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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Bariroh (2007), penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Minat Membeli Konsumen pada Minimarket Indomaret dan Minimarket 

Alfamart. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap minat membeli konsumen, dan bagaimana perbedaan kualitas 

pelayanan dan minat membeli konsumen pada minimarket indomaret dan alfamart. 

Penelitian ini mengunakan metode kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif, uji asumsi, analisis regresi dan uji beda (T-test). Hasil penelitian 

menunjukkan variabel kualitas pelayanan (X) minimarket indomaret dan alfamart  

masuk pada kategori tinggi dan terdapat perbedaan diantara keduanya, dimana pada 

indomaret 51,67% dan pada alfamart 63,33%. Variabel minat membeli (Y) masuk 

pada kategori sedang pada konsumen indomaret 79% dan alfamart 74%. Hasil 

analisis regresi diperoleh nilai F hitung sebesar 4,840 dengan signifikansi 0,030 < 

0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kualitas 

pelayanan terhadap minat membeli konsumen. Kualitas pelayanan dimensi 

assurance (X3) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap minat membeli (Y) 

karena P < 0,05. Hasil uji beda variabel kualitas pelayanan diperoleh signifikansi 

0,043 < 0,05, dimana tidak ada perbedaan nyata dan signifikan kualitas pelayanan 

antara minimarket indomaret dengan alfamart. Sedangkan pada minat membeli 

diperoleh signifikansi 0,240 > 0,05, yang berarti terdapat perbedaan nyata dan 

signifikan minat membeli antara minimarket indomaret dengan alfamart. Perbedaan 

penelitian ini terletak pada variabel kualitas produk, dan analisis yang digunakan  
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yaitu analisis jalur model regresi berganda. Kesamaan terletak pada variabel 

kualitas pelayanan, dan minat beli. 

Fure (2013), penelitian dengan judul Lokasi, Keberagaman Produk, Harga, 

dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya Terhadap Minat Beli pada Pasar Tradisional 

Bersehati Calaca. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lokasi, 

keberagaman produk, harga, dan kualitas pelayanan terhadap minat beli di pasar 

tradisional Bersehati Calaca Manado secara bersama dan parsial. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian survei dengan metode penelitian asosiatif yang bertujuan untuk 

melihat hubungan antar variabel atau lebih. Metode analisis dalam penelitian adalah 

analisis regresi berganda. Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung sebesar 69,372 

dengan signifikansi 0,000, jadi F hitung > F tabel (69,372>2,467) dan signifikansi 

F hitung < 0,05 (0,000<0,05). Artinya bahwa variabel lokasi, keberagaman produk, 

harga, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat beli pada 

pasar tradisional Bersehati secara bersama. Nilai t hitung variabel lokasi sebesar 

3,177, variabel keberagaman  produk sebesar 2,143, variabel harga sebesar 4,029, 

dan variabel kualitas pelayanan sebesar 2,135. Nilai t hitung menunjukkan besar 

pengaruh secara parsial. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel kualitas 

produk, dan analisis yang digunakan yaitu analisis jalur model regresi berganda. 

Kesamaan terletak pada variabel kualitas pelayanan, harga, dan minat beli. 

Sundalangi, Mandey, dan Jorie (2014), penelitian dengan judul Kualitas 

Produk, Daya Tarik Iklan, dan Potongan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen 

pada Pizza Hut Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas 

produk, daya tarik iklan, potongan harga terhadap keputusan pembelian konsumen 

pada produk Pizza Hut secara simultan dan parsial. Metode yang digunakan dalam 
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penelitian adalah asosiatif dengan teknik analisis linear berganda. Populasi 

penelitian sebanyak 1500, jumlah sampel yang diambil adalah 1000 responden 

(masyarakat Kelurahan Kleak di Kota Manado) dari populasi. Hasil penelitian 

diperoleh nilai F hitung sebesar 9,623 dan apabila dibandingkan dengan F tabel 

sebesar 1,94, jadi F hitung lebih besar dari F tabel (9,623 > 1,94). Maka secara 

bersama kualitas produk, daya tarik iklan, dan potongan harga berpengaruh 

terhadap minat beli konsumen Pizza Hut Manado. Hasil perhitungan t hitung 

variabel kualitas produk sebesar 4,292, daya tarik iklan nilai t hitung sebesar 1,892, 

potongan harga nilai t hitung sebesar 0,991 dimana apabila dibandingkan dengan t 

tabel sebesar 1,67, hal ini berarti bahwa t hitung > t tabel, yang menunjukkan bahwa 

ketiga variabel berpengaruh terhadap minat beli konsumen Pizza Hut. Pengaruh 

yang paling dominan dari ketiga faktor tersebut adalah kualitas produk, berdasarkan 

nilai t hitung. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel kualitas pelayanan, 

harga, dan analisis yang digunakan yaitu analisis jalur model regresi berganda. 

Kesamaan terletak pada variabel kualitas produk, dan minat beli. 

2.2 Gambaran Umum Apel 

Apel merupakan tanaman buah tahunan yang berasal dari Asia Barat dengan 

iklim sub tropis. Apel di Indonesia telah ditanam sejak tahun 1934, klasifikasi 

tanaman apel menurut Soelarso dalam Abdurrahman (2008), sebagai berikut :  

Divisio : Spermatophyta  

Subdivisio : Angiospermae  

Klas : Dicotyledonae  

Ordo : Rosales  

Famili : Rosaceae  
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Genus : Malus  

Spesies : Malus sylvestris Mill  

Spesies M. Sylvestris Mill ini, terdapat bermacam-macam varietas yang 

memiliki ciri-ciri atau kekhasan tersendiri. Apel di Indonesia dapat tumbuh dan 

berbuah baik di daerah dataran tinggi dengan ketinggian 700-1200 m dpl dan 

ketinggian optimal 1000-1200 m dpl. Produksi apel di Indonesia dilakukan 

diberbagai daerah terutama di Kota Malang dan Batu, Jawa Timur menurut 

Soelarso dalam Abdurrahman (2008). 

2.3 Minat Beli (Buying Itention)  

2.3.1 Pengertian Minat Beli 

Menurut Kinner & Taylor dalam Dwityanti (2008), minat beli adalah tahap 

kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar benar 

dilaksanakan. Terdapat perbedaan antara pembelian aktual dan minat  pembelian 

ulang. Bila pembelian aktual adalah pembelian yang benar-benar dilakukan oleh 

konsumen, maka minat pembelian ulang adalah niat untuk melakukan pembelian 

kembali pada kesempatan mendatang. Mason dalam Bachriansyah (2011), juga 

berpendapat bahwa naiknya daya tarik terhadap suatu produk yang sudah 

ditetapkan dapat meningkatkan tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi disini sama 

halnya dengan minat beli konsumen. 

Menurut Ferdinand dalam Dwityanti (2008), minat beli dapat diidentifikasi 

melalui indikator-indikator sebagai berikut:  

1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan 

pembelian produk. 
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2. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk menyarankan produk 

kepada orang lain.  

3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang 

yang memiliki preferensi (pilihan) utama pada produk tersebut. Preferensi ini 

hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya.  

4. Minat eksploratif, minat ini adalah gambaran perilaku seseorang yang selalu 

mencari informasi mengenai produk yang diminatinya, dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.  

2.3.2 Faktor Minat Beli 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli berbeda-beda untuk masing-

masing konsumen di samping produk yang dibeli. Faktor-faktor tersebut menurut 

Dharmmesta (2000), adalah: 

1. Lokasi penjual yang strategis 

Pembeli akan memilih lokasi yang benar-benar strategis dan tidak 

membutuhkan terlalu banyak waktu, tenaga, dan biaya seperti: mudah 

dijangkau, dekat dengan fasilitas-fasilitas umum, atau mungkin dekat dengan 

jalan raya, sehingga lokasi ini dapat mendukung yang lain. 

2. Pelayanan yang baik 

Bagi konsumen yang ingin membeli suatu produk, pelayanan yang 

diberikan pada saat memilih sampai terjadinya transaksi pembelian sangatlah 

berpengaruh terhadap jadi tidaknya pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen. Pelayanan yang kurang baik akan menimbulkan rasa tidak puas 

yang dirasakan oleh konsumen yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat 

penjualan pada waktu selanjutnya. 
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3. Kemampuan tenaga penjualnya  

Kegiatan usaha (penjualan), tidak terlepas dari tenaga kerja baik tenaga 

kerja mesin maupun tenaga kerja manusia. Tenaga kerja merupakan faktor 

utama dalam perusahaan sehingga diperlukan sejumlah tenaga kerja yang 

berkemampuan dan mempunyai keterampilan tertentu yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan untuk mendukung kegiatan dalam pemasaran. 

4. Iklan dan promosi 

Iklan dan promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

suatu program pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila 

konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin produk itu akan 

berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan membelinya. 

5. Penggolongan barang 

Penggolongan barang akan menjadi faktor pertimbangan oleh 

konsumen yang melakukan kegiatan pembelian. Penggolongan barang secara 

tepat dan rapi akan memudahkan konsumen di dalam melakukan pembelian. 

2.4 Kualitas 

Menurut Goetsch dan Davis dalam Tjiptono (2016), kualitas merupakan  

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Menurut Garvin dalam Tjiptono 

(2016), perspektif kualitas dapat diklasifikasikan dalam lima kelompok : 

1. Transcedental Approach 

Kualitas dipandang sebagai innate excellence, yaitu sesuatu yang bisa 

dirasakan atau diketahui, namun sukar didefinisikan, dirumuskan atau 

dioperasionalisasikan. Pandangan ini menegaskan bahwa orang hanya bisa 
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belajar memahami kualitas melalui pengalaman ang didapatkan dai eksps 

berulang kali (repeated exposure).  

2. Product-Based Approach 

Mengasumsikan bahwa kualitas merupakan karakteristik atau atribut 

obyektif yang dapat dikuantitatifakan dan dapat diukur. Perbedaan dalam 

kualitas mencerminkan perbedaan dalam beberapa unsur atau atribut yang 

dimiliki.  

3. User-Based Approach 

Pemikiran kualitas tergantung pada orang yang memberi penilaian, 

produk yang paling memuaskan merupakan sesuatu yang memiliki kualitas 

paling tinggi. Pendapat yang bersifat subyektif menyatakan bahwa konsumen 

memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda, sehingga pendapat 

kualitas setiap orang juga berbeda-beda. 

4. Manufacturing-Based Approach 

Fokus pada praktik perekayasaan dan pemanufakturan, sehingga 

definisi kualitas sebagai kesesuaian dengan persyaratan. Jadi, kualitas 

ditentukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan bukan 

oleh konsumen yang menggunakan atau merasakan. 

5. Value-Based Approach 

Kualitas dilihat dari aspek harga dan nilai. Mempertimbangkan antara 

kinerja dan harga. Kualitas dalam perspektif ini bersifat relatif sesuai 

penilaian konsumen. 
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2.5 Kualitas Produk 

2.5.1 Pengertian Kualitas Produk 

Produk menurut Kotler dalam Chandra (2001), merupakan sebagai segala 

sesuatu yang bisa ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan 

juga keinginan. Produk dapat mencakup aspek fisik (tangible, seperti bentuk, 

warna, fitur, dan sebagainya) maupun non-fisik (intangible, seperti Citra, reputasi, 

dan sebagainya).  

Pengertian Kualitas Produk menurut Kotler and Armstrong dalam 

Bachriansyah (2011), adalah sekumpulan ciri-ciri karakteristik dari barang dan jasa 

yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, merupakan suatu 

pengertian dari gabungan daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan 

pemeliharaan serta atribut-atribut lainnya dari suatu produk. 

2.5.2 Indikator Kualitas Produk 

Dimensi kualitas produk menurut Mullins, Orville, Larreche, dan Boyd dalam 

Saidani & Arifin (2012), yaitu :  

1. Performance (Kinerja) 

Kinerja adalah kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu 

sendiri. Kinerja disini mengarah pada karakter produk inti yang meliputi 

merek, atribut-atribut yang dapat diukur, dan aspek-aspek kinerja individu. 

Dimensi paling dasar dan berhubungan dengan fungsi utama suatu produk. 

Konsumen akan kecewa jika harapan mereka akan dimensi ini tidak 

terpenuhi.  

2. Reliability (Keandalan) 
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Keandalan adalah kepercayaan konsumen terhadap produk karena 

kehandalannya atau karena kemungkinan kerusakan rendah. Dimensi ini 

berkaitan dengan timbulnya kemungkinan suatu produk mengalami keadaan 

tidak berfungsi pada satu periode. Kehandalan suatu produk menandakan 

tingkat kualitas sangat berarti bagi konsumen dalam memilih produk. Hal 

berkaitan dengan kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya 

setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu.  

3. Feature (Fitur) 

Fitur adalah ciri khas produk yang membedakan dari produk lain yang 

merupakan karakteristik pelengkap dan mampu menimbulkan kesan baik 

bagi pelanggan. Keragaman produk diukur oleh masing-masing individu 

(dalam hal ini konsumen) yang menunjukkan adanya perbedaan kualitas 

produk atau jasa, dapat dikatakan sebagai aspek sekunder. Perkembangan 

fitur ini hampir tidak terbatas sejalan dengan perkembangan teknologi, maka 

fitur menjadi target para produsen untuk berinovasi dalam rangka memuaskan 

konsumen. Salah satu ciri khas yang dapat dikembangkan dan membedakan 

dari produk lain adalah kemasan, memberi banyak pilihan model kemasan 

yang menarik. 

4. Durability (Keawetan) 

Keawetan adalah tingkat ketahanan produk dapat digunakan. Ukuran 

suatu produk meliputi segi ekonomis maupun teknis. Secara ekonomis, 

ketahanan diartikan sebagai usia ekonomis produk dilihat dari jumlah 

kegunaan yang diperoleh sebelum terjadinya kerusakan dan keputusan untuk 

pergantian produk. Secara teknis ketahanan produk diartikan sebagai 
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seberapa besar kegunaan yang diperoleh seseorang sebelum mengalami 

penurunan kualitas. Dimensi kualitas produk ini menunjukkan suatu 

pengukuran terhadap siklus produk, baik secara teknis maupun waktu. Produk 

dikatakan awet apabila bertahan setelah berulang kali digunakan atau sudah 

lama sekali digunakan. 

5. Conformance (Konsistensi) 

Konsistensi adalah dimensi ini menunjukkan seberapa jauh suatu 

produk dapat menyamai standar atau spesifikasi. Standar kualitas produksi 

awal sama dengan tandar kualitas produksi saat ini. Tidak ada alasan apapun 

untuk menurunkan kualitas, seperti ingin meningkatkan keuntungan ataupun 

biaya produksi yang semakin mahal. 

6. Design (Desain) 

Desain adalah keindahan menyangkut corak, rasa, dan daya tarik 

produk. Desain suatu produk dilihat dari bagaimana suatu produk didengar 

konsumen, bagaimana penampilan luar suatu produk seperti bentuk, rasa dan 

bau. Desain merupakan dimensi pengukuran yang paling subjektif. Dimensi 

yang unik dan banyak menawarkan aspek emosional dalam mempengaruhi 

minat beli konsumen. 

2.6 Kualitas Pelayanan  

2.6.1 Pengertian Kualitas Pelayanan  

Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh karyawan untuk 

mempermudah konsumen dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang 

dialami konsumen. Menurut Kotler dalam Andika (2012), pelayanan merupakan 

setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak 
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lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Menurut Tjiptono dan Chandra dalam Andika (2012), kualitas pelayanan sebagai 

ukuran seberapa baik tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan harapan 

pembelian. 

Kualitas pelayanan adalah suatu aktivitas atau interaksi terhadap konsumen 

yang diberikan oleh perusahaan, dimana perlakuan tersebut dapat dinilai oleh 

konsumen. Semakin sesuai layanan yang diberikan dengan harapan konsumen 

maka dapat diartikan bahwa kualitas pelayan dalam perusahaan tersebut baik.  

2.6.2 Indikator Kualitas Pelayanan  

Melalui serangkaian penelitian terhadap berbagai macam industri, 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Tjiptono (2016), mengidentifikasi 

sepuluh dimensi kualitas pelayanan: 

1. Reliabilitas (Reliability) meliputi dua aspek, yaitu konsistensi kinerja dan 

sifat dapat dipercaya. Hal ini berarti perusahaan mampu menyampaikan 

jasanya secara benar, memenuhi janji secara akurat, menyimpan data secara 

tepat, dan mengirimkan tagihan yang akurat. 

2. Daya tanggap (Responsiveness) merupakan kesediaan  dan kesiapan 

karyawan untuk membantu konsumen dan menyampaikan secara cepat dan 

tepat. Seperti, ketepatan waktu pelayanan, kecepatan menghubungi kembali 

konsumen, dan memberikan informasi yang benar. 

3. Kompetensi merupakan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh 

karyawan agar dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh 

konsumen. Termasuk di dalamnya keterampilan dan pengetahuan karyawan 

kontak, dan personil dukungan operasional 
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4. Akses meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui oleh konsumen dan 

kemudahan kontak. Hal ini berarti lokasi fasilitas muda dijangkau, waktu 

mengantri dan menunggu tidak terlalu lama, saluran komunikasi mudah 

dihubungi, dan jam operasi yang nyaman.  

5. Kesopanan (Courtesy) meliputi sikap santun, respek, dan keramahan para 

karyawan. 

6. Komunikasi artinya menyampaikan informasi kepada konsumen 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta selalu mendengarkan saran 

dan keluhan konsumen. Termasuk memberi penjelasan mengenai produk 

barang/jasa yang ditawarkan, biaya, serta proses penanganan masalah jika 

terjadi. 

7. Kredibilitas mencakup sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas bukan 

hanya menjadi karakter pribadi karyawan, tetapi meliputi nama perusahaan, 

reputasi perusahaan, dan interaksi dengan konsumen. 

8. Keamanan (Security) yaitu bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan. 

Keamanan mencakup keamanan secara fisik, keamanan finansial, 

kerahasiaan, dan privasi.  

9. Kemampuan memahami pelanggan adalah berupaya memahami konsumen 

dan kebutuhan spesifik konsumen, memberikan perhatian individual, dan 

mengenal konsumen reguler. 

10. Bukti fisik (Tangibles) meliputi penampilan fasilitas fisik yang dimiliki 

perusahaan, personil, peralatan, dan atribut pendukung komunikasi 

perusahaan (seperti kop surat, kartu bisnis, dan lain-lain). 
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2.6.3 Faktor untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Meningkatkan kualitas jasa tidaklah muda, banyak faktor yang perlu 

dipertimbangkan. Menurut Tjiptono (2016), terdapat beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, di antaranya adalah: 

1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan 

Setiap perusahaan berupaya memberikan kualitas pelayanan terbaik 

kepada konsumennya. Perlu melakukan riset untuk mengidentifikasi 

pelayanan yang paling penting bagi pasar dan kemudian memperkirakan 

penilaian pasar terhadap perusahaan serta pesaing berdasarkan determinan 

tersebut. Sehingga diketahui posisi perusahaan dimata konsumen 

dibandingkan dengan pesaing agar dapat memfokuskan peningkatan kualitas 

pada aspek dominasi. 

2. Mengelola harapan konsumen 

Banyak perusahaan yang melebih-lebihkan pesan komunikasinya 

kepada konsumen sehingga mereka terpikat. Hal seperti ini dapat menjadi 

penyebab masalah bagi perusahaan, karena semakin banyak janji yang 

diberikan maka semakin besar pula harapan konsumen. Semakin besar 

harapan konsumen akan menambah peluang tidak dapat dipenuhinya harapan 

tersebut. 

3. Mengelola bukti (evidence) kualitas jasa 

Mengelola bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat penilaian 

konsumen selama dan sesudah pelayanan diberikan. Pelayanan merupakan 

kinerja dan tidak dapat dirasakan seperti barang, maka konsumen cenderung 

memperhatikan fakta-fakta tangiable yang berkaitan dengan pelayanan 
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sebagai bukti kualitas. Sudut pandang perusahaan, bukti kualitas pelayanan 

meliputi segala sesuatu yang dipandang konsumen sebagai indikator seperti 

apa pelayanan yang akan diberikan (preservice expectation) dan seperti apa 

pelayanan yang telah diterima (post expectation). 

4. Memberikan pemahaman tentang pelayanan 

Membantu konsumen dalam memahami merupakan usaha yang sangat 

positif dalam rangka penyampaian pelayanan. Konsumen yang paham akan 

dapat mengambil keputusan secara lebih baik sehingga kepuasan mereka 

dapat tercipta lebih tinggi. Upaya memberikan pemahaman ini dapat 

dilakukan dalam bentuk melakukan pelayanan sendiri, membantu konsumen 

dan menjelaskan kepada konsumen alasan-alasan yang mendasari 

kebijaksanaan yang bisa mengecewakan mereka. 

5. Mengembangkan budaya kualitas pelayanan 

Budaya kualitas pelayanan merupakan sistem nilai organisasi yang 

menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi pembentuk dan 

penyempurnaan kualitas secara terus-menerus. Budaya kualitas merupakan 

gabungan dai filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur, dan 

harapan yang meningkatkan kualitas. Agar dapat menciptakan budaya 

kualitas yang baik maka dibutuhkan komitmen menyeluruh pada seluruh 

anggota.  

6. Menciptakan automathing quality 

Adanya otomatisasi kualitas dapat mengatasi variabilitas kualitas jasa 

yang disebabkan kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki. Perusahaan 

perlu melakukan penelitian secara seksama sebelum memutuskan 
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otomatisasi, untuk menentukan bagian yang membutuhkan sentuhan manusia 

dan memerlukan otomatisasi. 

7. Menindak lanjuti pelayanan 

Menindak lanjuti pelayanan dapat membantu memisahkan aspek-aspek 

pelayana yang perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu untuk menghubungi 

sebagian atau semua konsumen untuk mengetahui tingkat kepuasan dan 

persepsi mereka terhadap pelayanan yang diberikan. Perusahaan dapat 

memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk berkomunikasi baik 

menyangkut kebutuhan maupun keluhan mereka. 

8. Mengembangkan sistem informasi kualitas pelayanan 

Sistem informasi kualitas pelayanan merupakan sistem yang 

menggunakan berbagai pendekatan secara sistematis untuk mengumpulkan 

data dan menyebarluaskan informasi guna mendukung pengambilan 

keputusan. Informasi yang dibutuhkan mencakup segala aspek, yaitu data saat 

ini dan masa lalu, kuantitatif dan kualitatif, internal dan eksternal serta 

informasi mengenai perusahaan dan konsumen. 

2.7 Harga  

Harga ada sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen. Menurut Kotler, 

(1996), harga adalah jumlah uang yang diberikan oleh konsumen untuk suatu 

produk atau jasa. Arti lebih luas, harga merupakan jumlah dari  nilai yang 

dipertukarkan antara konsumen dengan produsen untuk manfaat memiliki atau 

menggunakan produk atau jasa. Produsen pada umumnya mempunyai tujuan dalam 

menetapkan harga produknya. Menurut Tjiptono dalam Amanah (2010), tujuan 

menetapkan harga, yaitu : 
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1. Tujuan yang berorientasi pada laba, asumsi teori ekonomi klasik menyatakan 

bahwa setiap perusahaan akan selalu memilih harga yang menghasilkan laba 

paling tinggi, tujuan ini dikenal dengan istilah maksimasi laba. 

2. Tujuan yang berorientasi pada volume, perusahaan menetapkan harga 

berdasarkan tujuan berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal 

dengan istilah volume pricing objectives. 

3. Tujuan berorientasi pada citra, citra suatu perusahaan dapat dibentuk melalui 

strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk 

membentuk citra prestisius. 

4. Tujuan stabilisasi pasar yang memiliki konsumen sangat sensitif terhadap 

harga, bila suatu perusahaan menurunkan harga, maka para pesaingnya harus 

menurunkan harga mereka. 

5. Tujuan-tujuan lainnya, penetapan harga dengan tujuan mencegah masuknya 

pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, 

atau menghindari campur tangan pemerintah 

2.7.1 Indikator Harga 

Menurut Stanton dalam Lembang (2010), indikator harga adalah sebagai 

berikut:  

1. Harga terjangkau, yaitu harga yang ditetapkan oleh produsen terhadap produk 

sesuai dengan kemampuan beli konsumen.  

2. Daya saing harga, yaitu penawaran harga produk yang diberikan oleh 

produsen mampu bersaing dengan harga produk produsen lain, terhadap satu 

jenis produk yang sama. 
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3. Kesesuaian harga dengan kualitas produk, yaitu harga yang ditetapkan oleh 

produsen sesuai dengan kualitas produk yang diperoleh konsumen. 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat produk, yaitu penetapan harga yang 

dilakukan oleh produsen sesuai dengan manfaat yang diperoleh konsumen 

dari produk. 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat 

beli konsumen pada produk sari apel brosem. Faktor yang mempengaruhi minat 

beli ditetapkan menjadi tiga yaitu, kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga. 

tiga faktor yang mempengaruhi memiliki indikator masing-masing untuk mengukur 

apakah ketiga faktor tersebut mempengaruhi atau tidak. Analisis yang digunakan 

untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya faktor yang telah ditetapkan adalah 

analisis jalur model regresi berganda. Kerangka pemikiran penelitian faktor yang 

mempengaruhi minat beli konsumen sari apel brosem sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka pemikian penelitian 

Sumber : Data Primer, Diolah 2018 

 

2.8 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

 Ha 1 : Ada pengaruh yang signifikan antara variabel  X1 ( kualitas produk) 

terhadap variabel Y (variabel minat beli). 

 Ha 2 : Ada pengaruh yang signifikan antara variabel  X2 (variabel kualitas 

pelayanan) terhadap variabel Y (variabel minat beli). 

Konsumen Rumah Tangga 

 

Kualitas 

Produk 

Kualitas 

Pelayanan 

Uji Analisis Jalur 

(Model Regresi Berganda) 

Minat Beli 

Fitur   (Ciri 

khas) 

Daya Tahan 

Desain 

Konsistensi  

Reliabilitas 

Daya 

Tanggap 

Kesopanan 

Komunikasi 

Kompetensi 

Harga 

Terjangkau 

Daya Saing 

Kesesuai 

dengan 

Kualitas 

Kesesuai 

dengan 

Manfaat 



29 
 

 
 

 Ha 3 : Ada pengaruh yang signifikan antara variabel  X3 (variabel harga) terhadap 

variabel Y (variabel minat beli). 

 


