh kualitas dan harga terhadap kepuasan Konsumen 

muslim ice cream Aice di Kecamatan Kismantoro Kabupaten 

Wonogiri. 

6. H03 =  Tidak ada pengaruh kulitas dan harga terhadap kepuasan Konsumen  

muslim ice cream Aice di Kecamatan Kismantoro Kabupaten 

Wonogiri.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian 

yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik/angka. Tujuan 

penelitian kuantitatif untuk mengembangkan dan menggunakan model 

matematis, teori dan/ atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang 

diselidiki oleh peneliti.
1
 Metode penelitian kuantitatif juga dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivistik yang 

digunakan untuk meneliti pada popuasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan dengan random, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif bersifat non-eksperimen 

(expost facto). Penelitian non-eksperimen adalah penelitian dengan 

melakukan penyelidikan secara empiris yang sistematik, peneliti tidak 

mempunyai kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas (inIependent 

variable), karena fenomenanya sukar dimanipulasi. Karakteristik penelitian 

ex post facto yaitu dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, 

melalui data yang diperoleh kita dapat melakukan penelitian untuk 
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mengetahui faktor-faktor penyebab yang memungkinkan peristiwa itu terjadi, 

dan penelitian menggunakan logika dasar.
2
 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel juga dapat 

didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek yang mempunyai 

„‟variasi‟‟ antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek 

yang lain.
3
 

Dalam penelitian ilmiah, variabel umumnya ada dua, yaitu variabel 

bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). 

Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasi nilainya akan 

mempengaruhi nilai variabel yang lain, sedangkan variabel terikat adalah 

suatu variabel yang variasi nilainya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variasi 

nilai variabel yang lain. Untuk kepentingan analisis data, variabel bebas 

dinotasikan dengan „‟X‟‟ dan variabel terikat dinotasikan dengan „‟Y‟‟. 

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Variabel independen (X), meliputi: 

a. Kualitas; 

b. Harga. 
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2. Variabel dependen (Y), meliputi kepuasan konsumen muslim ice cream 

Aice. 

Jika digambarkan adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Variabel Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Definisi operasional masing-masing variabel yang akan digunakan 

pada penelitian ini dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

Variabel Penelitian Definisi Operasional Indikator 

Kepuasan 

Konsumen 

muslim(Y) 

Kepuasan konsumen 

muslim adalah memenuhi 

kebutuhannya cenderung 

untuk memlilih barang dan 

jasa yang memberikan 

manfaat maksimum yang 

a. Kesesuaian 

Harapan  

b. Minat Berkunjung 

Kembali 

c. Kesesuaian dengan 

Y = Kepuasan Konsumen muslim 

 

X2   = Harga 

X1   = Kualitas 
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berkaitan erat dengan 

kebutuhan, keinginan, 

manfaat, berkah, keyakinan 

dan kehalalan. 

kebutuhan 

d. Kesesuaian dengan 

syariat 

 

Kualitas (X1) Kualitas produk adalah 

kemampuan produk untuk 

menjalankan tugasnya yang 

mencangkup daya tahan, 

kehandalan atau kemajuan, 

kekuatan, kemudahan dalam 

pengemasan dan reparasi 

produk serta ciri-ciri 

lainnya. 

a. Bentuk 

b. Kualitas produk 

dengan produk lain 

c. Kualitas rasa 

Harga (X2) Harga merupakan sejumlah 

nilai (dalam mata uang) 

yang harus dibayar 

konsumen untuk membeli 

atau menikmati barang atau 

jasa yang ditawarkan. 

a. Keterjangkauan 

Harga 

b. Kesesuain Harga 

Dengan Kualitas 

Produk 

c. Daya Saing Harga  

d. Kesesuaian Harga 

Dengan Manfaat 
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C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda yang 

memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan objek penelitian.
4
 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Djoko Purwidiyatmo di Kecamatan 

Kismantoro dapat di ketahui bahwa jumlah warga di Kecamatan 

Kismantoro adalah sebanyak 41.315 jiwa yakni 41.177 jiwa di antaranya 

beragama Islam dan 138 jiwa lainnya beragama non Muslim.
5
 Sedangkan 

untuk populasi dari konsumen muslim ice cream Aice masyarakat di 

Kecamatan Kismantoro sendiri adalah sebesar 24.900 orang.
6
 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi, artinya tidak akan ada sampel 

jika tidak ada populasi.
7
 Sampel terdiri atas subjek penelitian (responden) 

yang menjadi sumber data yang terpilih dari hasil pekerjaan teknik 

penyampelan (teknik sampling). Teknik untuk menentukan ukuran sampel, 

menggunakan rumus Slovin,
8
 yaitu:  

 

 

 

 

                                                           
4
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n =            N 

                1 + Ne
2
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Keterangan: 

n  = Sampel 

N = Populasi  

e  = Derajat Kebebasan 

Dengan mempertimbangkan error sejumlah 10%, maka diperoleh 

jumlah sampel penelitian sebagai berikut: 

     n =         N 

              1 + Ne
2 

     n =                24.900 

                   1 + 24.900 (0,1)
2 
 

     n =      24.900     =    24.900    = 99,6 

          1 + 249,00        250,00 

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah sampel sebesar 

100 responden dari 24.900 populasi konsumen muslim ice cream Aice 

masyarakat Kecamatan Kismantoro. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan metode atau cara menentukan sampel 

dan besar sampel. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan 

adalah sampling insidental yang berarti teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental 
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bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang 

orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data .
9
 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kuantitatif, di mana 

data berupa angka dalam arti sebenarnya. Jadi, berbagai operasi matematika 

dapat dilakukan pada data kuantitatif.  

Penelitian ini menggunakan data subjek, yakni berupa respon tertulis 

dari  responden berkaitan dengan butir-butir pertanyaan atau pernyataan dari 

masing-masing indikator pada setiap variabel. Adapun sumber data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung 

diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek 

penelitian,
10

 data ini diperoleh secara langsung dari hasil pengamatan 

lapangan, pengukuran, hasil pengisian kuisioner mengenai kualitas dan harga 

terhadap kepuasan konsumen muslim ice cream Aice di Kecamatan 

Kismantoro Kabupaten Wonogiri. Dengan kriteria yang digunakan yaitu 

konsumen muslim yang berdomisili di Kecamatan Kismantoro Kabupaten 

Wonogiri. Berdasarkan arahan dari bapak Djoko Purwidiyatmo di Kecamatan 

Kismantoro terdapat 138 jiwa masyarakatnya menganut agama non muslim 

dengan catatan 20 orang non muslim berdomisili di Desa Kismantoro, 40 

orang berdomisili di Desa Lemahbang, 15 orang di Desa Gedawung, 31 orang 
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di Desa Miri, 12 orang berdomisili di Desa Gesing, 20 orang di Desa 

Ngroto.
11

 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mengukur 

variabel yang akan diteliti. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan 

adalah kuesioner (angket).  

Kuisioner (angket) merupakan serangkaian pertanyaan yang disusun 

secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Dalam 

penelitian ini skala pengukuran yang digunakan yaitu dengan menggunakan 

skala likert (method of summated ratings).
12

 Skala ini terdiri atas sejumlah 

pertanyaan yang semuanya menunjukkan sikap terhadap suatu objek tertentu 

yang akan diukur, untuk setiap pertanyaan akan disediakan sejumlah 

alternatif yang berjenjang atau bertingkt. Nilai peringkat setiap jawaban atau 

tanggapan dijumlah sehingga mendapatkan nilai total. Dalam penelitian ini 

jawaban responden diberi skor berdasarkan skala likert sebagai berikut: 

1) Skor 4 = Sangat Setuju (SS) 

2) Skor 3 = Setuju (S) 

3) Skor 2 = Tidak Setuju (TS) 

4) Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

 

                                                           
11

 Djoko Purwidiyatmo, Hasil Wawancara, Kismantoro. 23 Agustus 2019. 
 

12
 Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, 169. 
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F. Metode Pengolahan dan Analisis Data  

1. Uji Coba Instrumen 

Instrumen penelitian harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas 

terlebih dahulu untuk mengetahui apakah instrumen yang dipilih tepat 

untuk mendapatkan data. 

a. Uji validitas 

Validitas suatu instrumen adalah ukuran seberapa tepat instrumen 

itu mampu menghasilkan data sesuai dengan ukuran yang 

sesungguhnya yang ingin diukur. Oleh sebab itu, peneliti harus mampu 

mengendalikan objek yang diteliti dan meningkatkan kemampuan untuk 

mengukur variabel yang akan diteliti.
13

 Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel. Pengambilan 

keputusannya bahwa setiap indikator valid. 

1) Jika nilai rhitung> atau sama dengan rtabel atau rhitung berada dibawah 

0,05 dikatakan valid.  

2) Jika rhitung< atau sama dengan rtabel  atau rhitung berada dibawah 0,05 

dikatakan tidak valid.
14

 

Untuk menentukan nilai rhitung, dibantu dengan program SPSS 

yang dinyatakan dengan nilai correteditem total correlation. Rumus 

yang digunkana adalah korelasi product moment atau metode Pearson 

sebagai berikut. 

                                                           
13

 Sugiyono, Metode 117.  
14

Ibid., 122. 
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Keterangan:  

rxy : angka indeks korelasi product moment 

∑x : jumlah seluruh nilai X 

∑y  : jumlah seluruh nilai Y 

∑xy : jumlah hasil perkalian nilai X dan Y 

N  : jumlah data  

Untuk uji validitas instrumen dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil sampel sebanyak dua puluh empat responden dengan 

menggunakan dua puluh tiga instrumen angket. Yakni terdiri dari tujuh 

butir pernyataan untuk kualitas ice cream Aice, delapan butir 

pernyataan untuk harga ice cream Aice dan tujuh butir pernyataan untuk 

kepuasan konsumen Muslim terhadap ice cream Aice. 

Kriteria dari validitas setiap item pernyataan adalah apabila 

koevisien korelasi rhitung negatif atau lebih kecil dari rtabel maka item 

tersebut dikatakan tidak valid (drop). Selanjutnya apabila terdapat item-

item pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria validitas (tidak valid), 

maka item tersebut akan dikeluarkan dari angket. Nilai rtabel yang 

digunakan untuk subjek (N sebanyak 24 adalah ketentaun df= N-2, 

berati 24-2= 22, dengan menggunakan taraf signifikan 5% maka 

diperoleh rtabel=  0,432.
15

 Adapun tabel nilai r product moment dapat 

                                                           
15

Anindita Desi Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian 

(Yogyakarta:Pustaka Felicha, 2016), hlm. 95. 
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dilihat apabila r hitung < 0,432 maka suatu instrumen tidak valid. Untuk 

mengetahui hasil output perhitungan uji validitas dari setiap soal 

dengan bantuan program SPSS versi 16,0 for windows terdapat pada 

lampiran. Dari hasil perhitungan validitas dapat disimpulkan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Rekapitulasi uji validitas instrumen penelitian kualitas  

ice cream Aice 

No. r tabel r hitung Keterangan 

1.  0,432 0,689 VALID 

2.  0,432 0,693 VALID 

3.  0,432 0,808 VALID 

4.  0,432 0,801 VALID 

5.  0,432 0,843 VALID 

6.  0,432 0,744 VALID 

7.  0,432 0,589 VALID 

Dari angket kualitas ice cream aice dapat dilihat bahwa semua 

pernyataan yang ada dalam angket tersebut dinyatakan valid. Adapun 

untuk mengetahui tabulasi penskoran angket uji validitas variabel 

kualitas ice cream Aice dapat dilihat pada lampiran. 
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Tabel 3.3 

Rekapitulasi uji validitas instrumen penelitian harga 

 ice cream Aice 

No. r table r hitung Keterangan 

1.  0,432 0,792 VALID 

2.  0,432 0,807 VALID 

3.  0,432 0,865 VALID 

4.  0,432 0,733 VALID 

5.  0,432 0,901 VALID 

6.  0,432 0,828 VALID 

7.  0,432 0,688 VALID 

8.  0,432 0,871 VALID 

 

Sama halnya dengan kualitas pernyataan yang terdapaat pada 

angket harga ice cream Aice juga dinyatakan valid. Untuk mengetahui 

tabulasi penskoran angket uji validitas variabel harga ice cream Aice 

dapat dilihat pada lampiran. 
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Tabel 3.4 

Rekapitulasi uji validitas instrumen penelitian kepuasan konsumen 

muslim terhadap ice cream Aice 

No. r tabel r hitung Keterangan 

1.  0,432 0,626 VALID 

2.  0,432 0,727 VALID 

3.  0,432 0,529 VALID 

4.  0,432 0,639 VALID 

5.  0,432 0,656 VALID 

6.  0,432 0,290 TIDAK VALID 

7.  0,432 0,664 VALID 

8.  0,432 0,495 VALID 

Untuk variabel terakhir yaitu kepuasan konsumen muslim 

terhadap ice cream Aice memiliki pebedaan dengan variabel 

sebelumnya karena di sini terdapat satu variabel yang tidak valid yaitu 

butir pernyataan nomor enam. Untuk mengetahui tabulasi penskoran 

angket uji validitas variabel kepuasan konsumen muslim terhadap ice 

cream Aice juga dapat dilihat pada lampiran. Dari pernyataan-

pernyataan di atas maka pernyataan yang valid tersebut kemudian 

dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian ini. 
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b. Uji reliabilitas 

Pengujian alat pengumpulan data yang kedua adalah pengujian 

reliabilitas instrumen. Suatu instrumen pengukuran dikat akan reliabel 

jika pengukurannya konsisten dan cermat akurat. Jadi, uji reliabilitas 

instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari 

instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Untuk menguji reliabilitas digunakan rumus croancbach 

alpha (α). Suatu kuisioner dikatakan reliabilitas jika Cronbach’ Alpha > 

0,60.
16

 Menurut Sudjana, pada umumnya orang menggunakan sebuah 

rumus yang dikenal dengan nama Rumus Alpha. 

Rumus croancbach alpha (α) adalah sebagai berikut:  

 

r11  = reliabilitas instrumen 

k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑σb
2
 = jumlah varians butir 

Σt
2
  = varians total

17
 

Dari hasil uji reliabilitas variabel kualitas, harga dan kepuasan 

konsumen muslim terhadap ice cream Aice dapat disimpulkan dalam 

tabel berikut: 

                                                           
16

Syofian Siregar, Statistik Parametik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 90. 
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), 239. 
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Tabel 3.5 

Uji reliabilitas instrumen 

Variabel R11 Rtabel Keterangan 

Kualitas (X1) 0,850 0,432 RELIABEL 

Harga (X2) 0,923 0,432 RELIABEL 

Kepuasan Konsumen 

Muslim (Y) 

0,719 0,432 RELIABEL 

Dari hasil uji reliabilitas tersebut item pernyataan yang digunakan 

pada kuisioner akan mampu mendapatkan data yang konsisten dalam 

arti jika pernyataan tersebut diajukan kembali akan diperoleh jawaban 

yang relatif sama. Untuk mengetahui output dari uji reliabilitas 

menggunakan SPSS versi 16, maka dapat dilihat pada lampiran. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan proses pengolahan dan analisis data, pada 

penelitian ini perlu dilakukan uji asumsi. Model regresi yang akan 

digunakan untuk prediksi, terlebih dahulu harus memenuhi sejumlah 

asumsi yang biasa disebut dengan asumsi klasik. Adapun asumsi yang 

harus dipenuhi yakni:  

a. Uji Normalitas 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai 

residua tau perbedaan yang ada dalam penelitian memiliki distribusi 
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normal atau tidak normal. Nilai residu dapat diketahui dari kurva dalam 

output analisis SPSS berupa suatu bentuk kurva seperti lonceng (bell-

shaped curve) jika data berdistribusi normal. Secara deskriptif, uji 

normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan histogram regression 

residual yang sudah distandarkan. Adapun secara statistik, uji 

normalitas dapat dilakukan dengan analisis explore dan menggunakan 

signifikasi pada kolom kolmogorov-smirnov. Teknik analisisnya adalah 

sebagai berikut: 

1) Jika nilai probability sig 2 tailed ≥ 0,05 maka distribusi data 

normal.  

2) Jika nilai probability sig 2 tailed < 0,05 maka distribusi data tidak 

normal.
18

 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. Uji ini 

digunakan pada analisis regresi linier sederhana maupun regresi linier 

ganda.
19

 Uji linieritas dilakukan dengan cara mencari model garis 

regresi dari variabel independen X terhadap variabel dependen Y. 

Hipotesis: 

Ho : garis regresi linier 

Ha : garis regresi non linier 

Keputusan: 

Tolak Ho apabila P-value < a 

                                                           
18

 Imam Machali, Metode Penelitian Kuantitatif (Yogyakarta: Prodi MPI Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Pendidikan UIN Sunan Kalijaga, 2017), 89.  
19

 Wulansari, Aplikasi Statistika Parameterik dalam Penelitian, hlm. 55. 
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c. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan (korelasi) yang signifikan antar variabel bebas. Jika 

terdapat hubungan yang cukup tinggi (signifikan), berarti ada aspek 

yang sama diukur pada variabel bebas. Hal ini tidak layak digunakan 

untuk menentukan kontribusi secara bersama-sama variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Uji multikolinearitas dengan SPSS dilakukan 

dengan uji regresi, dengan patokan nilai VIF (variance inflation factor) 

dan koefisien korelasi antar variabel bebas. Kriteria yang digunakan 

adalah : 

1) Jika nilai VIF < 10 atau memiliki toleransi > 0,1 maka dikatakan 

tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi; 

2) Jika koefisien korelasi antar variabel bebas kurang dari 0,5 maka 

tidak terdapat masalah multikolinearitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk suatu tujuan yaitu mengetahui 

ada tidaknya korelasi antaranggota serangkaian data yang diobservasi 

dan dianalisis menurut ruang atau menurut waktu, cross section atau 

time series. Uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara 

residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada 

model. Metode pengujian yang sering digunakan adalah pengujian uji 

Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 
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1) Jika d (durbin watson) lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-

dL) berarti terdapat autokorelasi 

2) Jika d (durbin watson) terletak diantara dU dan (4-dU) berarti tidak 

ada autokorelasi 

3) Jika d (durbin Watson) terletak antara dL dan dU atau diantara (4-

dU) dan (4-dL) maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

Selain menggunakan uji Durbin Watson bisa juga menggunakan 

uji run test. Dasar pengambilan keputusan dalam uji run test, yaitu: 

1) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil < dari 0,05 maka 

terdapat gejala autokorelasi. 

2) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > dari 0,05 maka tidak 

terdapat gejala autokorelasi. 

e. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Kemungkinan adanya gejala 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan diagram 

scatterpoot, dimana sumbu X adalah residual dan sumbu Y yang 

diprediksi. Jika pada grafik tidak ada pola yang jelas serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah sumbu 0 (nol) pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas dalam suatu model regresi.
20

 

                                                           
20

Imam Ghozali, Aplikasi Analiis Multivariate dengan Program SPSSedisi 9 (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 105.  
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3. Uji Hipotesis 

a. Regresi Linier Sederhana 

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 

kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah: 

Y = a + b. X 

Keterangan: 

Y  : Variabel Dependen (variabel terikat) 

X  : Variabel Independen (variabel bebas) 

a   : Konstanta 

b   : Koefisien Regresi 

b. Uji t 

Uji t untuk melihat signifikan pengaruh variabel independen 

secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap 

variabel lain bersifat konstan. Untuk pengambilan kesimpulannya 

dinyatakan dengan melihat nilai signifikan dan membandingkan dengan 

taraf kesalahan (signifikansi) yang dipakai, yakni jika nilai probabilitas 

< nilai alpha (α), maka variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Adapun dasar pengambilan keputusan adalah:  

Jika thitung > ttabel, artinya variabel bebas (X) mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y). 
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Jika thitung < ttabel, artinya variabel bebas (X) tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y). 

Dan mengambil kesimpulan: 

Nilai signifikan > 0,05 maka H0 diterima H1 ditolak 

Nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima.
21

 

Sedangkan langkah-langkah untuk melakukan uji t adalah sebagai 

berikut: 

1) Membuat hipotesis dalam bentuk kalimat 

2) Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik 

3) Kaidah pengujian 

4) Membandingkan antara ttabel dan thitung 

5) Membuat keputusan 

c. Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda digunakan untuk satu variabel tak bebas  

(dependen) dan dua atau lebih variabel bebas (independen). Analisis 

regresi dan korelasi berganda, jumlah variabel independen yang 

digunakan lebih dari satu variabel.
22

 Dengan demikian model 

persamaan regresi linier berganda menjadi: 

 

 

 

                                                           
21

Trihendradi, Langkah Praktis Menguasai Statistik Untuk Ilmu Sosial Keseh atan 

Konsep & Penerapannya Menggunakan SPSS (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), 154.  
22

 Sugiyono, Metode, 275. 
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Y = a + b1X1 + b2X2 

Keterangan : 

Y  : kepuasan konsumen muslim 

a : konstanta 

X1  : kualitas 

X2  : harga 

b1 : koefisien regresi X1 

b2 : koefisien regresi X2 

d. Uji F 

Uji F dipakai untuk melihat pengaruh variabel-variabel 

independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Untuk 

melihat pengaruh yang terjadi dilakukan dengan membandingkan nilai 

sig dengan nilai tingkat kepercayaan 0,05. Apabila nilai sig lebih kecil 

dari nilai derajat kepercayaan (sig < 0,05), berarti terdapat hubungan 

yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pengajuan hipotesisnya adalah: 

H0 : b1, b2 = 0, berarti variabel bebas (X1) secara serentak tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).  

Ha : b1, b2 ≠ 0, berarti variabel bebas (X1) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat (Y).  

Dasar pengambilan keputusan ialah:  

Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak Ha diterima artinya variabel bebas 

secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 
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Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima Ha ditolak artinya variabel bebas 

secara serentak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Dan mengambil kesimpulan:  

Nilai signifikan > 0,05 maka H0 diteria H1 ditolak 

Nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima. 

Untuk lebih jelasnya langkah-langkah untuk melakukan uji F 

adalah sebagai berikut: 

1) Membuat hipotesis dalam bentuk kalimat 

2) Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik 

3) Kaidah pengujian 

4) Membandingkan antara Ftabel dan Fhitung 

5) Membuat keputusan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kismantoro merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 

Wonogiri. Kismantoro terletak di ujung timur kabupaten Wonogiri berbatasan 

dengan Ponorogo Jawa Timur. Alam Kecamatan Kismantoro sebagian besar 

bergunung-gunung dan juga beriklim tropis. Pegunungan meliputi hampir di 

seluruh desa, dengan di dominasi hutan Negara dan tanah tegalan sebagai 

lahan untuk bercocok tanam.
1
  

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kismantoro Sebelah Utara 

berbatasan dengan Kecamatan Purwantoro, sebelah Selatan Kabupaten 

Pacitan, Jawa Timur, sebelah Barat Kecamatan Slogohimo, sebelah Timur 

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Untuk luas daerah Kecamatan Kismantoro 

adalah 6.986,1125 hektar. 

Kismantoro memiliki 10 Desa/Kelurahan diantaranya adalah Bugelan, 

Gambiranom, Gedawung, Gesing, Kismantoro, Lemahbang, Miri, Ngroto, 

Plosorejo, Pucung. 

B. Deskripsi responden 

Responden dari penelitian ini adalah konsumen muslim ice cream Aice 

di Kecamatan Kismantoro. Adapun pernyataan yang dimuat dalam kuisioner 

                                                           
1
 Wikipedia, “Kismantoro, Wonogiri,” dalam 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kismantoro,_Wonogiri/, (diakses pada tanggal 28 Agustus 2019, 

jam  11.36). 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kismantoro,_Wonogiri/
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terdiri dari dua bagian yaitu pernyataan mengenai identitas responden dan 

pernyataan mengenai variabel independen yaitu kualitas dan harga serta 

variabel dependen penelitian yaitu kepuasan konsumen muslim ice cream 

Aice. 

Pada bagian ini akan dijelaskan identitas responden berdasarkan jenis 

kelamin, alamat, dan juga usia. Penggolongan yang dilakukan terhadap 

responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas 

mengenai gambaran responden sebagai objek penelitian. Gambaran umum 

objek penelitian tersebut satu persatu akan diuraikan seperti dibawah ini. 

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Berdasarkan data primer yang telah diolah maka hasil persebaran 

responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel. 

Tabel 4.1 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) 

Perempuan 58 58% 

Laki-laki 42 42% 

Total 100 100% 

berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari penelitian terhadap 

100 responden menunjukan bahwa penggolongan responden berdasarkan 
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jnis kelamin yang paling banyak adalah jenis kelamin perempuan yaitu 

58% dari jenis kelamin laki laki yaitu 42% dari total 100 responden. 

2. Deskripsi responden berdasarkan usia  

Dari sisi usia maka dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.2 

Responden Berdasarkan Usia 

Kelompok 

umur/usia 

Jumlah (orang) Persentasi (%) 

15-20 63 63% 

21-26 24 24% 

27-32 13 13% 

Jumlah 100 100% 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa usia responden terbanyak 

adalah mereka yang berada pada usia 15-20 tahun yaitu sebanyak 63 

responden dengan peresentasi (63%) kemudian usia 21-26 tahun 

sebanyak 24 responden dengan persentase sebanyak 24%, dan 26-32 

tahun sebanyak 13 responden dengan persentase 13%. Dari data ini 

menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah yang berada pada usia 

15-20 tahun. 
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C. Paparan Data Khusus  

1. Data Variabel X1 (Kualitas) 

Untuk mendapatkan data mengenai kualitas ice cream Aice, peneliti 

menggunakan metode angket. Di bawah ini merupakan hasil skor kualitas 

ice cream Aice di Kecamatan Kismantoro: 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi X1 (Kualitas) 

No.  Skor Data Kualitas Jumlah 

1.  28 2 

2.  26 8 

3.  25 12 

4.  24 13 

5.  23 19 

6.  22 22 

7.  21 8 

8.  20 4 

9.  19 10 

10.  18 1 

11.  17 1 

 Jumlah 100 
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2. Data Variabel X2 (harga) 

Untuk mendapatkan data mengenai harga ice cream Aice, peneliti 

menggunakan metode angket. Di bawah ini merupakan hasil skor harga ice 

cream Aice di Kecamatan Kismantoro: 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi X2 (Harga) 

No.  Skor Data Harga Jumlah 

1.  32 5 

2.  31 3 

3.  30 9 

4.  29 12 

5.  28 20 

6.  27 24 

7.  26 12 

8.  25 13 

9.  24 2 

 Jumlah 100 

 

3. Data Variabel Y (Kepuasan Konsumen Muslim) 

Sama halnya dengan Variabel sebelumnya Untuk mendapatkan data 

mengenai kepuasan konsumen muslim terhadap ice cream Aice di 

Kecamatan Kismantoro, peneliti menggunakan metode angket. Di bawah 
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ini merupakan hasil skor kepuasan konsumen muslim terhadap ice cream 

Aice di Kecamatan Kismantoro: 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Y (Kepuasan Konsumen Muslim 

No.  Skor Data Kepuasan Konsumen 

Muslim 

Jumlah 

1.  28 1 

2.  27 2 

3.  26 11 

4.  25 11 

5.  24 24 

6.  23 17 

7.  22 18 

8.  21 7 

9.  20 5 

10.  19 2 

11.  17 2 

 Jumlah 100 

D. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dari 

variabel yang diteliti itu normal atau tidak. Uji normalitas penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 16. Untuk 

lebih jelasnya, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.77564668 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .093 

Positive .043 

Negative -.093 

Kolmogorov-Smirnov Z .929 

Asymp. Sig. (2-tailed) .354 

a. Test distribution is Normal.  

   

Dasar pengambilan keputusan adalah berdasarkan nilai Asymp.Sig. 

Jika nilai > 0,05 berarti data berdistribusi normal, jika data nilai data 

Asymp.Sig < 0,05 berarti data berdistribusi tidak normal. Tabel di atas 

menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,35 lebih besar dari 

0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji 

normalitas kolmogorov-smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan dengan cara mencari model garis regresi dari 

variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Hipotesis 

pengambilan keputusan yakni apabila P-Value (ditunjukkan oleh Sig. Pada 
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Deviation from Linierity) lebih besar dari  (tingkat signifikansi yang 

dipilih 0,05) maka H0 diterima artinya garis regresi variabel X terhadap Y 

linier. Pengujian uji linieritas pada penelitian ini dibantu menggunakan 

perhitungan SPSS versi 16. Berikut merupakan hasil uji linieritas variabel 

dalam penelitian ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Linieritas 

Uji 

Linieritas 
P-Value Sig. Keputusan Kesimpulan 

Kualitas 0,137 0,05 Ha1 Linier 

Harga 0,937 0,05 Ha2 Linier 

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel (X1 

terhadap Y dan X2 terhadap Y) memiliki P-Value >  sehingga Ha 

diterima. Berarti pengaruh antara X1 (kualitas) dan Y (kepuasan konsumen 

muslim) dan antara X2 (harga) dengan Y (kepuasan konsumen muslim) 

termasuk hubungan yang linier. 

3. Uji multikolinearitas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya 

kolerasi (keterkaitan) yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam 

suatu model regresi linier berganda. Dalam hal ini, peneliti menggunakan 

deteksi variance inflation factor (VIF) sebagai uji multikolinieritas. Cut off 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah 
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nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10.
2
 Kemudian untuk 

hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 

Hasi Uji Multikolinearitas 

Uji 

Multikolinieritas 

Tolerance  VIF Keputusan  Kesimpulan  

Kualitas Ice 

Cream Aice 

0,943 1,061 0,943 > 

0,10 

(tolerance) 

1,061 < 10 

(VIF) 

Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Harga Ice Cream 

Aice 

0,943 1,061 0,943 > 

0,10 

(tolerance) 

1,061 < 10 

(VIF) 

Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dasar 

pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas ini dapat dilakukan 

dengan cara melihat nilai tolerance dan VIF. Berdasarkan tabel output 

coefficients pada bagian collinnearity statistics diketahui nilai tolerance 

untuk variabel kualitas (X1) dan harga (X2) adalah 0,943 lebih besar dari 

0,10. Sementara nilai VIF untuk variabel kualitas (X1) dan harga (X2) 

adalah 1,061 < 10,00. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan 

dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

multikolinearitas.  

                                                           
2
 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 92. 
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4. Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan baagiaan dari uji asumsi klasik. Uji 

autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier terdapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terdapat korelasi maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Ada beberapa cara atau teknik yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi 

seperti uji Durbin Watson, uji lagrange multiplier (LM test), uji breucsh 

godfrey, dan uji run test. 

Dalam uji autokorelasi kali ini peneliti menggunakan uji Durbin 

Watson dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut: 

a. Jika d (Durbin Watson) lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) 

berarti terdapat autokorelasi 

b. Jika d (Durbin Watson) terletak diantara dU dan (4-dU) berarti tidak 

ada autokorelasi 

c. Jika d (Durbin Watson) terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) 

dan (4-dL) maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .494
a
 .244 .228 1.794 1.680 

a. Predictors: (Constant), Harga Ice Cream Aice, Kualitas Ice Cream Aice  

b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen Muslim  

Berdasarkan tabel output model summary di atas, diketahui nilai 

Durbin Watson (d) adalah sebesar 1,688. Selanjutnya nilai ini akan 

dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson pada signifikan 5% 

dengan rumus (k ; N). Adapun jumlah variabel independen adalah 2 atau k 

= 2, sementara jumlah sampelatau N = 100, maka (k ; N)  = (2 ;100). 

Angka ini kemudian dilihat pada distribusi nilai tabel Durbin Watson. 

Dengan demikian ditemukan nilai dL sebesar 1,6337 dan dU sebesar 

1,7152. Nilai Durbin Watson (d) sebesar 1,680 lebih kecil dari batas atas 

(Du) yakni 1,715 dan kurang dari (4-du) 4 – 1,715 = 2,285. Sebagaimana 

dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin Watson di atas, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada kesimpulan yang pasti karena nilai Durbin 

Watson (d) terletak diantara dL dan dU. Dikarenakan hasil menunjukkan 

tidak ada kesimpulan yang pasti maka peneliti akan menggunakan 

alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala autokorelasi dengan uji run test. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji run test, yaitu: 



 

70 

 

a. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil < dari 0,05 maka terdapat 

gejala autokorelasi. 

b. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > dari 0,05 maka tidak 

terdapat gejala autokorelasi. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 
Unstandardized Residual 

Test Value
a
 -.03593 

Cases < Test Value 50 

Cases >= Test Value 50 

Total Cases 100 

Number of Runs 44 

Z -1.407 

Asymp. Sig. (2-tailed) .159 

a. Median  

Berdasarkan hasil outpot spss di atas, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) sebesar 0,159 lebih besar > dari 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. 

5. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas merupakan suatu uji dalam persamaan regresi 

berganda mengenai sama atau tidaknya varians dari residual dari observasi 

yang satu dengan observasi yang lain. Persamaan regresi yang baik jika 

tidak terjadi heterokedastisitas. Heterokedastisitas terjadi jika ada pola 
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tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelembung, melebar kemudian menyempit). Berikut hasil uji 

heterokedastisitas yang berbentuk gambar scatterplot dengan bantuan 

program aplikasi SPSS. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan output scatterplot di atas diketahui bahwa: 

a. Titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. 

b. Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja 

c. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang 

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 

d. Penyebaran titik-titik data tidak berpola. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 
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E.  Hasil Uji Hipotesis 

1. Uji regresi linier sederhana 

Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas 

(independent). Rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:  

Y = a + b. X 

Keterangan: 

Y  : Variabel Dependen (variabel terikat) 

X  : Variabel Independen (variabel bebas) 

a   : Konstanta 

b   : Koefisien Regresi 

Setelah data terkumpul dan data sudah normal, kemudian untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh maka dilakukan dengan pengolahan 

SPSS versi 16, maka didapat hasil regresi sebagai berikut:  

a. Pengaruh kualitas terhadap kepuasan konsumen muslim di Kecamatan 

Kismantoro. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Kualitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 13.632 1.888  7.221 .000 

Kualitas 

Ice Cream 

Aice 

.424 .083 .459 5.119 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

Konsumen Muslim 

   

 

Analisis: 

1) Hipotesis Ha1 : kualitas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

muslim di Kecamatan Kismantoro.  

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

independen secara parsial terhadap dependen. Nilai probabilitas t-

hitung sebesar 0,000 menunjukkan hipotesis alternatif (Ha1) yang 

diajukan diterima yang berarti kualitas berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen muslim di Kecamatan Kismantoro. 

3) Berdasarkan tabel di atas persamaan regresi linier sederhana yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

Y = 13,632 + 0,424 X 
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Hasil persamaan regresi tersebut di atas memberikan pengertian 

bahwa: 

a) a = 13,632 adalah bilangan konstanta yang mempunyai arti 

bahwa jika tidak ada kualitas (X1) maka nilai konsisten 

kepuasan konsumen muslim di Kecamatan Kismantoro adalah 

sebesar13,632. 

b) B = 0,424 adalah nilai koefisien regresi variabel kualitas (X1) 

yang berarti setiap penambahan 1% tingkat kualitas (X1), 

maka kepuasan konsumen muslim (Y) akan meningkat sebesar 

0,424. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Kualitas 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .459
a
 .211 .203 1.82298 

a. Predictors: (Constant), kualitas  

Kemudian berdasarkan hasil analisis regresi sederhana X1 

terhadap Y pada kolom model summary dapat diperoleh hasil sebagai 

berikut:  

1) Nilai R dalam regresi sederhana menunjukkan besarnya korelasi 

variabel tabel di atas menunjukkan hubungan antara kualitas dengan 

kepuasan konsumen muslim sebesar 0,459 atau 45,9%.  
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2) Nilai R Square sebesar 0,211 berarti peran atau kontribusi variabel 

kualitas mampu menjelaskan variabel kepuasan konsumen muslim 

sebesar 21,1%. 

b. Pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen muslim di Kecamatan 

Kismantoro. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Harga 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 14.951 2.863  5.222 .000 

Harga Ice 

Cream Aice 
.300 .103 .282 2.905 .005 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

Konsumen Muslim 

   

 

Analisis: 

1) Hipotesis Ha2 : harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

muslim. 

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

independen secara parsial terhadap dependen. Nilai probabilitas t-

hitung sebesar 0,005 menunjukkan hipotesis alternatif (Ha2) yang 

diajukan diterima yang berarti harga berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen muslim. 
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3) Berdasarkan tabel di atas persamaan regresi linier sederhana yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

Y = 14,591 + 0,300 X 

Hasil persamaan regresi tersebut di atas memberikan pengertian 

bahwa: 

a) a = 14,591 adalah bilangan konstanta yang mempunyai arti 

bahwa jika tidak ada harga (X2) maka nilai konsisten kepuasan 

konsumen muslim di Kecamatan Kismantoro adalah sebesar 

14,591. 

b) B = 0,300 adalah nilai koefisien regresi variabel harga (X2) 

yang berarti setiap penambahan 1% tingkat harga (X2), maka 

kepuasan konsumen muslim (Y) akan meningkat sebesar 

0,300. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Harga 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .282
a
 .079 .070 1.96921 

a. Predictors: (Constant), Harga Ice Cream Aice 

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana X2 terhadap Y yang 

terdapat pada kolom model summary maka dapat diperoleh hasil 

sebagai berikut:  
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1)  Nilai R dalam regresi sederhana menunjukkan besarnya korelasi 

variabel tabel di atas menunjukkan hubungan antara harga dengan 

kepuasan konsumen muslim 0,282 atau 28,2%.  

2)   Nilai R Square sebesar 0,079 berarti peran atau kontribusi variabel 

harga mampu menjelaskan variabel kepuasan konsumen muslim 

sebesar 7,9%. 

2. Uji t  

a. Variabel kualitas terhadap kepuasan konsumen muslim ice cream Aice 

di Kecamatan Kismantoro 

Ha1 :  Ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara kualitas 

 terhadap kepuasan konsumen muslim ice cream Aice 

 di Kecamatan Kismantoro. 

H01  : Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara kualitas 

 terhadap kepuasan konsumen muslim ice cream Aice di 

 Kecamatan Kismantoro. 

Selain menggunakan analisis regresi sederhana perlu diuji 

menggunakan uji t. uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan 

dari pengaruh variabel kualitas secara parsial terhadap variabel 

kepuasan konsumen muslim. Uji t dilakukan dengan Membandingkan 

antara ttabel dan t1hitung pada taraf sig 0,05 (5%) dengan kriterian apabila - 

ttabel < t1hitung  < ttabel, maka H01 diterima. Sedangkan t1hitung > ttabel, maka 

H01 ditolak. Dari tabel coefficients (α) diperoleh nilai t1hitung = 5,119, 

sedangakan nilai ttabel dapat dicari dengan menggunakan tabel t-student 
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ttabel = t(α : 2) (n-2) 

= t(0,05 : 2) (100-2) 

= t(0,025.98) = 2,45 

hasil = t1hitung = 5,119 > ttabel = 2,45 

Karena t1hitung > ttabel maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Jadi ada  

pengaruh signifikan secara parsial antara kualitas terhadap kepuasan 

konsumen muslim ice cream Aice di Kecamatan Kismantoro 

Kabupaten Wonogiri.  

b. Variabel harga terhadap kepuasan konsumen muslim ice cream Aice di 

Kecamatan Kismantoro 

Ha2 : Ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara harga terhadap 

kepuasan konsumen muslim ice cream Aice di Kecamatan 

Kismantoro. 

H02 : Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara harga 

terhadap kepuasan konsumen muslim ice cream Aice di 

Kecamatan Kismantoro. 

Selain menggunakan analisis regresi sederhana perlu diuji 

menggunakan uji t. uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan 

dari pengaruh variabel harga secara parsial terhadap variabel kepuasan 

konsumen muslim. Uji t dilakukan dengan Membandingkan antara ttabel 

dan t1hitung pada taraf sig 0,05 (5%) dengan kriterian apabila - ttabel < 

t1hitung  < ttabel, maka H02 diterima. Sedangkan t1hitung > ttabel, maka H02 
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ditolak. Dari tabel coefficients (α) diperoleh nilai t1hitung = 2,905, 

sedangkan nilai ttabel dapat dicari dengan menggunakan tabel t-student 

ttabel  = t(α : 2) (n-2) 

 = t(0,05 : 2) (100-2) 

 = t(0,025.98) = 2,45 

hasil = t1hitung = 2,905 > ttabel = 2,45  

Karena t1hitung > ttabel maka H02 ditolak dan Ha2 diterima. Jadi ada  

pengaruh signifikan secara parsial antara harga terhadap kepuasan 

konsumen muslim ice cream Aice di Kecamatan Kismantoro 

Kabupaten Wonogiri. 

3. Uji regresi linier berganda 

Regresi linier berganda digunakan untuk satu variabel tidak bebas  

(dependen) dan dua atau lebih variabel bebas (independen). Analisis 

regresi dan korelasi berganda, jumlah variabel independen yang digunakan 

lebih dari satu variabel.
3
 Dengan demikian model persamaan regresi linier 

berganda menjadi: 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Keterangan : 

Y  : kepuasan konsumen muslim 

a : konstanta 

X1  : kualitas 

X2  : harga 

                                                           
3
 Sugiyono, Metode, 275. 
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b1 : koefisien regresi X1 

b2 : koefisien regresi X2 

Hasil olah data menggunakan SPSS pada variabel kualitas dan 

harga ice cream Aice terhadap variabel kepuasan konsumen muslim di 

Kecamatan Kismantoro, dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 9.041 2.909  3.109 .002 

Kualitas Ice 

Cream Aice (X1) 
.384 .084 .417 4.593 .000 

Harga Ice Cream 

Aice (X2) 
.198 .097 .186 2.051 .043 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Muslim (Y) 

   

 

Analisis: 

a. Hipotesis 

Ha1 : kualitas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen muslim. 

Ha2 : harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen muslim. 

b. Nilai probabilitas t-hitung variabel kualitas sebesar 0,000 menunjukkan 

hipotesis (Ha1) yang diajukan diterima yang berarti kualitas secara 

parsial berpengaruh terhadap kepuasan konsumen muslim. 
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c. Nilai probabilitas t-hitung variabel harga sebesar 0,043 menunjukkan 

hipotesis (Ha2) yang diajukan diterima yang berarti harga secara parsial 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen muslim 

d. Berdasarkan Tabel 4.15, diperoleh persamaan regresi berganda untuk 

penelitian ini adalah: 

Y = 9,041 + 0,384X1+ 0,198 X2 

Persamaan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Diketahui konstanta besarnya 9,041 yang berarti jika koefisien 

kualitas (X1) dan harga (X2) bernilai nol atau tidak ada, maka 

besarnya kepuasan konsumen muslim terhadap ice cream Aice 

sebesar 9,041.  

2) Nilai koefisien variabel kualitas (X1) bernilai 0,384 yang berarti 

bahwa setiap perubahan variabel independen berupa kualitas (X1) 

sebesar 1%, akan mengakibatkan perubahan yang positif pada 

kepuasan konsumen muslim sebesar 0,384. Begitu pula sebaliknya, 

jika terjadi penurunan 1% variabel kualitas (X1) akan berakibat 

pada berkurangnya nilai kepuasan konsumen muslim sebesar 

0,384. 

3) Nilai koefisien variabel harga (X2) bernilai 0,198 yang berarti 

bahwa setiap perubahan variabel independen berupa harga (X2) 

sebesar 1%, akan mengakibatkan perubahan yang positif pada 

kepuasan konsumen muslim sebesar 0,198. Begitu pula sebaliknya, 
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jika terjadi penurunan 1% variabel harga (X2) akan berakibat pada 

berkurangnya nilai kepuasan konsumen muslim sebesar 0,198. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .494
a
 .244 .228 1.794 

a. Predictors: (Constant), Harga Ice Cream Aice (X2), Kualitas Ice 

Cream Aice (X2) 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda X1 dan X2 terhadap Y 

yang terdapat pada tabel model summary dapat diperoleh hasil sebagai 

berikut:  

a. Nilai R dalam regresi berganda menunjukkan besarnya korelasi variabel 

tabel di atas menunjukkan hubungan antara kualitas dan harga terhadap 

kepuasan konsumen muslim sebesar 0,494 atau 49,4%.  

b. Nilai R Square sebesar 0,244 berarti peran atau kontribusi variabel 

kualitas dan harga mampu menjelaskan variabel kepuasan konsumen 

muslim sebesar 24,4% 

4. Uji simultan F 

Hipotesis berdasarkan uji-F hanya digunakan untuk mengetahui 

apakah kedua variabel bebas secara bersama-sama (simultan) 

mempengaruhi satu variabel tak bebas. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji Simultan F 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 100.611 2 50.305 15.633 .000
a
 

Residual 312.139 97 3.218   

Total 412.750 99    

a. Predictors: (Constant), Harga Ice Cream Aice (X2), Kualitas Ice Cream 

Aice (X1) 

b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen Muslim (Y) 

 

  

Ha3 : Ada pengaruh yang signifikan secara simultan (bersama-sama) antara 

kualitas dan harga ice cream Aice terhadap kepuasan konsumen 

muslim di Kecamatan Kismantoro.  

H03 : Tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan (bersama-sama) 

antara kualitas dan harga ice cream Aice terhadap kepuasan 

konsumen muslim di Kecamatan Kismantoro.  

Dari tabel ANOVA diperoleh nilai Fhitung = 15,633 Kemudian 

mencari Ftabel pada distribusi nilai Ftabel statistik pada signifikan 0,05 

dengan menggunakan rumus Ftabel = (k ; n-k). dimana k adalah jumlah 

variabel independen (variabel bebas atau x sementara n adalah jumlah 

responden atau sampel penelitian. Dalam penelitian ini jumlah k adalah 2 

yaitu variabel kualitas (X1) dan variabel harga (X2). Kemudian jumlah n 

adalah 100 responden. Selanjutnya nilai ini dimasukkan ke dalam rumus, 
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maka menghasilkan angka 2 ; 100-2 = 2 ; 98, angka ini kemudian dijadikan 

acuan untuk mencari nilai Ftabel pada distribusi nilai Ftabel statistik yang 

tertera di lampiran. Dengan demikian maka ditemukan nilai Ftabel adalah 

sebesar 3,09. Hasil : Fhitung = 15,633 > Ftabel = 3,09 sehingga H03 ditolak. 

Dengan hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa H03 

ditolak dan Ha3 diterima. Maka ada pengaruh signifikan secara simultan 

antara kualitas dan harga terhadap kepuasan konsumen muslim di 

Kecamatan Kismantoro.  

F. Pembahasan dan Interpretasi 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tentang kualitas ice 

cream Aice, harga ice cream Aice dan kepuasan Konsumen musim terhadap ice 

cream Aice dengan cara menyebar angket yang diisi oleh masyarakat 

Kecamatan Kismantoro. 

1. Pengaruh kualitas ice cream Aice terhadap kepuasan konsumen 

muslim di Kecamatan Kismantoro. 

Dari perhitungan analisis regresi linier sederhana tentang kualitas ice 

cream Aice terhadap kepuasan konsumen muslim di Kecamatan Kismantoro 

diperoleh nilai thitung>ttabel yaitu 5,119 > 2,45 dengan persamaan regresi Y = 

13,632 + 0,424 X sehingga H01 ditolak. Hal ini berarti kualitas ice cream 

Aice mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen muslim di 

Kecamatan Kismantoro. Besar koefisien determinasi (R2) adalah 0,215 = 

21,1%. Artinya kuaitas ice cream Aice berpengaruh sebesar 21,1% terhadap 
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kepuasan konsumen muslim di Kecamatan Kismantoro, sedangkan 78,9% 

sisanya dipengaruhi faktor lain yang sedang tidak diteliti.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Philip 

Kotler dan Keller bahwa kepuasan juga tergantung pada kualitas produk 

karena kualitas merupakan totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa 

yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau tersirat.
4
   

2. Pengaruh harga ice cream Aice terhadap kepuasan konsumen muslim 

di Kecamatan Kismantoro.  

Dari perhitungan analisis regresi linier sederhana tentang harga ice 

cream Aice terhadap kepuasan konsumen musim di Kecamatan Kismantoro 

diperoleh nilai thitung>ttabel yaitu 2,905 > 2,45 dengan persamaan regresi Y = 

14,591 + 0,300 X sehingga H02 ditolak. Hal ini berarti harga ice cream Aice 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen muslim di Kecamatan 

Kismantoro. Besar koefisien determinasi (R2) adalah 0,079  = 7,9%. 

Artinya harga ice cream Aice berpengaruh sebesar 7,9% terhadap kepuasan 

konsumen muslim di Kecamatan Kismantoro, sedangkan 92,1% sisanya 

dipengaruhi faktor lain yang sedang tidak diteliti. 

Hasil penelitian tentang harga tersebut sesuai dengan apa yang 

dituliskan pada bab sebelumnya bahwa harga merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Karena produk yang mempunyai 

                                                           
4
 Keller, Managemen, 143. 



 

86 

 

kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan 

memberikan nilai yang lebih tinggi.  

3. Pengaruh kualitas dan harga ice cream Aice terhadap kepuasan 

konsumen muslim di Kecamatan Kismantoro. 

Dari perhitungan analisis regresi linier berganda tentang pengaruh 

kualitas dan harga ice cream Aice terhadap kepuasan konsumen muslim di 

Kecamatan Kismantoro diperoleh Fhitung>Ftabel yaitu 15,633 > 3,09 dengan 

persamaan regresi Y = 9,041 + 0,384X1+ 0,198X2 sehingga H03 ditolak. Hal 

ini berarti kualitas dan harga ice cream Aice mempunyai pengaruh terhadap 

kepuasan konsumen muslim di Kecamatan Kismantoro.  

Besar koefisien determinasi (R2) adalah 0,244 = 24,4%. Artinya 

kualitas dan harga ice cream Aice berpengaruh sebesar 24,4% terhadap 

kepuasan konsumen muslim di Kecamatan Kismantoro, sedangkan 75,6% 

sisanya dipengaruhi faktor lain yang sedang tidak diteliti.  

Dengan demikian maka kualitas dan harga mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan konsumen muslim. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Philip dan Keller bahwa semakin tinggi tingkat kualitas, 

semakin tinggi tingkat kepuasan yang dihasilkan.
5
 Analisis ini menghasilkan 

suatu temuan bahwa kepuasan konsumen meningkat ketika kualitas yang 

disajikan baik dan memiliki harga yang bersaing dibanding produk lain. 
6
 

                                                           
5
 Keller, Managemen, 144. 

6
 Lili Suryati, Managemen, 123. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai variabel kualitas 

dan harga ice cream Aice yang mempengaruhi kepuasan konsumen muslim 

masyarakat Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial, variabel kualitas ice cream Aice berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen muslim di Kecamatan Kismantoro, yang 

ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 5,119 > 2,45 dengan 

signifikansi 0,000. Besarnya pengaruh variabel kualitas ice cream Aice 

terhadap kepuasan konsumen muslim di Kecamatan Kismantoro adalah 

21,1%. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

2. Secara parsial, variabel harga ice cream Aice berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen muslim di Kecamatan Kismantoro, yang 

ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,905 > 2,45 dengan 

signifikansi 0,005. Besarnya pengaruh variabel harga ice cream Aice 

terhadap kepuasan konsumen muslim di Kecamatan Kismantoro adalah 

7,9%. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

3. Secara simultan, variabel kualitas dan harga ice cream Aice berpengaruh 

secara signifikan dan positif terhadap kepuasan konsumen muslim di 

Kecamatan Kismantoro, yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 
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15,633>3,09 dengan signifikansi 0,000. Peran atau kontribusi variabel 

kualitas dan harga ice cream Aice mampu menjelaskan variabel kepuasan 

konsumen muslim di Kecamatan Kismantoro sebesar 0,244 atau 24,4% 

dan sisanya 75,6% dijelaskan oleh faktor lain.  

B. Saran 

Dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas dan 

harga ice cream Aice terhadap kepuasan konsumen muslim di Kecamatan 

Kismantor, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

a. Bagi perusahaan agar selalu menstabilkan harga ice cream Aice. Dengan 

demikian ice cream ini mampu mewujudkan visi dan misinya karena 

siapa saja bisa menikmatinya dengan harga yang terjangkau. 

b. Selain harga, ice cream ini juga harus tetap menjaga kualitasnya dengan 

tidak mengurangi atau menambahkan bahan yang tidak seharusnya 

dimasukkan ke dalam jajanan ini demi terwujudnya kepuasan konsumen. 

Karena jika konsumen merasa puas dengan suatu produk maka ia akan 

kembali menggunakan produk tersebut. Dengan begitu maka perusahaan 

akan diuntungkan. 

c. Mempertahankan strategi pemasaran yang sudah dicapai dan lebih 

meningkatkan lagi produknya tidak hanya pada kualitas dan harga saja.  
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2. Bagi masyarakat 

Untuk selalu memperhatikan barang-barang yang akan digunakan 

maupun dikonsumsi dengan memperhatikan bahan-bahan yang digunakan 

pada suatu produk 
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