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PENGARIJI-l KUALITAS PRODUK DAN KUALITAS PELAYAN; 
TERHADA? MINAT BEL] KONSUM'EN PADA DEPDT AIR 

[8] ULANG lZRA WATER MDAN 
Oleh : Abdiyantn. SE.,M.Si 

ABSTRAK 
Untuk meningkmkan Minat Beli Konsumcn‘ pcrusahaan hams mcmperhatikan 
Kualitas produk dan kualitas pclayanan, Pads 5am ini Kualitas produk dan 

kualilas 

pelayanun masih dianggap hiasa olch pcrusahaan. dengan dipcrhatikannya 

Kuaiims produk juga kualitas pelayanan maka perusahaan dapat meningkatkan 
minat bcii dari para konsumen air minum isi ulang clan dapat meningkatkan profit 
pcrusahaan. Permasalahan dalnm penelitian ini adalah bagaimana Kualitas 

Produk 

dan kuaJitas pclayanan dapal mempcngamhi rn'mat beli knnsumen pada Depot 
Air 

isi ulang lzra Water Medan. Adapun tujuan penclitian ini bagaimana Kualitas 

Produk clan kualitas pciayanan dapal mempenganmi minat bcli konsumen. 

pengurnpulan dam dilakukan dengan menggumkan angkel yang discharkan 

kcpada 87 responden terpilih. Dimma data yang dipemlch diamalisis dan 

dicvaluasi dengan bantuan program (SPSS — Var. 17.0]. dan melakukan uji 

validitas, uji reliabilitas semi uji asumsi klasik. l-Iasil analisis adaiah bahwa 

Kualitas produk dan kualitas pelayanan secara serempak (simultanl) mempunyai 
pengaruh positif yang signiflkan terhadap minat beli konsumen pada Dcpol air 

isi 

ulang fzm Water Medan dengarl nilai F hitung 53.4?5 '2 dari F labal 2.72. uji 

. 2002. parsial (partial), untuk Kualitas produk terdapat pengaruh seem parsial terhadap 

i 

minnt beli konsumen dengan ni'lai t himng 2.646 > dan' I tabel 1.664 dan nilai 

PM pmbabilims signifikan 0.0m < 0.05, kuaiitas pclayanan terdapai pengaruh secara 
parsial terhadap mine: bcli konsumen dengan nilai l hitung 4.087 ? dari t tabel 

L664 dun nilai probabilitas signiflkam 0.000 < 0.05 dan hasil dan' uji pengaruh 

§:::: 
du-m‘man dikctahui bahwa Fualitas palsy-man memiliki nila'f Beta paling basal: 

- ‘ yaltu 0.39? maka dapat diSImpulkan kualitas pelayanan domman mempengaruhl 
minat bcli kmsumen pads Depot Airisi uhflfikrflfitflgfl _ _ _ 

#3550.“ 

“W- Kata Kunci: Kualitas produk, Kualitas Pclayanan terhadap Minai Bali 
Konsurnen 

:3: 
PENDAHULUAN me-ndaiam. HaJi im akan banyak 

3mm 
A. Latar Belaknng Masalah membamu bagi manajcr pemasaran 

‘ Pcrusahaan dalam unluk mcmahami “mengapa” dan 

K309 
menxasarkan bamng dan jasa selalu “bagairnana” perilaku konsumen 

"DM' dihadapkan pada pertanyuan, tersebut, sehingga perusahaan dapat 

éfika- 
“mengapa kunsumen membeli mengembangkan, mcnenlukan harga. 

banmg atau jasa tencntu‘?" mempromusikan. dnn 

jawabannya tidal: dapat diterangkan mendistribusikzm bamngnya secara 

socara iangsung dari pcngnmatannya baik. Dengan analisu perilaku 

saja. lctapi dibutuhknn analisa konsumen ini, perusahaan 3km 
perilaku konsumcn yang lcbih mcmpunyni pandangan yang cih
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luas dan akan lebih mengctahui 
kesumpatan ham yang berasal dari 
belum terpenuhinya kebutuhun 
konsumcn. 

Penman air minum is] ulang 
semakin besar, hal ini terlihat dengan 
semakin bertambahnya jumlah air 
minum isiI uiang dimana-mana. Maka 
pcmaingan sesame: pcrusuhaan air 
minum isi ulang semakin rajam. 
l’eningkalan pcnduduk yang 
dibarengi dengan meningkatnya 
kebuluhan hidup memberikan 
Iapangan pekcrjaan alau bisnis ham. 
Salah salu contoh hisnis yang 
mcmpunyai pmspe-k yang baik 
adalah bisnis datam hidang pcnjualan 
air minum isi ulang‘ 

Strategi kualitas produk yang 
bermulu menyebabkan pan: pcsaing 
hams berusahu keras dan melakukan 
biaya yang tinggi dalam usuha 
merchu't konsumcn suatu perusahaan. 
Dam pak kepu man knns um un 
Eerhadap oalitas konsulncn dan 
pembciian uiang berbeda-beda setiup 
pcrusahaan. Karena konsumen puns 
belum berarti mereka puns, akan 
tetapi konsumcn yang puns akan 
cenderung menjadi konsumen yang 
loyal. cuasan konsumcn 
dipcngmuhi dua variabc! urama‘ 
yailu .Expecmn'um' dun Perceived 
Performance‘ bi [a Paw-aired 
Performance mecihi Erpecmrfmu; 
maka konsumcn mendapalkan 
kepuasan, akhirnya akan 
mcncfptakan loyaiitas Minal beli dari 
para konsumcn. 

Adapun cam untuk 
mendapatkan umpan halik disinj 
diantaranya dapat dilakukan dcngan 
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pencrapitn sistem kcfuhan dan saran 
aiau dengan survci Minal heli dari 
pcrnbclian maka kcIuhan atau 
kclidakpuasan konsumen tcrsebut 
dapat segcra diambi] dam dircmukan 
sofusi yang terbzu'k nl'ch perusal-1m. 

Dengzm semakin 
meningkamya akan kcbumhan air 
minum. memberikan pcluang bagi 
usalla pcnjuaian air minum isi ulang. 
Lahimya usaha alau hisnis barn ini 
juga menimhulkan pro dan kontra. 
Baik dari sisi pengusaha air mineral 
maupun dari sisf konsumen akan 
tetapi usaha ini walaupun dikatakan 
hisnis ham Ictapi telah mempunyai 
pangsa pasar yang lerscndiri. Dcngan 
semakin meningkatnya usaha 
terscbut. maka pmeliti sangat lertarik 
untuk memiiih judul : Pengamh 
Xualftas Prnduk Dan Kuaflras 
Pefayanan Terhadap Mina: Beh' 
Konsumen Pads Depot Air Minum 
lsi {Hung km Water Medan. 
B. ldentifikasi Masalnh 

Sepeni yang diuraikan pada 
latar belakang masalah diam, nmka 
pcnulis mengidcntifikasi rnmalah 
schagai herikul .- 

a. KuaJitas pcluyanan dari 
karyawan Depot Air isi ulang 
lzra Water Medan masih rclatif 
kurang haik 

b. Pel'ayanan dari Pcncucian lempat 
galon air kumng steri] 

c. Distribusi pesgnan air ke 
pclanggan masih rambal 

cl. Kualitas produk dari Iurup 
kemasan kurang sleriI.



C. Pcrnmusan Masalah 
Adapun perumusan masalah 

dalarn penelitian ini adalah : 

I. Apakah Kmh'tm Pmduk dun 
kuafirm pekyamn yang 
diberfkan pack: Depot Afr fan" 

Uhmg Izm Water Medan 
bemngmh seem .s'erempak 
(sfmuflanfl .‘erhadap Mina! 38H 
Komumen 

2. Variabe! manakah ymag dominan 
mmpengarukf Mina: Beh‘ 

Komumen 

D. Tujuan Peneiin'an 
Adapun tujuan dan' panelitian ini 

adaiah : 

a. Untuk menguji (Jan 

mungetahui lebih jcias 
bagaimana pengaruh Kualitas 
Pmduh dan kualitas pelayanan 
pada Depot Air lsi Ulang lzra 
Water Medan. 

b. Membandingkan toori yang 
diterima pcnulis daiam 
perkuliahan clan pencrapannya 
dilapangan. 

E. I-[ipolesis 

l-iipotesis adalah jawaban 
sementara ierhadap suatu masalah 
yang dihadapi dan kebenarannya 
masih memerlukan pembuktian yang 
dapat di peroleh dengan melakukan 
penelilian (Sug'mno, 2004 :24) 

Berdasarkan definisi dan 
rumusan masalah sebelumnya, maka 
rumusan hipotcsis dalam penelitian 
ini adalah : 

I. Kualitas Pmduk dan Kuaiitas 
Pciayanan secara serempak 
bcrpcngaruh pesilif' dan signiikan 

9? 

lerhadap Mina! Beli Konsumcn 
Depot Mr lsi Ulang lzra Water 
Medan. 

2. Variabc] Kualilas. Pelayanan 
dominan mempengaruhi Mina: 
Bcli Konsumen. 

TINJAUAN PUSTAKA 
l. Pcngertian Pemasaran 

Pemasamn adalah sistem 
kclas kcselunman dan' kegiatan 
bisnis atau yang ditujukan untuk 
merencanakan, mcncnrukan harga, 
memprornusikan dan 
mendisu‘ibusikan barang dan jasa 
yang mmuaskan kgbutuhan baik 
kapada pembeli yang ada maupun 
pembeli potensial {Swastha1 2000 : 

12). 
Jangkauzm pernasaran sangal 

luas, berbagai Iahap kegiatan hams 
dilalui oleh barang danjasa sebelurn 
sampai ke tangan konsumcn, 
sehingga ruang lingkup kegiatan 
yang luas i'tu discderhanakan menjadi 
4 (empat) Kehijakan pemasaran yang 
lazim disebut sebagai bauran 
pemasaran (mrkering—mir} atau 4P 
daiam pcmasamn lemdiri dari 4 
(empat) komponen adalah produk 
(pmducr), harga (price). distribusi 

(place) clan promosi (promotion). 
Bile perusahaan mcnginginkan 

unluk memperoleh kcberhasilan 
dalnm mempengaruhi tanggapan 
konsumen di segmen p383: tertenng, 
maka pcmsahaan harm: memmuskan 
kombinasi aspek-aspek slrategi 

pernasaran tersebut dcngan tcpat dan 
mcmpergunakan teknik—teknik 
pernasamn yang sesuai dcngan



perilaku konsumcnnya. Ofeh sebab 
itu perumusan strarcgi marketing mix 
sangal dilentukan karakterislik 
segmcn pawrnya. yailu mcnyangkut 
pcrilaku konsumen dam pmses 

pemhcliannya. Karukterjslik pasar ini 
tcrcermin daxi 6 O dun' suutu 
pcmbciian sebagai hasil anafisis 
pcrilaku konsumen di segmen pasur 
Icrlem‘u. 

(iambar 2.! Hubungan 6 0 dan 4 P 
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Sumber : Swaslha clan i-Iandokn (2000) 

a. SegmentasiPasar 
Pasar tcrdiri dan' banyuk sckafi 

konsumcn yang herheda dalam 
bcbcrapa hat. misalnya keinginan, 
kcmampuan keuangun, lokasi, sikap 
pembelian dan praktck—praklek 
penthcl iannya. Tujuan dari 
Eyegmcntasi pasar adalah untuk 
mencmukan pczbwaan—perbcduml di 
antara pcmbeli, yang mungkin 
mcngakibatkan pnefcrensi 
(pem ii ihan} barang-bnrang yang 
mercka inginkan itu juga berbeda— 
bcda, Disebabkan admya perbuiaan- 

08 

Segmen pasaryang a 

Dt'mjs {Target Pasar) : 
I. Dawn“ 

. Obyen'm 
. {.krcmr'om .. 

. Organization 
. Objectives 
. Operations. 

Price .' 

Product : l. 'I'incal harga 
|'. Kuaiitas 2. Polungan harga 
2. Merek3 
3. Pembungkllsan 
4. Dan Jain—lain.

~~ 
Place : 

J. Salumn distribusi 
2. Lnkasi penjualan 
3. Ptngangkuran 
4. Dan Iain—lain. 

perlwdaan dalam daya ti 
(pendapatan). suku, agama. 
pcndidiknn. daemh dan schagainya, 
maka pengusaha perm membcdakan 
kebutuhan-kcburuhan (fan keinginan 
konsumcn dcngan mengclumpokkan 
pasar (marker .wgmenkm'on). 

Deng-an penjclauan di mas, 
dapul dirumuskun scgmcnlusi pasar 
adalah pcmbagian daripada pnsar 
secara kcseluruhan kc duiam 
kclnmpok—kclumpok Unluk 
pcnyesuaian yang Jcbih rcpat dun 
konkret dari suatu produk. sesuai



dengan kclnginan. kebutuhan sena 
kamkterisrik konsumcn. 

Beberapa variabel 
mensegmcntasikan 

mama 
unmk pasar 
adalah: 
a. segmentasigeografis. 
b. Segmentasidomografis. 
c. Sementasipsikogmfis 

b. Penetapan Pasar Sasaran 
‘l‘iga altemalii' strategi yang 

dapal dilembus olch perusahan 
adaJah sebagaj berikm 1 

a. Pemasaran Scrha Sama 
[ Umflflé rem fated 
Markeflng} 

h. Pemasaran Serba Aneka 
(Dgfirer'emfwed Marketing) 

:2. Pcmasamn Tcrpusat 
(Concentrated Markeffflg} 

4. Pengertian Kualitns 
Kualilas mcmpakan suatu 

knndisi dinamis yang berhubungan 
dengan pmduk‘ jasa, manusiiL 
pmses, dan lingkungan yang 
memcnuhi atau melebihi hampan 
(Gasperz llllfllll Ratih Triesnafi. 
2005 : 4 }. 

5. Pengertiau Kualitas Produk 
Kual i135 adalah sesuatu yang 

mampu memenuhi kcinginan nlnu 
kebutuhan pelanggan (Gnsperz, 
dalam Laksaua, 2005 : 4). 

Octavaria. 2001 414). Dari 
pengertian diatas mnka penulis 
menarik kesimpulan bahwa kualitas 
produk mutu dari suatu hamng yang 
ditawarkan kcpadnn konsumcn. 
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6. Faktor-l'aktnr yang 
Mcmpengaruhl Knalitas 
Produli 
Kualitas Produk clan jasa 

sccara langsung dipcngaruhi nieh 
sembilan dasar atau bidang yang 
dianggap sebagai 9m yaitu : 

3. P358: I Market 
Uang .I' Money 
Manajcmen a“ Management 
Manusia I Men 
Molivasi a“ Morivan'on 
Bahzm 4’ Material 
Mesin dam Mekanisme f. 
Metodc Informasi Model-en f 

Persyaratan Proses l’mduksi I 

F‘Fanrhenfip' 

7. Pengertian Minat Bali 
Nial untuk membcli 

merupakan sesuatu yang 
berhubungan dengan rencana 
konsumen untuk membcli produk 
tertcnlu sevrta berapa banyak unit 
pmduk yang dihutuhkfln pads 
periods lcrtenlu. Niat beli mempakan 
pcmyataan mental konsumen yang 
merefleksikan rcnuana pembelian 
xejnrnlah produk dengan mere]: 
tertentu. (Durianto, 2003 : 104). 

8. Faktur — Faktor yang 
mempengaruhi Minat Beli 
Knnsumen 
Adapun faktorwthk‘lor yang 

mempengaruhi minal beli konsumcn 
(Lam dalam David Octavaria. 
290] :414) adalah: 

u. Faktor Budaya 
Adapun yang tcn'nasuk 
didalam fakmr budaya adaiah 
sebagai berikut : 

1. Sub Budaya



2. Nilai 
b. Fakmrsosial 

ndapun yang mempengaruhi 
I'aktor sosial adalah : 

I, Kelompok acuan 
2. Pemimpin opini 
3. Keluarga 

c. Faktor individual 
Adapun yang tcrmasuk dalam 

faktor individual adalah : 

I. lender 
2. Usia 
3. Kepn'badian 
4. Kayakinan 
5. Sikap 

B. Kernngka Kunscptunl 
Kuaiitas pelayanan 

mcrupakrm kecocokan penggunuan 
produk (firms for use) umuk 
mcmenuhi kcbutuhzm dan kepuasan 
pelanggannya. Dari deflnisi tcrsebut 
dapal disimpuikan bahwa kualitas 
pclayanan yang di terima merupakan 
lolak ukur bagi kunsumen dafarn 
memberikan peniiaian terhadap 
pcrusahazm dun produk—produk yang 
di lawarkan perusahaan jika kualitas 

pclayanan ditingkulkan maka akan 
mcmpengaruhi tingkal pcnjualan dari 
perusahaan karcna pelanggun merasa 
telah puas dengan apa yang diberikan 
ofch perusahaan. 

Mina: befi konsumcn 
mcrupalmn suaIu hal yang 
dipengamhi olch hcberapa fhkmr 
yakni kualitas produk. merck. 113.n 
dan pressntasi yang saling herintemsi 
clan jadi penimbangan bagi 
konsumen tcrhadap rcncana. Dari 
pcngertian dialas penulis menarlk 
kesimpulan hahwa minal heli 
mempakan suatu kcinginan unIuk 
membcli sum-u produk dimana 
produk tersebul mcmiiiki kepuasan 
lerscndiri bagi konsumcn yang 
membeli. Jika penetapan harga, 
pendistribusian dan kualilas 
pelayanan dapat diperhalikan dengun 
scksama maka akan mempcngamhi 
terhudap minat befi kunRumem 

Berdasarkan kcrangka 
pcrnikiran tcrhadap dcfinisi clari 
variabeI-vuriabcl dialas, maka dibuat 
mode] penclitian 5ebagai bcrikui. 

Gamhar 2.2 Kenmgka Penclilian

~

~ 

Sumher _' Diofair Penufis 201'2 

Dimana : 

X. = Kualilas Pruduk [Indefmufem Variabef) 
X1= Kualitas Pclayanan (Indepcmbm Variabex‘) Yfi Minm Bali Konsumen (Dem'mfem Variabeu’) 

| UH
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RIETODOLOGI PENELITIAN 
A. Rancangan Penelitian 

Adapun rancangan yang 
dilaksanakan adaluh : 

- Descriptive research. 
- Expfanatr've research. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Tempat penelilian dilakukan di 

Depot Air 15] Ulang [zra Water 
beralamat di ajalan Pclita V Medan. 

Setiap jawaban dihubungkafl 
dengan bemuk pemyataan atau 
dukungan sikap yang diungkapkzm 
dcngan kata-kata sehagai berikut: 
l) Sangat sctuju (SS) 

skor[5) 
2) Setuju (S) 

skor (4) 
3) Netral {N} 

53:01" {3) 
4) Tidak setuju (TS) 

skar (2} 
S) Sangaltidak seluju (STS) 

skorU) 

C. Papuluidan Sampcl 
l. Populasi 

Populasi merupakan objek 
alau subjek yang berada pada suatu 
wilayah dim memenuhi syanat—syarat 
tertentu berkaitan dcngan masalah 
penelitian (Riduwan. 2006:55). 
Yang mcnjadi populasi penciilizm ini 
adalah para pclanggan Dcpol Air isi 
Ulang Izra Water Medan yang setiap 
hulannya mencapai.435 orang. 
2. Sampel 

Sampel ndalah bagian dari 
jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi terscbut 
(Sugiyuno, 2010:“) 

WI 

Dcngan dcmikian maka jumlah 
sampe] yang diambil sebanyak: 

435 

435(U.|)2+| = 37 

D. Data dan Instrumen Peneljtian 
1. [i Validilas 

Uji validitas bcrlujuan unluk 
mengctahui Iingkat kcvalidan 
instrumen kucsioner yang digunakan 
dalam pengumpulan data yaitu 
apakah item-item yang tersaji dalam 
kuesiuner mampu mengungkapkan 
dengan pasti apa yang akan ditcliti 
(Sugiyonu, 2010:455}. 

2. Uji Reliabilitu 
Uji teliabiiitas bertujuan 

unluk mengetahui tingkat knnsistensi 
butlr penanyaan alau penyataan. 
Uji Asumsi Kluik 
a. UJi Normalitas 

Uji normalitas digunakan unmk 
mcnguji data variabcl bcbas (X) dan 
data variabcl terikat (Y) pada sebuah 
persamaan regresi yang dihasilkan. 
b. Uji Mullikoliniefilas 

Uji asurnsi klasik 
mulkolinicritas ini digunakan dalam 
analisis regresi berganda yang 
menggunakan dun variabei behas 
atau lcbih 
c. Uji Heteroskedastisitas 

Ujl' hetemskedaslisitas ini 

bertujuan untuk mengetahui 
lerdapalnya perbedaan var-1mm 
resfdrmf



F. Teknik I’cngumpulan Data 
I, Data Primer 

Dalam Inengumpulkan data 
penulis menggunakan bebcrapa 
Include pengumpuian data primer, 
yaitu: 

a) Angkcflhwxfnmer) 
h) Wawancara (interview) 
c) Pengamatanhbservasi] 
2. Data Sekunder 

aam hal ini. penulis 
mempefajari buku—buku yang 
mcmuat leori yang bcrhubungan 
dengan pcrmasalahan yang di tcliti, 

(I. Teknik Malisis Data 
Guna menguji pengaruh 

beberapa variabel bcbas dengan 
variabe] lerikat dapat digunakan 
model matcmarilm sebagai bcrikut: 
Y _- a + ni +b2X2+ tJ 4'8 
Kelerangan: 
Y: ['Minal Beli Konsumcn) 
a= (titik polung dcngan sumbu Y} 
b]. b2, h}: Knefisfen regrcm' 
[konstanm 
Xfi Kualilas produk 
X2: Kualitas Pelayanan 
8: Standar cmr 
Stunbcr. An'kunto dalam Riduwan 
[2006452) 

[-1. Pengnjian intesis 
i. Koefisien Ileterminasi (R1) 

Pcngujian kocfisien 
dilerminan {R2} digunakan untuk 
mengukur perscntasc sumbangan 
vafiabcl independen yang ditclili 
terhadap naik rurunnya variabcl 
terikal. Koefisien detenninasi 
berkisar anlara rml sampai dcngan 
sulu (fl 5 R2 :1 I] yang bcrdrti bahwa 

I I'll} 

bila R2 = fl berani mcnunjukkan 
tidak adanya pengaruh antara 
variabe] babes lerhadap variabcl 
[erfkaL dan bila R2 mendekati I 

menunjukkan hahwa :‘remakin 
kuatnya pengaruh variabcl bcbas 
lerhadap variabcl lerikat. 
2. Uji Serernpalu‘Simultan ([i F) 

Uji F bertujuan untuk 
mcngukur scherapa besar pengaruh 
variabel behas secara berarna-sama 
(simultan) terhadap variabel 
Lerikamya. lJntuk mengetahui apakah 
variabe! bcbas smara bersama—sama 
bLn-pengaruh signifikan terhadap 
variabci terikal atau tidak dapat 
digunakan rumus: 

. 
R" H; 

1" firms- =~ ' —3'—rI—— “—1? pm —k—|} 
Katerangan : 

I“ = F hm; sclanjulnya 
dibandingkan dcngan F ”be; R2 = Kacfislcn determinasi 
k = Jumah variabel 
N = Banyaknya sampcl 
Sumber: Art'kuma damn: Rfduwan 
(2W6:I54) 

Untuk menguji kehenamn 
hipotcais panama digunakan ujj F 
yaitu untuk menguji keberartian 
regmsi sec-am kuseluruhan dengan 
rumus hipolcsis: 
3.} Ha : i 

= 0 ; urtinya variabcl bcbas 
think berpcngaruh terhadap 
variabcl terikui 

b) Iia .' i .2 fl : aninya variabei bcbas 
txrpcngamh Ierhadap variabcl 
terikar 

Pengujian hipstesis dcngan 
menggunakan uji F. variansnyu dapat 
diperofeh dengan membandingkun



Flulung dengan I’ml pads karat” u. = 
0,05 dengan ketentuan: 
a) Fm“ 4 Fm“ makn Ha ditcrima 
dan H, dimlak 

Aninya kualitas pmduk dan 
Kuaiilas i’elayanan sccara 
bersama-smna (.vfmulram} tidal: 

berpengamh signifikan terhadap 
Minat beli air isi uiang [m 
Water diMadam. 

b) Pym.“ 3 Fahd, maka H0 dilolak 
danI-lndilerimn 

Aninya kualitfls 
k‘ualitas pelayanan 
bersarna-sama 
berpengaruh signifikan Ierhadap 
Minat beli air isi ulang lzra 
Water di Medan. 

produk dan 
secara 

(simuftmt) 

Uji Parsial (Uji t) 
Uji l bertujuan untuk 

mengetahui ada lidaknya pengaruh 
antara varinbc] bebas dengan variabel 
tel-ikal secara individu (parsial) dapat 
digunakan rumus sebagzli herikut: 

thitung = 3 
5c 

Ketcmngan: 
b = koefisien regresi X 
so = standa: error koefisien 
regresi 

Samberr .Arl‘imnl'o datum Riduwml 
(200635?) 

3. Uji Pengaruh Dominan 
Guna menentukan pengamh 

yang paling dominan diantara 
variabcl bebas yang diuji maka dapat 
ditentukan dcngan cam melihat nilai 

[03 

koefisien rcgresi yang paling hesar 
diantara variabel bebas {embul 
daiam tabc] cagfiicr'em dengan 
melihal nilai yang paling bcsar daiam 
kolom .crandarr'zed meficflrm beta. 

HASH. PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitlan 
I. Sejarail Perusahaan 

Dapot air minum isi ulang 
yang bcrlokasi di jalan Pelita V No. 
16 Medan didirikan oleh Ibu Desi 
Muliani, SE, pada tanggal 30 April 
20]] yang dibcri nama Ezra Water. 
Pada awalnya hanya menjual produk 
air minum merek Aqua akan 1etapi 

dengan adanya perminlaan dari 
konsumen [bu Desi Muliani1 SF.‘ 

berm-1i atau mencnba menjual produk 
air minum isi ulung yang diperolch 
dari mam air pcgunungzm simbahe. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 
Daiam menjawab 

pennasaiahan pcnclitian perlu 
kimnya diuraikan karaklcristik 
sumber datanya, sehingga data yang 
diperlukan unluk meniawab 
permasalah'cm tersebut lehih akumi. 
Untuk maksud tersebnt maka penulis 
akan mcngurnikan karak‘teristik 

responder] berdasarkan basil analisis 
kuisioncr yang didapat di lapangan. 
Data yang dipcrolch 
peneliiian akan disajikm dalaim 
bcnmk kuantimtif sebagai hasil 

penyebaran angkct kcpada 87 mung 
responden sebagai sampel yang 
diambil dari seluruh jumlah pupulasi 

selmna



yang aria yailu sebanyak 8? umng. 
dcngan jumlah pertanyaan variabel 
babes ('Kuafitas Produk. Kualilafi 
Pclayanan) variabel terikat ( Daya 
Beli Konsumen) 
I. U ji Validitas dan Reliabilitas 
a. Uji Validitas 

Uji Vulidilas digunakan 
unruk mengclahui kelayukan buIEr— 
bulir dalam daflar pcrlanyaan f 

angket ) yang akan disqiikan pada 
rcsponden. jawaban responder] dan' 
variabcl X dan variabul Y yang 
disajikan pada tat-cl sebagai bcrikul: 

Uji Validilas 
Item-Total Statistics 

Scale {'Jorrected Squared Cronbach‘s 
Scale Mean il" Variance if [tern-Total Multiple Alpha if Item Jlem Deleted Item Deleted Correlation Correlation Dcieted 

xl 38.32 136,8?‘2 .519 .921 x2 88.30 135.63l .5?4 .920 x3 83.0? 131460 .3?2 .923 x4 88.28 136.760 .538 .9220 xi 33.40 |3S.|?3 .59I .920 x6 88.4] 86.385 .550 .920 x? 88.39 I 35.49? .540 .920 x8 83.21 139.603 STD .923 KB 88.23 I36,365 .548 .920 x10 83.14 B3233 ,67I BIS xx | 88.09 138.433 ‘35I .923 Md 88.34 135.86 .610 .‘JI9 xx3 88.14 133,283 .6?! .918 “4 83.34 B3368 .658 .9l9 306 88.32 US}?! .534 
' 

.920 m6 88.!4 133.23] .67] .9l3 xx? 83.30 |35,56! .52”) .920 ms 88.33 133.?l3 ‘62“ .919 xx‘) 33.0? I3?.4fi0 GTE .923 xxlfl 38.36 |3?.?‘)fl .426 .922 W 88.20 136363 .432 .922 )2 33.0? I31460 .372 .923 33 88.] T 133.656 .67l HIS 
3-4 33.23 D4384 .564 .920 Y5 88.28 i36.62l .513 .92] yfi 33.15 13432:; .55? 

' 

.920 y? 3M3 I36.461 .54? .920 ya 8198 i35‘930 .443 .922 
.‘S'umber .- Hasifpengofaium SRS‘S. Her. I .7. 0 
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Setelah diliha: pada rtabel didupal bahwa rpada (if: 87 - 2 = 85 =fl,21'}' 

€ 0,30. Jadi kesimpulan yang dapat diamhil bcrdasarkan oul put yang ada bahwa 

semua butir parlanyaan yang mempunyai nilai hm - Tara! Correlation .‘> 0,30, 

dengzm dcmikian bahwa konstrukmr pertanyaan yang diajukan dapat dinyalakan 

valid, dun kevalidannya 

Uji Reliabilitas 

Unluk mengehlhni keetabilan dan Rnnsistensi responden dalam menjawab 
butir butir pertanyaan 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha Based on 
Cronbach's Standaxdized 
Alpha Items N of Items 
.923 .925 28 
Sumber : Hasifpengofaimn SPSS'. Man! 10 

Berdasarkan 'Tabel 4.28 diam maka 
didapat Cranbach '3 Alpha sebesar 
0.923 3- 0.60 schingga dapal 
disimpulkan bahwa konstruk 
penanyaan yang mlah disajikan pada 
semonden yang Icrdlri dari 28 item, 
baik dimensi variabel Kualitas 

pmduk (XI), Kualitas Pelnydnan 
(X2). maupun dimensi variabcl 

Minat Beli (Y) adalah reliabel’ aiau 
bisa diterima dan dikatakzm hnndal. 
2. Teknik Analisis Data 
3. Uji asumsi klasik 

Dam yang telah diperolch 
dari hasil observasi, wawancam. dan 
hasil angkel. scianjutnya alum di 

uji dcngan menggunakan Uji 

Asumsi Klasik untuk mcngetahui 
apakah mode] regresi layak 
digunalmn dalam pengujiah hipotcsis 

IDS 

pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
a, $i Narmah'rm hertujuan unruk 
menguji apakah dalam model regresi. 
variahel (residual) mcmiliki 
distribusi normal. Jika asumsi ini 

dilanggar maka uji stalistik menjadi 
tidak valid untuk jumlah sampel 
kecil. Sula}: saiu uji statjslik yang 
digunakan ialah uji non—pummeirr'k 
Kafmogum -Sml‘nww ( K ~ S ) 

dengan hipntesis sebagai berikut: 

Signifikan K- 5 < a (5%), make: 
terima Ha. 
b. [591' Mrdn'knfinierflm yaitu untuk 
mcngetahui apakah lehih dm'i saw 
hubungan 1inear yang sempurna atau 
antara variabel bebas ada korclasi. 

Mode] regresi yang baik adalzlh 

apabila tidak terjadi korclasi antam



variahcl babes. Untuk mcndeteksi 
ada tidaknya multikolinicrilas dapat 
dilihat dari Value {ry‘Faffcm Factor 
(VIP). 

Apabila VII" ;, 5. maka ada 
guuflikafinierims 
Apahila VIF .; 5, maka lidak ada 
Muftfkolmie mac 

Untuk mengetahui apakall lehih dari satu mempnnyai huhungan linear yang sempurna Hasil Uji Mulfikolinearitas

~ ~ ~~ 

Coefficients“) 
Model Unstandardizcd Standardized Col linearity 

Cocfficicnu; Cnefiiciems t Sig. Statistics 
8 Std. Beta 'l'olcranc VII: 

Error 6 
] (Constant) 4.966 2.306 .024 
kualilas.produk .276 2.154 2.646 .810 2.626 
kualitaspelayanan .39? .104 .09? .3l0.4?9 4.08? .000 .38] .33l 2.6M;~ 
a Dependenl Variabie: minat.beli.konsumen 

Sumber _'H(:5HnnfrJ-Pum SPSS Var. 

Bcrdasarkan Tabel. le rscbul 
diatas dapal di uraikan subagai 
bcrikul: 
|. liasil perhnungan ni Iai 

Tofferanm: adalah 0.484 hai ini 
menunjukkun bahwa lidak ada 
variuhel independent yang 
memiliki nilai TaffenmrJe kurang 
dari 0.!“ yang berarti lidak :tda 
korelasi antar mriabc! 
independent yang nilainya 
kumng dari 95%. 

2. VIP =lx'fullen1nce. 
Busar VIF dari variabc-l 
independent adalah VIF = “I —-I 

Pada umumnya, jika VIF lehih 
besar (1") dari 5, maka variabel 
Icrsebut mcmpunyai pcrxoalan 
multikolinearitas dengan 
vafiabel bebas lainnya. mcmiliki 
nilai VIF Jebih besar (>0 dari S. 
Judi dapat disimpulkan bahwa 
lidak ada muhiko] ineariws anta: 

3. Annlisis dun Evaluasi 

1.7.0 

“)6 

variabel independent dalam modcl' 
regresl. 

Unruk analisjs 
multikolinearilas yang lebih lengkar. 
bcrdasatrkan 'I‘ahc] 4.3! diatas nilai 
Value Inflau'un Farm:- (Vll-‘} dari 
variabcl kualitas produk dan kualitas 
pclayanan memiliki nilai yang sama 
yaitu 2,626 < S berafii tidal: terjadi 
hubungan ff.‘orefa!:'on ) antar 
indevenden variabe] atau dikalakan 
bcbzm dari gangguan. 

Uji Heteroh’dmflm yailu untuk 
menunjukkan nilai varians 
antara nilai dependcnl variahel 
Iidak Emma alau varian ( res-Mu _J 
lidak konswn yang bertujuan 
untuk menguji apakah dalam 
sebuah rcgresi lerjadi 
kclidaksamaan varians residual

C.



Setelah penulis 
mcngumpulkan data pertama kali 
yang diperlukan dalam panelitian ini, 
maka pcnulis mcncoba menganalisa 
clan mengevajuasi data tersebut. 
seluruh dam terlebih dahulu diolah 
dalam program Stafisrfcau’ Pmducr 

Service and Solution [SPSS Versi 
IIG) yang kemudian has“ output 
Icrsebm akan dievaluasi untuk 
men gelahui pengaruh K ualilas 
Pmduk dan kuaiitas pelayanan 
lei-hadap Mina! Beli knnsumen. 

Analjsis' Evaluasi 
Descriptive Statistics 

Mean Std. Deviation N 
MinatBelLKonsumen 26.16 3220 32.54 3.983 87 8? 8? 
Kualitas.Produk 4.48? 4.8] T 
KualitasPelayanal-l~ ~ ~ ~ ~ Sumber: Hasflpengou’aban SPSS Ver. 1 7 

Dari Tabel diatas menunjukkan 
bahwa: Minal Bali konsumcn 
mempunyai niIai rata rala (mean) 
sebesar 26.?6 padajumlah responden 
sampel sehanyak 87 orang dan 
standart deviasinya scbesar 3.988. 
Kualilas Produk mempunyaj nilai 
rata rata (mean) scbesa: 32,21} pada 
jumlah rcspondcn sampei scbanyak 
8? omng dan slandan dcviasinya 

sebcsar 4.481 Kualitas Pclayanan 
mcmpunyai nilai rain ram (mean) 
sebesar 32.54 padajumlah responden 
sampei sebanyak 8'! orang dan 
slandart dcviasinya sebesar 4,8] 1". 

Koefisien Korelasi Kualilns Produk, Kualitas Pelayanan dam Mjnal Deli 
Konsumen 

Correlations 
' 

minat. beli. kualitas. kualitas. 
konsumen pmduk pciayanan 

liearson- m1nat.beh.kunsurnen 
I 1] 0 0 .68? .72.”! Correlation 

kualitas.produk .637 1.000 IFS? 
‘ kualitas.pelayanan 7323 .78? 1.000 

Sig. (i -Lailed) minat.beli.konsumen .000 .000 
kualitaspmduk .000 .000 
kualitaspclayanan .001} .000 N minal beIiJmnsumcn 8? 37 8? 
kualitaspmduk X? 8? 8? 
kualitaspclayanan 3? 87 S7 

Sum-bur: Hasifpengofaban SFSS' Ver. 1 10 

It)?



Bcrdasarkan hasil 
perhitungan dari program tersebut 
yang ada padu Tabcl 4.33 diam:- 
dilihat bahwa nilai Korelasi antara 
kaualitas Pclayanan dengan minal 
Beli adalah 0.723 yang menyatakan 
huhungan yang kual, sedang Kualilas 
Produk dengan Mina! Bcli hanya 

mencapai tingkat 0.681 unalisis 
hubungan antara kualim produk 
dcngan kualitas pelayanan adalah 
0.?23 yang menyalakan cukup kuat 
dengun tingkat signifikan yang nyata 
yailu dibawah 0.03 atau labih kecil 
dan' (<1 3 = 5% uji dua arahr’sisi. 

Model Su mmarflb)

~ ~~ 

Adjusted R Std. Error of the Model H R Square Square Estimate 
I .1439) .560 .550 2.6???

~

~~ a Predictors: (Constant), kualitas.pelayanan, kuaiitaspmduk b Dependent 
Variable: minat.bcli.konsumen 
Sumber: Han? pengofafum SPSS Var. I fi’. 0 

Bcrdasmkan Tabel diatas, 
didapat bahwa angina Atfimmd R 
square 0.550 yang dapul disebut 
koefisicn detcnninasi yang dalam hal 
ini berani 55 %. Sedangkan sisanya 
(1009’ - 55% = 45%) dijsiaskan oleh 
pengamh Fakmr lain alau variabel 
diluar dari model yang ditclili. R 
.qre berkisa: U sampai l dengan 

4. Pengujian llipotesis 
A. Uji Fungal-uh Serempak 

Pcngujian ini dilakukan unruk 
mcngctahui apakah Penmapan Harga 
dan distribusi secara sercmpak 
berpcngarah signifikan Lerhadap 
Daya Beli konsumen. ( canfideme 
Inter-m9 atau Ievc] pcnguiian 
hipolesis 5% dengan uji F hiporcs'rs 

catatan scmakin kecil angka R yangdigunakan. 
square semakin Jemah tingkal 
hubungannya. 
l'engaruh Kualitas Produk {Jan Kualitas Pelayanan. Terhadap Mina: Beti 

Konsumcn 
ANOVAUJ) 

Sum of 
Modei Squares Df Mean Square F Sig. 
| 766.”! -2 383.086 53.4?5 000(3) 
Regression 
Residual 601360 84 ?,|64 
Tom! 561931 86 
a Predictors: (Constant), kualitaspelayanan, kualitasproduk b Dependent Variable: minatbelikonsumen 
Snmber.‘ Hmflpengm’akan SPSS Ver. 1' ?. U 

Berdasarkan Tabcl diatas 
hahwa F hitung sebcsa: 53.475 
scdangkan F label = 2.?2 yang dapal 

dilihal pada a = 0.05 ( IIhal Iampimn 
label F ) dengan tingkat signifikan 
0.000. Den-f pcrhitungan didapat nilai 

IUS



F hilung = 53.475 > dari F label 2.72 
olch karena jauh dihawah 0.05 
pmbahililasnya maka tolak iln [ 

Terima HT ), maka Kualitas Produk 
dan kualitas Pelayanan berpcngarah 
posilif clan signifikan secara 
serempak ( simukan} [crhudap M inat 
Beli Kunsumen Pada Depot Air isi 

ulnng lzra Water. 

Dungan Kualitas produk yang 
berkualitas dan sesuui dengan Kulitas 
pcfayanan yang haik [epnt sesuai 
dengan Keinginan kunsumen maka 
akan dapat mcningkaikan Minat Bali 
Konsumcn, dari tom-i tersebut dapat 
disimpulkaa bahwa teori terscbm 
mendukung hasi] penalitian inf. 
Uji Pengaruh Parsial 

Pengarub Kunlitas Prodnk. Kualitas Peiayanan Terlladap Mina: Bali

~ 

Kunsumen 
Coefficica) 

Unstandardized Standardized 
Model Coefficients Coefficients t Sig. 

B Stdfinor Beta 

1 (Constant) 4.966 2.154 2.306 .024 
kualitasproduk .276 .104 SN} 2.646 .DIO 
kualitaspclayanan .397 .09? .41“) 4.03? .000

~ 
a Dependent Variable: mina1.bcli.konsumen Slumber: 
Hard pengm’ahan SPSS Var. I 10 

Berdasarkan 'l‘abel diams diperoleh 
pemamaan mgresinya yairu cnesi 
Bergmda (Multiple Regression} 
adalah Y = 4.966 + 0.2T6Xl + 0.39? 
X2 
Pengaruh individu variabcl bcbas 
tcrhadap variahcl terikat adalah 
scbagai berikut: 
a. Pengamh Kualilas Pmduk 
terhudnp Mina! Beli Konsumcn 
Pcngujian signifikan dengan Kritcn'a 
Pengaruh Keputusan (KPK) adalah: 
’l‘eriFna Ho (lolak Hi), apabila thin-"s < 
[ml atau sig I} a 0.05 
Tolak l-Io {terlma Hi}. apabila thhmg > 
tube. alau sig t< a 0.05 

Bcrdasarkan Tabel 4,36. 
diams bahwa I hilung adalah sebesar 
2.646 sedangkan tum scbesa: L664 

“)9 

dan prnbabilitas signifikan sebesa: 
0.010, sehingga thitung 2646 > IBM 
1.664 clan probabililas signifikan 
0.0“} < 0.05, maka disimpulkan 
tolak Ho (lerima III) bahwa Kualitas 
Produk berpengaruh sccara parsial 
terhadap Mina: Beli Konsumen pada 
Depot Air isi uiang [zra Wawr. 
b. Pengaruh Kualilas Pelayanan 
terhadap Minnt Bali Konsumen 
Pengujian signifikan dengan Kritcria 
Pcngaruh Keputusan (KPK) adalah: 
Tcrirna H0 (tolak Hi), apabila t 

hitung < tube. ntau sig I 3 £10.05 
Tolak Ho (len'ma Hi), apabila l 

hitung > tmw alau sig I < 30.05 

Berdnsarkan Tabcl diam 
bahwa lmluns adalah sebesar 4.08?



sedangkan tube; sebesa: L664 dan 
probabilitas signifikan sebesar 0.225. 
schingga [mm 4.08? :- I‘m: |.6(v1 
dan probabilitas signifikan 0.000 a: 

0.05. maka dapal disimpulkan bahwa 
Tolak Ho (lerima Hi}. Kuuiitas 
Pelayanan berpengamh secure: parsial 
terhadap Minat beIi konsumen pada 
Depol Air isi ulang Izra Water. 
B. Uji Pengaruh Dominan 

Untuk pengzu-uh dominan 
dapa! dilihat dan' angka .s-randardized 
cmefifciem beta lerbcsar dari variabcl 
yang ditcliti. Dari Tabel 4.36 diatas 
didapat bahwa angka standaridized 
cagfiiciem beta Kualitas Pclayanan 
0.4?9 sedangkan KuaIitas Pmduk 
0.3“}. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Dari uraian dan analisis 
dalam bah-bah diatas sebclumnya, 
maka pcnufis menarik kesimpul‘an 
sebagai bcrikut: 
l. Angka Adjusted R .vquare 0.55 

yang dapal disebul kocfisien 
delerminasi yang dalam ha! ini 
berm-ti 55%‘ Mina! Beli 
Konsumcn dapal diperolch dan 
dijelaskan olch Kualitas Produk 
dan Kualitas Pelayanan. 
Scdzulgkan sisanya 000% — 

55% = 45%) dijeluskan olch 
pcngamh Faktor lain mlsalnya 
saja Periklanan dan lain-lain. 
Hasil penelirian secara 
serempak bahwa : 

a. Kunljtas Prnduk dan 
Kualitas Peiayanan 

F“) 

I10 

bcrpengaruh steam 
sercmpak (simukaqf) dan 
signifikan lerhadap 
Minat Bel} konsumen 
yang ditnnj ukkan oleh nilai 
Fhilung (53,4?5) > dari 
Fmbci (2.?2) dcngan 
lingkat signifikan 0.000. 
dan probabililas jauh 
dibawahflflfi 

b, Hasil penelilian steam 
pamjaf menunjukkan antara 
Kualitas produk dengan 
Mina: Bali Kunsumen I 
hitung sebesar xcbcsar 
2.646 sedangkan t tabei 
sebcsa: L664 clan 
pmhabiliias signifikan 
sebesar 0.010, sehingga t 

wtung 2.646 > nabel l.664 
dan probabililas signifikan 
0.010 < 0.05, mnka 
disimpul‘kan toiak Ho 
(ten’rnaHl) probabilitas 
signifikan 0.000 4: 0.05. 
maka disimpulkan hahwa 
terima Ho(tolak III )_. 

Dari has“ anaiisis data 
diperoleh nilai .Swnddrdfzed 
C'aeficiem Beta unluk variabcl 
Kualitas prnduk (XI) sebcsar 
0.310 dun Kuaiitas Pelayanan 
(X2) scbesar 0,4?9. Karena 
mutlak Beta Kuaiitas 
Pelayanun (X2) yang paling 
bcsar , maka dengan dcmikian 
variabel Kualitas pelayanan 
adalah variable yang paling 
dominan herpcnganlh tcrhudap



Mina! Bcli Konsumen Pada 
Depot Air isi ulang Izra Water. 

B. Saran 
Dari simpulan diam, 

penulis akan membcrikan beberapa 
saran agar pcmsahaan dapal 
meninjau kemhali kcbijakan yang 
telah ditempkan dalam 
meningkatkan Minat bcli kepada 
konsumen. 

Adapun swan—55m yang 
dapat diberikan unmk dijaclikan 
masukan yang berguna bagi pihak— 
pihak yang berkepentingan yaitu: 
I. Kualitas pruduk yang 

diinkukan oleh Depot Air isi 

ulang lzra Water signifikan 
oleh karma itu maka dnlam 
meningkatkan Mina! Bali 
Konsumen, unluk itu pihak 
perusahaan hendaknya 
melakukan suatu ran-:angan 
atau cvaluasi yang lebih baik 
lagi agar produk yang 
ditawarkan oleh penlsahaan 
dapat meningkatkan lerhadap 
Minal beli konsumcn. Yang 
sangat panting sekali untuk 
[ems ditingkatkan adalah 
masalah Kuujims pclayanan, 
dan' hasil pcnelitian kualitas 
pclayanan sangat dominan 
‘rnempengaruhi minal beli 

konsumaepot Air isi Ulang 
lzra Water hams tcrus 
mcningkalkan kualitas 
pelayanan dcngan mcmberikun 
pelayanan yang terbaik kcpada 
para pelanggan knrena tampa 

pelayarmn yang baik maka 
minal beli konsumcn dam 
pelanggan alum lehih haik Jagi 
dari yang sehelumnya. Dalam 
usaha meningkatkan Mina! Beli 
Konsumcn, hcndalmya selurah 
jajaran karyawan Depot Air isi 
Ulang lzra Water-menciptakan 
suatu pclayanan yang 
diharapknn oleh para 
pelanggan, karena pelayanan 
yang baik [ersebut akan 
mendurung peningkatan 
loyalitas terhadap pelanggan. 

2. l-lcndaknya para peneliti- 

peneliti lajnnya dapat 
melanjutkan penelitian 
terhadap variabel-variahel lain 

unluk membanru pcmsahaan 
daJam meningkatkan minat bcli 
konsurncn. 
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