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BAB I 

PENDAHULUAN 

Keterangan : (Margin 3,3,4,3 : Atas, bawah, kiri, kanan) 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia terdiridari 33 provinsi dengan beranekaragamanbudaya. 

Kebudayaan yang ada di Indonesia dapatberupatarian, pakaianadat, bahasa 

maupun makanan. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang 

digunakan untukmemberikan tenaga dan nutrisi bagi tubuh. Pada setiap daerah di 

Indonesia memiliki makanan khas yang berbeda-beda. Ragam makanan yang 

memiliki rasa dan bentuk yang berbeda dari setiap daerah ini disebut dengan 

makanan tradisional. 

Pembuatan makanan tradisional diwariskan secaraturun-menurun. Hal 

inidilakukan agar kelestarian makanan tersebut tetap terjaga. Misalnya di dalam 

keluarga, keluarga merupakan lingkungan terkecil individu untuk  mempelajari 

berbagai macam hal termasuk budaya makanan. Makanan tradisional biasanya 

dimakan pada saat acara-acara tertentu, tetapi sesuai perkembangan yang ada 

makanan tradisional tersebut di jadikan makanan sehari-hari.  Makanan ini 

dimakan untuk pelengkap acara misalnya saat acara keluarga, arisan maupun 

berkumpul bersama teman. 

Makanan tradisional pada umumnya disukai oleh semua usia,  karena 

makanan ini memiiki berbagai pilihan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan.  

Penganan ini memiliki beragam cita rasa yang menonjolkan cirri khas daerah 

tersebut dan sering disajikan untuk  menjamu tamu atau kolega.Selain 

memperkenalkan makanan khas daerah tersebut cara ini juga dapat meningkatkan 

pendapatan penjualnya secara tidak langsung. 

Banyaknya penjual makanan tradisional yang dapat ditemui di pasar 

tradisional,  maupun dipasar modern mempermudah orang mengkonsumsi 

makanan tersebut. Di toko-toko makanan tradisional yang berjualan dekat dengan 

tempat bekerja atau rumah seseorang bisa menjadi suatu motivasi seseorang untuk 

membeli, dan juga melihat banyaknya kerumunan orang yang mengantri bisa 

mempengaruhi orang untuk  menikmati makanan itu. Setelah seseorang merasa 



puas dengan cita rasa  makanan tersebut mereka tentunya akan tetap membeli di 

toko tersebut. 

Salah satu makanan khas Sumatera Selatan adalah pempek. Pempek 

adalah makanan yang terbuat dari ikan dan sagu yang diolah menjadi gel ikan. 

Makanan ini mudah ditemui karena merupan ciri khas provinsi Sumatera Selatan. 

Salah satu toko yang menjual pempek adalah pempek Dempo 310 Palembang 

yang terletak di jalan Dempo luar No. 310 Palembang. Di toko ini, pempek diolah 

dengan menggunakan bahan dasar ikan Belida yang saat ini sudah sulit ditemui. 

Rasa khas pempek yang terbuat dari ikan Belida serta saus cuka yang pedas 

menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk membeli pempek di toko pempek 

Dempo 310 Palembang. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun masalah penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pempek segmentasi atas terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli pempek ? 

2. Seberapa besar pengaruh harga dan kualitas terhadap keputusan 

pembelian pempek Dempo 310 Palembang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar faktor perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian pempek 

segmentasi atas. 

  



BAB II 

Studi Pustaka dan Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Marketing Mix 

Marketing mix adalah Marketing mix adalah Marketing mix adalah 

Marketing mix adalah Marketing mix adalah Marketing mix adalah Marketing 

mix adalah Marketing mix adalah Marketing mix adalah Marketing mix adalah 

Marketing mix adalah Marketing mix adalah 

Marketing mix adalah Marketing mix adalah Marketing mix adalah 

Marketing mix adalah Marketing mix adalah Marketing mix adalah Marketing 

mix adalah Marketing mix adalah 

 

2.1.2 Product 

 Produk adalah Produk adalah Produk adalah Produk adalah Produk adalah 

Produk adalah Produk adalah Produk adalah Produk adalah Produk adalah Produk 

adalah Produk adalah Produk adalah Produk adalah Produk adalah Produk adalah 

Produk adalah 

 Produk adalah Produk adalah Produk adalah Produk adalah Produk adalah 

Produk adalah Produk adalah Produk adalah Produk adalah Produk adalah Produk 

adalah Produk adalah Produk adalah Produk adalah Produk adalah Produk adalah 

Produk adalah 

 

2.1.3 Price 

 (sesuaikan dengan format diatas) 

2.1.4 Promotion 

2.1.5 Place 

2.1.6 Keputusan Pembelian 

  



2.2 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalam penelitian ini akan diukur seberapa besar pengaruh marketing mix 

terhadap keputusan pembelian, dan akan dilihat variabel mana yang dominan atau 

memberikan pengaruh nyata terhadap keputusan pembelian 

 

2.3 Penelitian terdahulu 

(keterangan : Penelitian terdahulu bisa dari skripsi yang memiliki judul dengan 

variabel yang sama, serta jurnal internasional) 

No Judul Peneliti Terbitan Temuan/kesimpulan 

1     

2     

3     

4     

Sumber : data mentah diolah, 2013 

 

Contoh 

No Judul Peneliti Terbitan Temuan/kesimpulan 

1 Servqual: A 

Multiple-Item 

Scale For 

Measuring 

Consumer 

Perceiption of 

Service 

Quality 

Parasuraman, 

A.; Zeithaml, 

Valarie A.; 

Berry, Leonard 

L. 

Journal of 

Retailing; 

Spring 1988; 

64, 

• Pengembangan 22 variabel 

service quality untuk melihat 

penilaian konsumen terhadap 

kualitas layanan, jasa pada 

organisasi 

pengecer/kelontong. 

2 Problems and Zeithaml, Journal of • 3 asumsi meliputi 

Produk (X1) 

Price (X2) 

Promotion 

(X3) 

Place (X4) 

Keputusan pembelian 

(Y) 



Strategies in 

Services 

Marketing 

Valarie A Marketing 

(pre-1986); 

Spring 1985; 

49 

perkembangan ilmu pemasaran 

jasa 

• Pertama tentang karakteristik 

unik jasa 

• Kedua tentang karakteristik ini 

bersikap ‘menjengkelkan’ 

yang tidak dihadapi oleh 

pemasar barang (goods 

marketers) 

• Ketiga, permasalahan 

pemasaran jasa memerlukan 

penanganan pemasaran jasa, 

yang mana strategi yang 

dibangun berdasarkan strategi 

pemasaran barang, yang dirasa 

belum cukup. 

 

 

2.4 Gambaran umum objek penelitian 

Pada gambaran umum objek penelitian ini berisi : Latar belakang 

perusahaan yang diteliti, jenis usahanya, strategi yang dilakukan. 

  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian, digunakan rancangan riset deskriptif 

konklusif dalam bentuk single cross sectional. Riset konklusif digunakan untuk 

menguji hipotesis spesifik dan menguji hubungannya. Sedangkan jenis riset 

deskriptif menjelaskan fungsi dan karakteristik responden dengan menggunakan 

data primer yang didapat dari kuesioner dan data sekunder yang relevan. 

 

3.2 Populasi, Sampel & Teknik Pengumpulan Sampel 

Populasi adalah keseluruahan objek yang akan diteliti, populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat kota Palembang yang pernah mencoba Pempek 

….. yang jumlahnya tidak terdefinisi, sedangkan Sampel adalah bagian dari 

populasi yang akan diteliti, dari populasi diambil 100 responden sebagai sampel 

yang diharapkan mampu mewakili keseluruhan jumlah populasi. Metode dalam 

pengambilan sampelnya adalah Probability sampling yaitu setiap anggota 

populasinya memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 Variabel Penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). 

Variabel penelitian merupakan elemen penting dalam suatu penelitian yang harus 

dianalisa. Dalam variabel penelitian akan dibagi menjadi ; identifikasi variabel, 

batasan operasional variabel dan pengukuran variabel, untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel 3.3 

 

 

 

 



Tabel 3.3 

Variabel, Definisi, Indikator dan Skala Pengukuran 

 
No Variabel Definisi Indikator Skala 
1 Kualitas layanan Perbandingan antara 

persepsi pelanggan atas 

layanan yang mereka 

terima dengan 

pelayanan yang mereka 

harapkan 

5 Dimensi kualitas layanan 

yang terdiri dari dimensi 

Tangibel, resposiveness, 

reliability, assurance, empaty 

Ordinal 

2 Kinerja kualitas 

layanan 

Penilaian konsumen 

terhadap semua 

pelayanan yang 

diberikan oleh Program 

Pasca Sarjana 

Universitas Sriwijaya 

5 Dimensi kualitas layanan 

yang terdiri dari dimensi 

Tangibel, resposiveness, 

reliability, assurance, empaty 

Ordinal 

3 Bukti fisik 

(Tangibles) 

Berkenaan dengan daya 

tarik fisik, 

perlengkapan, dan 

material yang 

digunakan 

1. Desain eksterior dan 

interior 

2. Fasilitas perpustakaan 

3. Fasilitas ruang kelas 

Ordinal 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Alat utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu mahasiswa PPS 

Universitas Sriwijaya. Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan teknik 

survei. 

 

3.5 Lokasi & Jadwal Penelitian 

  Lokasi dan jadwal penelitian yang kami lakukan adalah …..(isi) 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah ….(isi) 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis kuantitatif untuk memberikan gambaran dan menjawab 

perumusan masalah. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari sampel. 

Pengolahan data menggunakan program komputer SPSS for Windows ver. 13.0, 

AMOS 5 dan Microsoft Excel  

  



BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis 

 Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada 

(sebutkan sampel penelitian) selanjutnya diinput dan diolah melalui program 

komputer SPSS, selanjutnya data diolah sesuai dengan analisis yang akan 

dilakukan. Pada analisis profil dan perilaku responden, dilakukan analisis Tabel 

frekuensi untuk melihat komposisi jawaban responden, hal ini dilakukan untuk 

melihat proporsi jawaban terbanyak pada setiap variabel. 

 Pada analisa variabel utama, sebelum analisis regresi, data yang telah 

dikumpulkan tersebut diuji validitas dan reliabilitasnya, hal ini dilakukan untuk 

memastikan agar hasil akhir dari pengolahan data ini dapat sah dan diandalkan. 

Bila terdapat data atau variabel yang tidak valid atau reliabel, maka variabel 

tersebut tidak akan diikutsertakan pada analisis selanjutnya (variabel tersebut 

disingkirkan/removed). Data yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya tersebut 

dapat dilanjutkan untuk tahap analisis berikutnya 

 

4.1.1 Profil Responden 

 Pada bagian ini akan dibahas mengenai profil responden untuk analisis 

profil responden, digunakan Tabel frekuensi yang digunakan untuk melihat 

komposisi jawaban responden pada setiap variabel. Analisis profil responden 

menyangkut faktor demografis (sebutkan sampelnya) yang terdiri dari jenis 

kelamin, usia, profesi, dan pengeluaran perbulan �(sesuaikan dengan kuesioner). 

 

4.1.1.1 Jenis Kelamin 

Tabel 4.1.1.1  

Jenis kelamin 
 

Jenis kelamin Frekuensi Persentase 

 Pria 24 27.6 

  Wanita 63 72.4 

  Total 87 100.0 

               Sumber : Data primer, diolah 



Dari Tabel 4.1.1, terlihat bahwa sebagian besar responden berjenis 

kelamin perempuan yaitu sebanyak 63 orang atau sebesar 72.4%, sedangkan 

responden yang berjenis kelamin pria sebanyak 24 orang atau sebesar 27.6%.  

..dst.. 

 

4.1.2 Perilaku Responden 

4.1.2.1 Dimana beli 

Dst… 

(Lihat contoh penulisan Profil responden) 

 

4.1.3 Tabulasi Silang 

(Analisis tabulasi silang dilakukan pada profil dan perilaku responden) 

 

  



4.1.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji instrumen validitas, instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data sebagai pengukur itu valid. Valid artinya 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Uji 

validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan setiap butir dengan skor 

total yang merupakan tiap skor pertanyaan yang dijawab oleh responden dengan 

menggunakan rumus teknik korelasi total produk moment yang ada dalam SPSS. 

Untuk mencari reliabilitas instrument dapat dilakukan setelah kuisioner ditabulasi 

maka dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat kepercayaan atas 

kesungguhan jawaban responden dapat dipercaya. Suatu pertanyaan atau ukuran 

yang akurat adalah ukuran yang cocok dengan yang ingin diukur.  

  Untuk mengukur validitas variabel pada penelitian ini, dilakukan ujicoba 

instrumen dengan menggunakan 87 orang. Validitas intrumen dicari dengan 

menghitung nilai korelasi dengan Pearson Product Moment (PPM) dalam 

program SPSS. Angka kritis korelasi Tabel (r-Tabel) yang diperoleh adalah 

0,2108. Angka ini diperoleh dari n-2 atau 87-2= 85 dalam Tabel PPM (signf. 

0.05). Dengan demikian apabila ada koefisien korelasi butir instrument berada 

dibawah 0, 2108 dinyatakan tidak valid.  

 Untuk menentukan reliabilitas instrument dapat dilakukan dengan 

membandingkan nilai cronbach’s alpha dengan nilai r Tabel. Jika cronbach’s 

alpha lebih besar dari r Tabel maka variabel tersebut reliabel, namun jika 

cronbach’s alpha lebih kecil dari r Tabel maka variabel tersebut tidak reliabel. Jika 

kedua aspek tersebut yaitu aspek stabilitas dan aspek akurasi digabungkan maka 

dapat disimpulkan bahwa alat ukur mantap dan dapat mengukur secara cermat dan  

tepat. Berikut hasil dari analisis validitas dan reliabilitas pada Tabel 4.1.4.1 



Tabel 4.1.4 

Tabel validitas dan reliabilitas pada  

variabel kinerja kualitas layanan 

(r Tabel = 0.2108) 

 

Variabel alpha Keterangan Butir CITC Keterangan 

K-tan 
(X1_1) 

 

0.9140 Reliabel 1 0.7992 Valid 

2 0.8559 Valid 

3 0.7635 Valid 

4 0.7861 Valid 

      5 0.7355 Valid 

Var alpha Keterangan Butir CITC Keterangan 

K-res 
(X1_2) 

0.9420 Reliabel 1 0.8926 Valid 

2 0.9017 Valid 

3 0.9246 Valid 

4 0.7886 Valid 

      5 0.7120 Valid 

Var alpha Keterangan Butir CITC Keterangan 

K-rel 
(X1_3) 

 

0.9080 Reliabel 1 0.8267 Valid 

2 0.7720 Valid 

3 0.8053 Valid 

4 0.6586 Valid 

      5 0.8467 Valid 

Var alpha Keterangan Butir CITC Keterangan 

K-asc 
(X1_4) 

 

0.9580 Reliabel 1 0.9232 Valid 

2 0.9032 Valid 

3 0.9028 Valid 

4 0.8645 Valid 

  Sumber : data primer, diolah 

Dari Tabel 4.1.4, terlihat bahwa semua butir pertanyaan memiliki nilai 

CITC (Corrected Item Total Correlation atau r hitung) yang lebih besar dari r 

Tabel (0.2108) yang berarti semua butir pertanyaan valid, artinya semua butir 

pertanyaan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Untuk uji  reliabilitas, 

berdasarkan nilai cronbach’s alpha pada setiap variabel, terlihat bahwa semua 

variabel memiliki nilai cronbach’s yang lebih besar dari r Tabel (0.2108), artinya 

semua variabel reliabel. Variabel yang valid dan reliabel dapat diikutsertakan pada 

analisis selanjutnya. 

  



4.1.5 Analisis Regresi 

Analisis regresi adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis 

regresi dilakukan pada variabel utama yaitu kualitas layanan, kepuasan harga, 

kepuasan mahasiswa dan loyalitas merek, serta persamaan yang digunakan telah 

dijelaskan pada bagian kerangka konseptual penelitian (Lihat Bab 2) 

 Pada analisis regresi ini digunakan metode backward, dimana pada metode 

ini pada pengujian awalnya, semua variabel independen diikut sertakan dalam 

pengujian kemudian baru disingkirkan/remove satu persatu apabila tidak 

memenuhi nilai signifikansi t dibawah 0,05. Pada Tabel output yang dihasilkan 

akan diperlihatkan proses/tahapan saat variabel tersebut disingkirkan (removed), 

setiap baris akan dilengkapi dengan angka yang menunjukkan tahapan/proses 

yang dilakukan. Pada pembahasan bab ini, hanya akan dibahas pada baris 

terakhir/proses terakhir pada setiap Tabel, hal ini dimaksudkan karena pada setiap 

baris terakhir adalah hasil pengujian terakhir yang merupakan variabel yang 

memiliki nilai signifikasi t dibawah 0,05.   



4.1.5.1 Pengaruh Marketing Mix terhadap Keputusan Pembelian  

Tabel 4.1.5.1 

Ringkasan model (Marketing Mix terhadap Keputusan Pembelian) 

Run Tables Analysis Value   

1 Model summary   

  R .696 

R
2
 .484 

1 Anova   Sign. 

  F 39.463 0.000 

1 coeficient    T hit. 

  constant 2.103  4.909 

� Product (X1) .128 .209 1.267 

� Price (X2) .608 .000 6.031 

    Sumber : Data primer, diolah. 

Dari Tabel 4.1.5.1 terlihat bahwa nilai r (korelasi) antara marketing mix 

terhadap keputusan pembelian sebesar 0.696 dapat diartikan cukup kuat. 

Sedangkan untuk nilai r
2 

(koefisien determinasi) sebesar 0.484, artinya variabel 

marketing mix dapat menjelaskan sebesar 48,4% terhadap keputusan konsumen, 

sedangkan sisanya (100%-48,4%=51,6%) dijelaskan oleh faktor lain. Pada uji 

Anova, terlihat bahwa nilai signifikansi F dibawah 0.05, artinya model regresi 

yang didapatkan dari sampel dapat diterapkan/digunakan pada populasi. 

Sedangkan model regresi yang didapatkan adalah :
 

Y = 2.103 + 0.128X1+ 0.608X3 

Dimana 

Y  = Loyalitas 

X1 = Product 

X2 = Price 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Pembahasan 

Bagian ini merupakan pembahasan dari hasil analisa yang telah dilakukan 

pada bagian sebelumnya. Secara umum analisa akan dibagi menjadi analisa profil 

dan perilaku mahasiswa, dan analisa pada variabel utama. Analisa profil dan 

perilaku mahasiswa menggunakan Tabel frekuensi, sedangkan untuk analisa 

variabel utama menggunakan persamaan regresi. 

Pada bagian awal kuesioner disediakan pertanyaan profil dan perilaku 

mahasiswa, tujuannya adalah untuk menggali informasi secara lebih mendalam 

mengenai profil dan perilaku mahasiswa. Hasil yang didapatkan dari hasil 

penelitian adalah : sebagian besar mahasiswa berjenis kelamin wanita (72,4%), 

berusia 31-40 tahun (41,4%), berprofesi sebagai PNS/BUMN (50,6%), 

pengeluaran perbulan Rp 1.6 juta – Rp 2 juta (24,1%), dalam memilih PPS 

Universitas Sriwijaya dipengaruhi oleh diri sendiri (60,9%) dan alasan memilih 

untuk meningkatkan kemampuan akademik (63,2%). Dari gambaran diatas, dapat 

terlihat profil secara umum mahasiswa Universitas Sriwijaya, informasi diatas 

dapat bermanfaat dalam strategi Universitas Sriwijaya, misalnya dalam strategi 

komunikasi (contoh : materi iklan, leaflet, dsb) 

 

 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Pada bagian ini merupakan kesimpulan dari hasil analisa yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan pada penelitian ini adalah : 

• Kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas merek sebesar 0.128 

• Kepuasan harga berpengaruh kepada loyalitas merek sebesar 0.146 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran akademis 

 Denscombe (2002) menyatakan “every piece of research has its 

limitation”. Keterbatasan dari penelitian ini telah diperhatikan sebelumnya, maka 

dalam rangka pengembangan teori sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan dengan 

panduan seperti dibawah ini. 

• Agar hasil penelitian lebih akurat, maka disarankan agar jumlah sampel 

yang diambil lebih besar, dan jika memungkinkan dilakukan teknik sensus. 

• Pada penelitian ini, untuk mengetahui kepuasan dan loyalitas terhadap PPS 

Universitas Sriwijaya, kelompok sampel yang diambil adalah mahasiswa. 

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar data dari kelompok lain juga 

diambil, seperti karyawan, dosen, dan pemasok (rekanan PPS Universitas 

Sriwijaya). 

5.2.2 Saran praktis 

• Komposisi mahasiswa yang memiliki latar belakang pekerjaan sebagai 

dosen hampir seimbang dengan mahasiswa yang memiliki latar belakang 

pekerjaan bukan dosen (51,7% : 48,3%). Hal ini berarti terdapat minat 

yang besar dari mahasiswa yang tidak memiliki latar belakang sebagai 

dosen untuk memilih tempat kuliah di PPS Universitas Sriwijaya, terutama 

oleh mahasiswa fresh graduate. Saran bagi PPS Universitas Sriwijaya 

adalah meningkatkan promosi yang intensif kepada mahasiswa S1 fresh 

graduate dan juga pada instansi pemerintah dan perusahaan swasta. 
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