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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan sasaraan. Namun “mengenal pelanggan” tidaklah mudah. 

Para pelanggan mungkin saja menyatakan kebutuhan dan keinginan mereka 

sedemikian rupa, tetapi bertindak sebaliknya. Merereka mungkin tidak 

memahami motivasi mereka yang lebih dalam. Mereka mungkin bereaksi 

terhadap pengaruh-pengaruh yang mengubah pikiran mereka pada menit-

menit terakhir. Meskipun demekian, para pemasar harus mempelajari 

keinginan, persepsi, preferensi, dan perilaku berbelanja serta perilaku 

pembelian pelanggan sasaran mereka.
1
 

Tugas para pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam kontak 

hitam pembeli, diantara rangsang dan jawaban. Kontak hitam pembeli 

mengandung dua komponen. Pertama, ciri-ciri pembeli bereaksi terhadap 

rangsangan itu. Kedua, proses keputusan pembelian yang mempengaruhi hasil 

keputusan. Rangsangan pemasaran terdiri dari empat unsur yaitu Produk, 

Harga, Tempat dan Promosi .
2
 

Menurut Leon Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk pengambilan 

keputusan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari input, proses 

dan output.
3
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Tahapan masukan (input) mempengaruhi pengenalan konsumen 

terhadap kebutuhan atas produk dan terdiri dari dua sumber informasi utama 
4
  

1. Usaha pemasaran perusahaan  (produk itu sendiri, harganya, promosinya, 

dan di mana ia menjual). 

2. Pengaruh sosiologis eksternal atas konsumen (keluarga, teman-teman, 

tetangga, sumber informal dan non-komersial lain, kelas sosial, serta 

keanggotaan budaya dan subbudaya). 

Tahap proses model ini memfokuskan pada cara konsumen mengambil 

keputusan. Berbagai faktor psikologis yang melekat pada setiap individu 

(motivasi, persepsi, pengetahuan, keperibadian dan sikap) mempengaruhi cara 

masukan dari luar pada tahap masukan pengenalan konsumen terhadap 

kebutuhan,pencarian informasi sebelum pembelian, dan evaluasi terhadap 

berbagai alternatif.
5
 

Tahapan keluaran dalam model pengambila keputusan konsumen 

terdiri dari dua macam kegiatan setelah pengambilan keputusan yang 

berhubungan erat : prilaku membeli dan evaluasi setelah membeli.
6
 

Pada umumnya, pelanggan mengingginkan produk yang memiliki 

karakteristik lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Dalam hal ini terdapat 

tiga demensi yang perlu diperhatikan, yaitu demensi waktu, demensi biaya dan 

demensi kualitas. Karekteristik lebih cepat biasanya berkaitan dengan demensi 

waktu yang menggambarkan kecepataan dan kemudahan atau kenyamanan 

untuk memperoleh produk itu. Karekteristik lebih murah biasanya berkaitan 
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dengan demensi biaya yang menggambarkan harga atau ongkos dari suatu 

produk yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Karakteristik lebih baik 

berkaitan dengan demensi kualitas produk.
7
  

Harga menurut Philip Kotler adalah sejumlah uang yang dibebankan 

untuk sebuah produk atau jasa. Secara lebih luas, harga adalah keseluruhan 

nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari 

kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa.
8
 

Keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen 

menganggap harga dan beberapa harga aktual saat ini yang mereka 

pertimbangkan bukan harga yang dinyatakan pemasar. Pelanggan mungkin 

memiliki batas bawah harga dimana harga yang lebih rendah dari batas itu 

menandakan kualitas buruk atau kualitas yang tidak dapat diterima, dan juga 

batas atas harga yang dimana harga yang dimana harga yang lebih tinggi dari 

batas itu di anggap terlalu berlebihan dan tidak sebanding dengan uang yang 

dikeluarkan.
9
 

Ibnu Taimiyah mengenai ketentuan harga ada dua hal yang sering 

dibahasnya, yaitu kompensasi yang setara/adil (‘iwad al-mitsl) dan harga yang 

setara/adil (thaman al-mitsl). Kompensasi yang adil adalah penggantian yang 

sepdan yang merupakan nilai harga yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-

hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, disinilah esensi 

keadilan. Harga yang adil adalah nilai harga dimana orang-orang menjual 
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barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan 

barang yang dijual itu atau pun barang-barang yang sejenis lainnya ditempat 

dan waktu tertentu.
10

 

Penetapan harga juga perlu berdasarkan mutu dan jumlah dari suatu 

produk. Disinilah pentingnya kejujuran dan ketulusn hati dipihak peniaga dan 

penjual. Kadang-kadang ada di antara kita yang sanggup meniru atau 

menciplak produk lain sehingga seakan-akan sama. Lalu diletakan harga yang 

sama untuk mengelabui pengguna. Maka berlakulah suasana yang tidak 

harmoni diantara pihak penjual dan pembeli. Justru, letakkanlah harga 

berdasarkan mutu sebenarnya barang tersebut. Janganlah disebabkan 

keghairahan meraih keuntungan yang berlipat ganda, kita sanggup menipu 

para pengguna.
11

 

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan 

ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut maka martabat 

manusia bisa meningkat. Namun, manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi 

barang/jasa yang halal dan baik saja secara wajar serta tidak berlebihan. 

Pemenuhan kebutuhan atau keinginan dibolehkan selama itu mampu 

menambah maslahah atau tidak mendatangkan kemudaratan.
12

 

Dalam ekonomi Islam, setiap pelaku ekonomi islam selalu menaruh 

perhatian pada maslahaha sebagai tahapan dalam mencapai tujuan 
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ekonominya, yaitu falah. Konsumen muslim menggunakan kandungan berkah 

dalam setiap barang sebagai indikator apakah barang yang di kosumsi tersebut 

akan bisa menghadirkan berkah atau tidak. Sebagai akibatnya, konsumen 

muslim tidak hanya mempertahankan manfaat dari barang yang akan 

dikonsumsinya, tetapi juga kandungan berkah yang ada dalam barang yang 

bersangkutan. 

 Sebagaimana firman Allah : 

                          

 

Artinya :  dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) 

dengan apa yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah dari 

apa yang mereka kerjakan. (QS Al-An’aam : 132)
13

 

 

Ayat ini menerangkan bahwa apa yang kita kerjakan dengan maksimal 

akan menbuahkan hasil yang baik. Begitu juga perusahaan yang melakukan 

seperti menggembangkan kualitas produk, apabila kualitas produk dapat 

diterima dipasaran maka akan mendapatkan keuntungan yang diinginkan, 

yang sesuai dengan tujuan dari kualitas produk. 

Dalam Islam memperbolehkan produksi dalam upaya menghasilkan 

sebuah produk tidak ada larangan bagi muslim. Firmaan Allah swt dalam Al-

Quran menyebutkan bahwa langit dan bumi diciptakan untuk manusia, jadi 

manusia bebas menggunakan kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhannya: 
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Artinya : Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 

kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-

Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S: 

Al-Baqarah :29) 
14

 

 

Menurut M Suyanto kualitas adalah seberapa baik sebuah produk 

sesuai dengan kebutuhan spesifik dri pelanggan.
15

 Menurut  Ricky W. Griffin 

dan Ronald J. Ebert produk adalah paket nilai yang menyediakan manfaat-

manfaat yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan.
16

 

Menurut Juran, kualitas produk adalah kecocokan penggunaan produk 

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

Kecocokan penggunaannya lama, produk yang digunakan akan meningkatkan 

citra atau status konsumen yang memakainya, produk yang tidak mudah rusak, 

adanya jaminan kalitas (Quality assurance) dan sesuai etika bila digunakan.
17

 

Konsumen menuntut tidak terbatas terpenuhi kebutuhan tetapi juga 

yang menjadi keinginan. Peningkatan tersebut, sejalan dengan perkembangan 

teknologi informasi yang memberikan kemudahan konsumen mengetahui, 

memahami dan mempunyai banyak pilihan. Proses keputusan pembelian 

menurut Philip Khotler terdiri dari lima tahap yaitu : pengenalan kebutuhan, 

pencari informasi, evaluasi alternatif , keputusan pembelian, paska pembelian. 
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Konsumen melakukan kegiatan-kegiatan dalam kesimpulannya. Kualitas 

setiap kegiatan membentuk totalitas kesimpulan terbaik sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan.
18

 

Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang/jasa 

bisa muncul karna faktor kebutuhan atau pun faktor keinginan. Kebutuhan ini 

terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi 

secara sempurna. Keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan  

seseorang yang jika dipenuhi tentu meninkatkan kesempurnaan fungsi 

manusia ataupun suatu barang. 

Konsumen  menuntut suatu produk yang sesuai dengan selera, 

kebutuhan dan daya beli mereka. Hal ini yang menimbulkan perusahaan-

perusahaan mengalami persaingan yang begitu ketat karna tuntutan keinginan 

konsumen yang semakin konteks. Dan seirignya berjalannya waktu, 

kebutuhan-kebutuhan manusia semakian menigkat dan bertambah jumlahnya. 

Manusia saat ini sudah banyak memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mungkin 

akan menjadi kebutuhan wajib bagi kelangsungan hidup.  

Agar kebutuhan manusia terpenuhi untuk kelangsungan hidup 

kedepanya. Maka manusia harus memperhatikan pola hidup yang baik dengan 

mengkonsumsi makan-makannan yang bergizi. Agar yang dibutuhkan tubuh 

bisa terpenuhi dengan baik. 

Salah satu kebutuhan tubuh dengan mengkomsumsi Ikan yang 

merupakan salah satu artenatif sumber protein tinggi dan diminati banyak 
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kalangan masyarakat baik dari kalangan menengah kebawah sampai 

menengah keatas. 

 Dalam pembangunan usaha budidaya perikanan, maka penyedian 

benih yang bermutu tinggi dalam jumlah yang cukup dan harga yang 

terjangkau oleh petani ikan sangat diperlukan, oleh karna itu tujuan 

mendirikan balai benih ikan dalam sekala kecil tidak saja dapat dilakukan oleh 

pemerintah tapi juga pihak swasta
19

 usaha Pebenihan Rakyat milik Evol 

Redrigo berdiri sejak tahun 2000 yang berlokasi di jalan Kembang Harapan 

RT.01 RW.05 Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail yang merupakan bagian 

dari kota Pekanbaru Provinsi Riau. Usha milik Evol Redrigo ini usaha yang 

didirikan sendiri yang dimulai dari modal kecil. Usaha ini termasuk usaha 

kecil. 

Usaha kecil diketahui sekarang ini sudah terdapat sangat banyak  

sektor usaha dengan modal minimum  yang sukses dijalankan oleh pelaku 

usaha. usaha memang dapat dikatakan  bukan bergantung dari usaha apa yang 

dijalankan, melaikan bagaimana cara pelaku usaha menjalankan sektor 

tersebut. 

Berdasarkan prasurvai menurut anggapan dari salah satu konsumen 

UPR Kec. Sail terdapat gejala adanya ketidak cocokan antara harga yang 

ditawarkan dengan benih yang ditawarkan, adanya pembedaan harga yang 

diletakan kepada orang-orang tertentu, dan benih yang dibeli terkadang tidak 

mampu memenuhi harapan konsumen seperti benih ikan ada yang mati dalam 
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waktu pembelian yang singkat. Meskipun demikian di Usaha Pembenihan 

Rakyat semakin menigkat konsumennya dan masih mempunyai konsumen 

teatap sampai sekarang.
20

 

Menilai dari latar belakang di atas tersebut konsumen Usaha 

Pembenihan Rakyat tersebut, maka peneliti ingin mengetahui pengaruh harga 

dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian Pembenihan ikan di Usaha 

Pembenihan Rakyat kecamatan Sail. 

Jadi untuk dapat mengetahui sejauh mana pengaruh harga dan kualitas 

pruduk dalam mempengaruhi keputusan pembelian, maka penulis mengambil 

judul penelitian: “Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan 

Pembelian Benih Ikan Patin pada Usaha Pembenihan Rakyat menurut 

Ekonomi Islam”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

di bicarakan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada: 

Pengaruh Harga dan Kualitas produk Terhadap Keputusan Pembelian benih 

ikan patin Menurut Ekonomi Islam. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil rumusan masalah 

sebagai berikut : 
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1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial harga dan kualitas terhadap 

keputusan pembelian benih ikan patin pada Usaha Pembenihan Rakyat di 

kecamatan Sail? 

2. Apakah terdapat pengaruh  secara simultan terhadap keputusan pembelian 

benih ikan patin pada Usaha Pembenihan Rakyat di kecamatan Sail? 

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap keputusan pembelian benih 

ikan patin pada Usaha Pembenihan Rakyat di kecamatan Sail? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial harga dan 

kualitas terhadap keputusan pembelian benih ikan patin pada Usaha 

Pembenihan Rakyat di kecamatan Sail. 

b. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh  secara simultan terhadap 

keputusan  pembelian benih ikan patin pada Usaha Pembenihan 

Rakyat di kecamatan Sail. 

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap 

keputusan pembelian benih ikan patin pada Usaha Pembenihan Rakyat 

di kecamatan Sail. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap 

permasalahan yang diteliti. 

b. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih 

dalam pengaruh harga dan kepuasan terhadap keputusan pembelian. 
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c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi 

Progarm Srata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 

Jurusan Ekonomi Syariah. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Jalan Kembang Harapan Kelurahan 

Cinta Raja Kecamatan Sail kota Pekanbaru. Alasan memilih lokasi ini 

adalah karna pemasaraannya yang sudah luas di area Riau ini seperti 

Sudah ada yang dari Indragiri Hulu, Bengkinang, Rohil dan Taluk 

Kuantan. Dan alasan lain adalah karna di Usaha Pembenihan Rakyat 

mesih menggunakan proses menual untuk memproduksi benih ikan yang 

mereka hasilkan. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari responden yaitu 

konsumen pada Usaha Pembenihan Rakyat di Kecamatan Sail. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu 

data dari Usaha Pembenihan Rakyat di kecamatan Sail. 

3. Teknik dan Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang 

pembahasan penulis skripsi ini, maka penulis menggunakan prosedur 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data yang penulis lakukan dengan 

mengamati gejala dan fenomena yang terjadi dilapangan. 
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b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari 

responden.
21

 

c. Koesioner (angket) merupakan cara pengumpulan data dengan 

menggunakan daftar pertanyaan (angket) atau daftar isian terhadap 

objek yang diteliti.
22

 

d. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menelusuri file atau dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan 

dengan objek penelitian.  

4. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini dalah konsumen Usaha Pembenihan 

Rakyat 150 orang. Jumlah ini berdasarkan perkiran rata-rata konsumen 

selama satu bulan. Oleh karena populasi ini banyak maka penulis 

mengambil sampel sebanyak 60 orang konsumen yang merupakan pembeli 

benih ikan patin pada Usaha Pembenihan Rakyat di kecamatan Sail. 

Menggunakan Rumus Slovin.
23

 

  
 

        
 

 

 

Keterangan :  

N = Jumlah sampel yang dicari 

N = Jumlah populasi 

D = Nilai persis 10% 
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 = 

   

   
    

 Teknik pengambilan sampel ini menggunakan metode Accidental 

Quota Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dapat dilakukan 

sewaktu-waktu atau kebetulan sampai jumlah sampel (quota) yang 

diinginkan terpenuhi.  

5. Pengukuran Variabel 

Mengukur tanggapan responden dalam penelitian ini menggunakan 

skala likert.
24

 Setaip pernyataan mempunyai 5 alternatif jawaban, dengan 

bobot alternatif jawaban sebagai berikut : 

a. Alternatif jawaban sangat tidak setuju diberi sekor 1 

b. Alternatif jawaban tidak setuju diberi sekor 2 

c. Alternatif jawaba ragu-ragu diberi sekor 3 

d. Alternatif jawaban setuju diberi sekor 4 

e. Alternatif jawaban sangat setuju diberi sekor 5 

Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan bantuan 

komputer melalui program SPSS versi 23. 

6. Teknik Analisis Data  

Analisis data yang digunakkandalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Uji Instrumen Penelitian 

1) Uji validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan 

tingkat kevalidan atau kesaihihan suatu instrumen. Instrumen valid 
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mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti memiliki validitas rendah. Instrumen dikaitkan valid 

apabila nilai kofesien korelasi r hitung ≥ r tabel. Adapun rumus 

yang dipakai yaitu korelasi pearson produk moment. 
25

 

  
∑  

√∑  ∑  
 

Keterangan  :  

R  = Kofesien korelasi  

X  = Deviasi rata-rata variabel X 

 = X-X 

Y  =  Deviasi rata-rata variabel Y 

 = Y-Y 

2) Uji Reliabilitas 

Reabilitas  menunjukkan  pada  suatu  instrumen  cukup  

dapat dipercaya  untuk  digunakan sebagai  alat  pengumpul  data  

karena instrument  tersebut  sudah  baik. Pengujian  ini  dilakukan  

dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach.Batasan  nilai  dalam  

uji  ini adalah  0,6.  Jika  nilai  reliabilitas  kurang  dari  0,6  maka 

nilainya kurang  baik. Pengujian  ini  dapat  dilihat  pada  kolam 

Reliability statistics  (Cronbach’s  Al-pha)dengan  menggunakan  

computer program SPSS versi 23. 
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b. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk memeriksa apakah nilai 

variabel dependen Y didisteribusikan secara normal terhadap nilai 

variabel bebas X. Uji normalitas dengan  menggunakan Grafik 

Normal Pp Plot. 

2) Multikolonieritas  

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dalam 

model regresi dapat dengan melihat VIF (Variance Inflantion 

Faktor) yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. 

VIF=
 

        
 

Untuk menunjukan adanya multikolonieritas adalah nilai 

tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF. 

3) Uji heterokedalitas  

Uji heteroskedastisitasdigunakan untuk menguji apakah 

dalam model regerasi terjadi ketidak samaan varian nilai residual 

satu pengamatan yang lain. Kemungkinan adanya gejala 

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan diagram 

Scatterplot dimana sumbu x adalah residual dn sumbu y adalah 

nilai y yang diprediksi. Jika pada grafik tidak ada pola yang jelas 

serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah sumbu 0 (nol) pada 
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sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastitas ala suatu model 

regresi.  

4) Uji Autokorelasi 

Menurut makridakis sebagaimana yang dikutip oleh wahid 

sulaiman menyatakan bahwa untuk  mendeteksi ada atau tidaknya 

auntokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW) 

dengan ketentuan sebagai berikut :  

a) 1,65 <DW<2,35=tidak ada autokorelasi. 

b) 1,21<DW<1,65 atau 2,35 <DW<2,79=tidak dapat 

disimpulkan. 

c) DW<1,21 atau DW>2,79= terjad autokorelasi. 

c. Uji Hipotesisi 

1) Analisis Regresi linear berganda 

Analisis  regresi  ganda  adalah  suatu  alat  analisis  

peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap 

variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh 

antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu varaibel terikat.
26

 

Bentuk persamaannya sebagai berikut :  

               

Keterangan : 

Y’ = Keputusan Pembelian 

a  = Konstanta 

                                                             
26

 Riduwan  dan  Sunarto, Pengantar  Statistik  Untuk  Penelitian  Pendidikan,  Sosial, 

Ekonomi, Komunikasi, Dan Bisnis, (Bandung : Alfabeta, 2010), Cet. Ke-3, Hlm. 108. 
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X1 = Harga 

X2  = Kualitas produk 

b1 = Kofesien regresi variabel independen 1 

 b2  = Koefesien regresi variabel independen 2.
27

 

2) Uji Korelasi Parsial ( Uji t ) 

Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel 

independen  (X)  memiliki  hubungan  secara  signifikan terhadap 

variabel  dependen  (Y)  dengan =  0,05atau  5%. Jika  t  hitung ≥ t 

tabel,  maka  terdapat  hubungan  yang  signifikan  dari  variabel 

independen dengan variabel dependen. Jika t hitung ≤ t tabel maka 

tidak  terdapat  hubungan  yang  signifikan  dari  varibel  

independen dengan variabel dependen.
28

 Nilai t hitung dapat 

ditentukan dengan formula : 

         
√   
 

√    
 

Keterangan : 

t hitung  = nilai t 

r  = nilai koefesien korelasi 

n  = jumlah sampel 

3) Uji Simultan ( F ) 

Uji  simultan  atau  uji  F  bertujuan  untuk  mengetahui 

pengaruh harga(X1) dan kualitas produk (X2) secara bersama-sama 

                                                             
27

 Iqbal Hasan, Op Cit, Hlm 74. 
28

 Suliyanto, Op.Cit. Hlm. 198. 
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atau simultan terhadap keputusan pembelian (Y) pada Usaha 

Pembenihan Rakyat. Apabila hasil perhitungan  Fhitung >  Ftabel 

maka  HO ditolak  sehingga  dapatdikatakan bahwa variabel bebas 

dapat menerangkan variabel terikat secara simultan. Sebaliknya  

jika  Fhitung <  Ftabel maka  HO diterima dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi berganda tidak 

mampu menjelaskan variabel terikat. Nilai F hitung dapat ditentukan 

dengan formula : 

         

  

 
     

     

 

Keterangan : 

R  = Nilai koefisien korelasi ganda 

k  = Jumlah variabel bebas (independen) 

n  = Jumlah sampel 

F hitung  = nilai F yang dihitung 

Untuk  mengihitung  korelasi  ganda   dapat  menggunakan 

formula berikut ini: 

         √
   
       

                          

        
 

Keterangan : 

Rx1.x2.y  = kofesien korelasi 

X1  = variabel bebas ke 1 

X2  = variabel bebas ke 2 

Y  = variabel tak bebas 
29

 

                                                             
29

 Riduwan Dan Sunarto, Op. Cit. Hlm. 86. 
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4) Koefesien Determinasi (R
2
) 

Koefesien  determinan  (R)  adalah suatu  nilai  yang 

menggambarkan  seberapa besar  perubahan  atau  variasi  dari 

variabel dependen bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari 

variabel  independen.  Dengan  mengetahui  nilai  koefesien 

determinasi kita akan bisa menjelaskan kebaikan dari model regresi 

dalam  memperediksi  variabel  dependen. Semakin  tinggi  nilai 

koefesien  determinasi  akan  semakin  baik  kemampuan  variabel 

independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen.
30

 

 

F. Model Penelitian 

Model dalam penelitian ini dapat diterangkan bahwa harga dan kualitas 

produk di suatu usaha akan berdampak pada keputusan pembelian. Dengan 

kata lain jika harga yang ditawarkan tinggi maka kualitas produk yang juga 

sesuai maka akan dapat berpengaruh pada keputusan pembelian konsumen dan 

akan berdampak baik pada usaha tersebut. Sebaliknya juga jika harga rendah 

dan kualitas produk pun tidak sesuai maka juga dapat berpengaruh terhadap 

keputusan pembeli konsumen. Model penelitian dapat di gambar sebagai 

berikut : 

 

 

 

                                                             
30

 Purbayu  Budi  Santosa  Dan  Ashari, Analisis  Statistik   Dengan  Microsoft  Excel  

Dan Spss, ( Yogyakarta : Andi, 2005), Ed. 1, Hlm. 144. 
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Gambar I.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

     (variabel X1) 

 

       (variabel Y) 

 

     (variabel X2) 

 

 

Tabel I.1 

Defenisi Operasional Variabel 

 

Variabel  Pengertian  Indikator  

 

Harga 

(X1) 

Harga adalah sejumlah uang yang 

ditagihkan atas seuatu produk 

atau jasa, atau jumlah dari nilai 

yang ditukarkan para pelanggan 

untuk memperoleh manfaat dari 

memiliki atau menggunakan 

suatu produk atau jasa.
31

 

a. Keterjangkauan harga  

b. Kesesuaian harga 

dengan kualitas 

produk 

c. Daya saing harga 

d. Kesesuain harga 

dengan daya tahan 

produk 

Kualitas 

produk  

(X2) 

Kualitas produk adalah 

karakteristik produk atau jasa 

yang tergantung pada 

kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan 

yang dinyatakan atau 

diimplikasikan.
32

 

a. Bahan baku  

b. Proses produksi 

c. Perawatan benih 

d. Tekstur  

Keputusan 

pembelian 

(Y) 

Keputusan pembelia adalah 

tindakan dari konsumen untuk 

mau membeli atau tidak terhadap 

produk tersebut.
33

 

a. Pengenalan 

b. Pencarian informasi 

c. Evaluasi alternatif 

d. Keputusan pembelian 

e. Prilaku pasca 

pembelian 

 

                                                             
31

 Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran edisi 12 jilid 1, ( 

Jakarta: Erlangga, 2006), Hlm.354. 
32

I bid, Hlm.272. 
33

 Budi Wahyono, Pengertian Keputusan Pembelian Konsumen (11 Oktober 2012), 

Artikel diakses tgl 6 febuari 2019. 

Harga 

Kualitas 

produk 

Keputusan 

pembelian  
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G. Rumusan Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan landasan analisis teori di atas dapat 

disusun suatu hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan 

penelitian dan masih harus di buktikan secara empiris yaitu : 

Ha1 :  Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara harga 

terhadap keputusan pembelian benih ikan patin pada Usaha 

Pembenihan Rakyat di kecamatan Sail. 

Ha2 :  Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas 

produk terhadap keputusan pembelian benih ikan patin pada Usaha 

Pembenihan Rakyat di kecamatan Sail. 

Ha3 :  Diduga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara harga 

dan kualitas produk secara bersama-sama terhadap keputusan 

pembelian benih ikan patin pada Usaha Pembenihan Rakyat di 

kecamatan Sail.    

 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah,  tujuan  dan  kegunaan  penelitian, hipotesis, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM UPR (Usaha Pembenihan Rakyat) 

Bab ini berisi sejarah berdirinya Usaha Pembenihan Rakyat di 

Jalan Kembang Harapan Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail, 

Visi  dan  Misi Usaha Pembenihan Rakyat,  dan Benih yang 
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ditawarkan  oleh Usaha Pembenihan Rakyat di Jalan Kembang 

Harapan Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail. 

BAB III :   TEORI  TENTANG  HARGA, KUALITAS PRODUK DAN 

KEPUTUSAN PEMBELIAN 

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang berhubungan 

dengan pembahasan  konsep  harga dan  kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab  ini  menceritakan  tentang hasil  analisis  data dan 

pembahasan  hasil  penelitian  tentang pengaruh harga dan 

kualitas terhadap keputusan pembelian. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

 

 


