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Motto 
♥ ”Jagalah (perintah) Allah ,niscaya Dia akan menjagamu. Perkenalkan dirimu 

kepada Allah ketika kamu dalam keadaan longgar, niscaya Dia akan 

mengenalimu pada saat kamu dalam kesulitan. Jika kamu meminta, maka 

mintalah kepada Allah. Jika memohon pertolongan, maka mintalah 

pertolongan kepada Allah” (Al- Hadits).    

♥ Ketahuilah, bahwa kesulitan itu akan membuka pendengaran dan penglihatan, 

menghidupkan hati, mendewasakan jiwa, mengingatkan hamba dan 

menambah pahala. (Aidh al Qarni)                                         

♥ Ketahuilah, bahwa setelah kesulitan itu akan ada kemudahan, dan setelah 

kesulitan itu akan ada jalan keluar. Ketahuilah, bahwa keadaan sesorang itu 

tidak akan tetap selamanya. Hari-hari itu akan senantiasa bergulir. (Aidh al 

Qarni)  

♥ Memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang yang baik. 

(Penulis) 
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SARI 
 
Danung Putra A. 2007. Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Pelayanan 
Terhadap Keputusan Konsumen Menggunakan Jasa Nuansa Studio Semarang. 
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.  
 
Kata Kunci: Harga, Kualitas Produk, Pelayanan dan Keputusan Pembelian. 

Persaingan yang semakin ketat di dalam usaha jasa, dimana semakin 
banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan 
konsumen menyebabkan setiap perusahaan harus berorientasi pada kebutuhan 
konsumen sebagai tujuan utama karena dalam memilih suatu produk, konsumen 
menilai dan membedakan suatu produk melalui produk fisik, perbedaan harga dan 
perbedaan pelayanan,. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) 
Apakah ada pengaruh harga, kualitas produk dan pelayanan terhadap keputusan  
konsumen dalam menggunakan jasa Nuansa Studio Semarang (2)Faktor manakah 
yang paling besar antara harga, kualitas produk dan pelayanan terhadap keputusan 
konsumen dalam menggunakan jasa di Nuansa Studio Semarang. Tujuan dari 
penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas produk dan 
pelayanan terhadap keputusan konsumen menggunakan jasa Nuansa Studio 
(2)Untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai pengaruh paling besar 
tehadap keputusan konsumen menggunakan jasa Nuansa Studio Semarang   

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 65 orang yaitu  konsumen yang 
telah menggunakan jasa Nuansa Studio dan penelitian ini merupakan penelitian 
populasi sehingga tidak menggunakan sampel. Penelitian ini menggunakan 
variabel harga, kualitas produk dan pelayanan sebagai variabel bebas dan 
keputusan menggunakan jasa Nuansa Studio Semarang sebagai variabel terikat. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner atau angket 
dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi berganda dengan uji hipotesis t-test dan F-test pada level of significance 
5% (α = 0,05).  

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel 
harga, kualitas produk dan pelayanan mempengaruhi keputusan pembelian 
konsumen sebesar 57,8 % sedangkan secara parsial variabel harga mempengaruhi 
keputusan pembelian sebesar 6,96% kualitas produk mempengaruhi keputusan 
pembelian sebesar 16,08% dan pelayanan sebesar 11,28% sehingga kualitas 
produk mempunyai pengaruh paling besar terhadap keputusan konsumen 
menggunakan jasa Nuansa Studio Semarang.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
secara simultan bahwa keputusan pembelian mempunyai pengaruh yang positif 
terhadap variabel harga, kualitas produk dan pelayanan. Sedangkan secara parsial 
harga, kualitas produk dan pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian konsumen terhadap jasa di Nuansa Studio Semarang. Saran yang dapat 
diberikan adalah agar Nunasa Studio perlu meningkatkan kualitas produk dan 
pelayanan yang dimiliki serta melakukan promosi dan bekerja sama dengan pihak 
lain untuk mengenalkan jasa mereka kepada konsumen sekaligus memberitahukan 
tentang keunggulan jasa mereka dibandingkan dengan para pesaing.  



 

viii 

DAFTAR ISI 
 

         Halaman 

Halaman Judul . ............................................................................................  i 

Halaman Persetujuan Pembimbing .. .............................................................  ii 

Pernyataan . ..................................................................................................  iii 

Motto dan Persembahan . ..............................................................................  iv 

Kata Pengantar . ............................................................................................  v 

Sari . .............................................................................................................  vii 

Daftar Isi  ......................................................................................................  viii 

Daftar Tabel  .................................................................................................  x 

Daftar Gambar  .............................................................................................  xi 

Daftar Lampiran............................................................................................ .. xii 

Bab I Pendahuluan 

1.1  Latar Belakang  ............................................................................. . 1 

1.2  Rumusan Masalah  ........................................................................ . 6 

1.3  Tujuan Penelitian  ......................................................................... . 6 

1.4  Kegunaan Penelitian  ..................................................................... . 7 

Bab II Landasan Teori  

2.1 Landasan Teori ............................................................................. . 8 

2.2 Kerangka Berpikir  ........................................................................ . 38 

Bab III Metede Penelitian 

3.1  Populasi  ....................................................................................... . 39 

3.2  Variabel Penelitian  ....................................................................... . 39 

3.3  Metode Pengumpulan Data  .......................................................... .  41 

3.4  Validitas dan Reliabilitas  .............................................................. . 42 

3.5  Metode Analisis Data  ................................................................... . 46 

Bab IV Hasil penelitian Dan Pembahasan 

4.1 Hasil Penelitian  ............................................................................ . 52 

4.2 Pembahasan  ................................................................................. . 67 

 



 

ix 

Bab V Penutup 

5.1 Simpulan  ...................................................................................... . 70 

5.2 Saran  ............................................................................................ . 71 

 

Daftar Pustaka .............................................................................................. .  73 

Lampiran – lampiran ..................................................................................... . 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel          Halaman 

Tabel 1 Daftar Konsumen Nuansa Studio tahun 2005 - 2006 . .......................  5 

Tabel 2.1 Marketing Mix Jasa . .....................................................................  11 

Tabel 2.2 Model Perilaku Konsumen ............................................................  32 

Tabel 3 Durbin Watson  ................................................................................ . 48 

Tabel 4.1 Jenis Pekerjaan Responden .. .........................................................  54 

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Validitas Butir Instrumen  . ....... . 55 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Reliabilitas  .......................................................  56  

Tabel 4.4 Nilai Durbin Watson .. ...................................................................  60 

Tabel 4.5 Uji Multikolonieritas Data .. ..........................................................  60 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi . .................................................................  61 

Tabel 4.7 Uji Signifikasi Simultan (Uji f)  .....................................................  63 

Tabel 4.8 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) .................................  64 

Tabel 4.9 Uji Goodness of Fit   .....................................................................  65 

Tabel 4.10 Coefficients  ................................................................................  66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar         Halaman 

Gambar 1 Tahap-tahap Pengambilan Keputusan  .......................................... . 36 

Gambar 2 Kerangka Pemikiran .  ..................................................................  40 

Gambar 3 Grafik Normalitas ......................................................................... . 57 

Gambar 4 Grafik Scatterplot ......................................................................... . 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran         Halaman 

Lampiran 1 Reliability . ................................................................................  75 

Lampiran 2 Regression  ................................................................................ . 80 

Lampiran 3 Normalitas dan Scatterplot  ........................................................ .. 81 

Lampiran 4 Angket Penelitian  ...................................................................... .. 82 

Lampiran 5 Data Angket Penelitian  .............................................................. .. 90 

Lampiran 6 Ijin Peneltian .............................................................................. . 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

Lingkungan bisnis berubah secara cepat dalam bisnis jasa. Setiap 

perusahaan dituntut untuk mendesain strategi pemasaran yang bisa meningkatkan 

keunggulan kompetitifnya. Tujuan dari pemasaran adalah memenuhi dan 

melayani kebutuhan serta keinginan konsumen. Pemasaran merupakan suatu 

proses mempersepsikan, memahami, menstimulasi dan memenuhi kebutuhan 

pasar sasaran yang dipilih secara khusus dengan menyalurkan sumber-sumber 

sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut (A.B.Susuanto, 

2000: 8). Sedangkan menurut Philip Kotler (2000: 9) Pemasaran adalah proses 

perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta 

penyaluran barang atau jasa untuk menciptakan pertukaran yang yang memenuhi 

sasaran individu dan organisasi. Dengan demikian pemasaran merupakan proses 

penyelarasan sumber-sumber sebuah organisasi terhadap kebutuhan pasar.  

Persaingan yang semakin ketat di dalam usaha jasa, dimana semakin 

banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada 

kebutuhan konsumen sebagai tujuan utama (Fandy Tjiptono, 1997: 23). Salah satu 

cara agar dapat mencapai tujuan tersebut ialah menggunakan strategi pemasaran 

yang tepat. Strategi pemasaran adalah pernyataan pokok tentang dampak yang 

diharapkan akan dicapai dalam hal permintaan pada pasar target tertentu. 
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(Gultinan dan Gordon W Paul, 1990: 157). Strategi pemasaran yang digunakan 

oleh perusahaan terdiri dari 4P (Product, Price, Promotion, Place) yang selalu 

berkembang sejalan dengan gerak perusahaan dan perubahan-perubahan 

lingkungan pemasarannya serta perilaku konsumen (Swasta dan Handoko, 1997: 

99). Pada pemasaran jasa selain Product, Price, Promotion, Place para ahli 

pemasaran menambahkan lagi yaitu People, Process and Customer Service. 

Ketiga hal ini terkait dengan sifat jasa di mana produksi / operasi hingga 

konsumen merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dan 

mengikutsertakan konsumen dari pemberi jasa secara langsung, dengan kata lain 

terjadi interaksi langsung antara keduanya, meski tidak semua jenis jasa 

(Lupiyoadi, 2001: 58). Untuk mempelajari perilaku konsumen tidaklah mudah, 

karena mereka mungkin tidak memahami apa sebenarnya keinginan utama mereka 

yang sangat diperlukan saat itu. 

Perilaku konsumen adalah tindakan langsung terlibat dalam mendapatkan, 

mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa termasuk proses keputusan 

yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. (Engel dan Blackwell, 1994: 3). 

Sedangkan menurut Basu Swasta (1994) perilaku konsumen adalah kegiatan 

individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan 

barang dan jasa termasuk dalam proses pengambilan keputusan pada persiapan 

dan penentuan kegiatan ekonomi tersebut 

Nuansa Studio sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa khususnya 

video shooting pernikahan harus mengetahui bahwa dalam perusahaan jasa, 

keputusan konsumen dalam melakukan suatu pembelian dipengaruhi oleh 
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beberapa faktor diantaranya harga, produk dan pelayanan. Faktor kebutuhan dan 

keinginan konsumen untuk memutuskan menggunakan jasa dari perusahaan 

penyedia jasa tergantung evaluasi terhadap ketiga faktor itu, karena perusahaan 

tidak dapat menilai konsumen dari sudut pandang mereka sendiri melainkan 

jugaharus melihat dari sudut pandang konsumen. (Tjiptono, 2000: 125).  

Harga adalah indikator konsumen dalam memilih jasa yang akan mereka 

gunakan, karena harga yang ditawarkan ke konsumen haruslah sesuai dan 

memadai dengan kualitas produk dan pelayanan yang diberikan oleh perusahan 

penyedia jasa. (Basu Swasta, 1994) Perusahaan menetapkan harga khusus yang 

rendah untuk mendorong penjualan bagi produknya, dan bukan semata-mata 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Perusahaan dapat 

menetapkan harga yang rendah pada suatu waktu untuk suatu macam produk, 

dengan maksud agar langganan membeli juga produk-produk lain yang dihasilkan 

perusahaan. Dalam hal ini perusahaan dapat menetapkan harga yang rendah bagi 

produk yang populer untuk menarik sebanyak-banyaknya mungkin pembeli 

dengan harapan pembeli selanjutnya tertarik untuk membeli produk-produk lain 

(Swastha, 1994: 242). Selain harga, kualitas produk yang dihasilkan juga perlu 

diperhatikan karena konsumen pasti menginginkan hasil yang optimal sesuai 

dengan apa yang mereka harapkan. Kualitas produk merupakan hal yang perlu 

mendapat perhatian utama dari perusahaan / produsen, mengingat kualitas suatu 

produk berkaitan erat dengan masalah keputusan konsomen dalam membeli atau 

menggunakan produk tersebut (Wykop dan Lovelock,  1991: 165) 
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Faktor pelayanan konsumen juga mengambil peranan yang penting karena 

pelayanan merupakan bagian dari faktor yang mempengaruhi konsumen dalam  

menggunakan jasa perusahaan demi memenuhi kebutuhan mereka, karena dengan 

pelayanan yang optimal konsumen akan merasa puas dan mereka akan 

menggunakan jasa perusahan lagi tanpa ragu. Selain itu pelayanan yang baik dapat 

dijadikan sebagai modal untuk menarik minat konsumen. (Tjiptono, 2000: 235) 

Alasan yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah apabila 

konsumen menginginkan kualitas produk dan pelayanan yang baik mereka harus 

mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk dapat memenuhi keinginan tersebut 

begitu pula sebaliknya karena dalam memilih suatu produk, konsumen dapat 

menilai dan membedakan suatu produk melalui perbedaan produk fisik, perbedaan 

harga dan perbedaan pelayanan, (Kotler, 2001 : 322). Nuansa Studio sebagai 

usaha jasa shooting video pernikahan berusaha menarik minat konsumen dengan 

harga yang lebih rendah dari perusahaan pesaing dengan harapan konsumen akan 

menggunakan jasa mereka, namun yang terjadi justru sebaliknya konsumen yang 

menggunakan jasa mereka mengalami penurunan Konsumen yang menggunakan 

jasa mereka dari tahun 2005 sebanyak 35 konsumen mengalami penurunan 

menjadi 30 konsumen pada tahun 2006, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:  
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TAHUN BULAN MINGGU TOTAL I II III IV

2005 

JANUARI 1  - 1 1 3 
FEBRUARI 1 2  - - 3 
MARET  - 1 2 1 4 
APRIL 1 1  - 1 3 
MEI 2 1 1 1 5 
JUNI 1 1 2 2 6 
JULI  - 1 2  - 3 
AGUSTUS 2  - 1 1 4 
SEPTEMBER 1 1  -  - 2 
OKTOBER  -  -  -  - 0 
NOVEMBER  -  -  -  - 0 
DESEMBER  - 1  - 1 2 

JUMLAH         35 
 

TAHUN BULAN MINGGU TOTAL I II III IV

2006 

JANUARI 1  - 1  - 2 
FEBRUARI 1 1  -  - 2 
MARET  - 1 2 1 4 
APRIL 1  -  - 2 3 
MEI 2 1  - 1 4 
JUNI 1 2 1  - 4 
JULI  - 1 1 1 3 
AGUSTUS 1 2  - 1 4 
SEPTEMBER  - 1  -  - 1 
OKTOBER  -  -  -  - 0 
NOVEMBER  -  - 1 - 1 
DESEMBER 1 -  - 1 2 

JUMLAH         30 
 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Pelayanan 

Terhadap Keputusan Konsumen Menggunakan Jasa Nuansa Studio 

Semarang” 
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1.2  RUMUSAN MASALAH 

Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah : 

1. Adakah pengaruh harga, kualitas produk dan pelayanan terhadap 

keputusan  konsumen menggunakan jasa Nuansa Studio Semarang  

2. Faktor manakah yang mempunyai pengaruh paling besar antara harga, 

kualitas produk dan pelayanan terhadap keputusan konsumen 

menggunakan jasa Nuansa Studio Semarang  

 
1.3  TUJUAN PENELITIAN 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menentukan arah penelitian 

dan dapat diprediksi tindakan apa yang akan dilakukan, sehingga hambatan yang 

mungkin timbul dapat dikurangi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas produk dan pelayanan terhadap 

keputusan konsumen menggunakan jasa Nuansa Studio Semarang. 

2. Untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh paling besar antara 

harga, kualitas produk dan pelayanan terhadap keputusan konsumen 

menggunakan jasa Nuansa Studio Semarang  

 

1.4   KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Kegunaan atau Manfaat Teoritis 

a. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan mengenai pengaruh harga, kualitas produk dan pelayanan 
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terhadap keputusan konsumen menggunakan jasa Nuansa Studio 

Semarang 

b. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

pengetahuan dan untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan 

variabel-variabel yang berbeda. 

c. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk sarana pengembagan 

ilmu pengetahuan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi perusahaan penelitian ini bermanfaat sebagai evaluasi 

peningkatan kualitas dan pelayanan yang diberikan, sehingga 

diharapkan nantinya akan berpengaruh terhadap keputusan konsumen 

untuk menggunakan jasa mereka. Dan sebagai acuan dalam 

menentukan strategi pemasaran yang akan datang.  

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan 

wawasan dalam mempelajari segala perilaku konsumen dalam 

pemenuhan kebutuhannya.    
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 
2.1 LANDASAN TEORI 

1. PEMASARAN 

Pemasaran merupakan kegiatan manusia yang diarahkan pada 

usaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses 

pertukaran (Basu Swasta, 2000: 5). Pemasaran adalah suatu proses 

sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapat 

kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan 

bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain (Philip Kotler, 1997: 9). 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial, baik pada individu 

dan kelompokyang berusaha memuaskan keinginan dan kebutuhan 

melalui proses pertukaran. 

 

2. JASA 

Jasa merupakan segala aktivitas atau manfaat yang dapat 

ditawarkan oleh suatu kelompok kepada lainnya, yang pada dasarnya 

tidak nyata dan tidak berakibat pada kepemilikan sesuatu (Kotler & 

Amstrong, 2001: 11). Jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang 

hasilnya tidak dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang dihasilkan dan 
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memberikan nilai tambah seperti misalnya kenyamanan, hiburan, 

kesenangan atau kesehatan (Lupiyoadi, 2001: 5). 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jasa 

merupakan semua aktivitas ekonomi yang dapat ditawarkan oleh suatu 

kelompok atau individu kepada konsumen yang biasanya tidak 

berwujud dengan tujuan memberikan nilai tambah bagi konsumen. 

Proses desain perancangan sistem penyampaian jasa 

merupakan suatu proses kreatif untuk daur hidup produk jasa dimana 

proses itu dimulai dengan menyusun tujuan jasa. Pada umumnya desain 

sistem penyampaian jasa mencakup aspek lokasi, fasilitas, lokasi 

fasilitas, desain pekerjaan, keterlibatan pelanggan, pemilihan peralatan 

dan kapasitas jasa. (Lupiyoadi ; 2001 ; 15) 

Ada sebelas unsur pokok yang perlu dipertimbangkan dalam 

desain jasa Mudie dan Cottam, dalam Fandy Tjiptono (2000 : 28-29) 

yaitu : 

a. Kontak Pelanggan 

b. Bauran Pemasaran 

c. Lokasi Konsumsi Jasa 

d. Desain Fasilitas dan Aksesori Jasa 

e. Teknologi 

f. Karyawan 

g. Struktur Organisasi 

h. Informasi 
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i. Manajemen Permintaan dan Penawaran 

j. Prosedur 

k. Pengendalian 

Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang 

(produk fisik). Dalam Kotler & Amstrong, 2001: 12 disebutkan 

karakteristik produk jasa meliputi : 

a. Intangibility (tidak berwujud). Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba 

atau dicium sebelum jasa itu dibeli. 

b. Unstorability. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan 

dari produk yang telah dihasilkan. 

c. Customization. Jasa sering kali didesain khusus untuk kebutuhan 

pelanggan. 

3. PEMASARAN JASA 

Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam 

pasar sasaran (Kotler, 1997: 42) 

Pada strategi pemasaran barang hanya terdiri dari empat unsur 

yaitu produk, harga, promosi dan distribusi. Sedangkan pada strategi 

pemasaran jasa selain produk, harga, promosi dan distribusi, para ahli 

pemasaran menambahkan yaitu people, process and customer service. 

Ketiga hal ini terkait dengan sifat jasa dimana produksi / operasi hingga 

konsumsi merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dan 

diikutsertakan konsumen dan pemberi jasa secara langsung, dengan kata 
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lain terjadi interaksi langsung antara keduanya, meski tidak semua jenis 

jasa (Lupiyoadi, 2001: 58).  

Bauran pemasaran jasa meliputi product, price, promotion, place, 

people, process, customer service yang dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini: 

Tabel 2.1 : Marketing Mix Jasa    

Product Price Promotion Place People Process Customer 
Service 

Merk 
Diferensiasi 
Lingkungan 
Fisik 
 

Tingkat 
Harga 
Potongan 
Harga 
Cara 
Pembayaran 

Promosi 
Penjualan 
Iklan 
Hub. 
Masyarakat 
Pemasaran 
Langsung 
Penjualan 
Pribadi 

Lokasi 
Saluran 
Distribusi 

Sikap 
Motivasi 

Kompleksitas 
Divergence 

Bukti 
Langsung 
Keandalan 
Daya 
Tanggap 
Jaminan 
Perhatian 

 
Sumber : Rambat Lupiyoadi, 2001: 58 

1. Produk (product) 

Menurut Kotler (2000), produk didefinisikan sebagai  

segala  sesuatu yang bisa ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Produk bisa mencakup aspek fisik (seperti 

bentuk, warna, fitur, dan sebagainya) untuk produk non fisik (seperti 

citra, reputasi, dan seterusnya). 

Keegan (1999), mengatakan bahwa produk merupakan 

kumpulan berbagai atribut fisik, psikologis jasa/layanan, dan 

simbolik yang secara kolektif membentuk kepuasan atau manfaat 

bagi  konsumen. 
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Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa produk 

merupakan kumpulan berbagai atribut yang mencakup aspek fisik 

dan non fisik yang bisa ditawarkan dalam pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 

2. Harga (price) 

Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya 

(termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukar agar memperoleh 

hak kepemilikan atau pengguna suatu barang atau jasa (Tjiptono, 

2000: 151). Sedangkan menurut Kotler & Amstrong, 2000: 439 

harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau 

jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-

manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

tersebut. 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa harga merupakan jumlah dari keseluruhan nilai yang ditukar 

konsumen atas manfaat-manfaat memiliki atau menggunakan produk 

atau jasa tersebut. 

3. Promosi (promotion) 

Promosi adalah program komunikasi yang berhubungan 

dengan pemasaran produk atau jasa, yaiu sebuah kegiatan  yang 

bertujuan untuk mengenalkan produk atau jasa kepada konsumen 

yang akan dituju. (Tjiptono, 2000 : 215). Menurut Kotler & 

Amstrong, 2001 promosi merupakan suatu kegiatan pemasaran yang 
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bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang 

produk atau jasa yang sedang ditawarkan. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

promosi adalah suatu kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk 

mengenalkan produk atau jasa kepada konsumen.   

 

4. Tempat (place) 

Tempat atau lokasi berarti berhubungan dengan dimana 

perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi. (Swasta, 2000 : 

181). Lokasi yaitu keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan 

dengan dimana operasi dan stafnya akan ditempatkan. (Lupiyoadi, 

2001 : 80)  

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

lokasi adalah suatu keputusan yang dibuat oleh perusahaan yang 

berkaitan dengan diman ia akan bertempat, beroperasi dan dimana 

kan ditempatkan para stafnya tersebut. 

5. Orang (people) 

Orang - orang merupkan unsur yang penting, baik dalam 

produksi maupun penyampaian kebanyakan jasa. Orang -orang 

secara bertahap menjadi bagian bagian diferensiasi yang mana 

perusahaan jasa mencoba menciptakan nilai tambahan dan 

memperoleh keunggulan kompetitif. (Sofyan Assauri, 1997 : 233). 

6. Proses (process) 
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Proses merupakan seluruh prosedur mekanisme dan 

kebiasaan dimana sebuah jasa diciptakan dan disampaikan kepada 

pelanggan, termasuk keputusan kebijakan tentang beberapa 

keterlibatan pelanggan dan persoalan-persoalan keleluasaan 

karyawan. (Sofyan Assauri, 1997 : 245).  

7. Pelayanan (customer service) 

Pelayanan adalah setiap kegiatan dan manfaat yang dapat 

diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak perlu berakibat pemilikan sesuatu (Kotler, 1997: 

352). Pelayanan adalah setiap tindakan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangibel 

(tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. 

(Fandy Tjiptono, 2000: 6). 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan 

oleh seseorang kepada orang lain yang tidak berwujud dan tidak 

berakibat pada pemilikan sesuatu pada jual beli barang atau jasa 

sehingga orang tersebut memperoleh sesuatu yang diinginkannya. 

Dalam penelitian ini dibatasi pada variabel-variabel bauran pemasaran 

jasa yang akan diambil, adapun variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu variabel harga, kualitas produk dan pelayanan. Dalam 

perusahaan jasa variabel harga, kualitas produk dan pelayanan sangat 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk menggunakan jasa tersebut. 
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Konsumen dapat menilai jasa yang di tawarkan Nuansa Studio sebagai 

usaha jasa shooting video pernikahan dari ketiga variabel tersebut atau 

dengan kata lain faktor utama penentu keputusan konsumen 

menggunakan jasa Nuansa Studio terletak pada harga, kualitas produk 

dan pelayanan yang diberikan. 

 
1) Harga 

a). Pengertian Harga 

Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya 

(termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukar agar 

memperoleh hak kepemilikan atau pengguna suatu barang atau 

jasa (Tjiptono, 2000: 151). Sedangkan menurut Kotler & 

Amstrong (2001: 439) Harga adalah sejumlah uang yang 

dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai 

yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki 

atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Harga seringkali 

digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut 

dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang 

atau jasa pada tingkat harga tertentu, bila manfaat yang 

dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan meningkat 

pula. Demikian pula sebaliknya pada tingkat harga tetentu, nilai 

suatu barang atau jasa akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya manfaat yang dirasakan. 
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Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa harga merupakan jumlah dari keseluruhan 

nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat memiliki atau 

menggunakan produk atau jasa tersebut. 

b). Penetapan Harga 

Menurut Phillip Kotler (1997:122) perusahaan harus 

mempertimbangkan banyak faktor dalam membuat kebijakan 

atas penetapan harga jual, di mana strategi penetapan harga 

sangat ditentukan oleh keputusan sebelumnya mengenai 

penempatan pasar (market positioning). Adapun tujuan 

penetapan harga antara lain : 

a. Mendapat laba maksimum. 

b. Mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau 

pengembalian pada penjualan bersih. 

c. Mencegah atau mengurangi pesaing. 

d. Mempertahankan atau memperbaiki market share (Swasta, 

2000: 148-149). 

Perusahaan dalam menetapkan harga kepada konsumen lebih 

berfokus untuk mempertahankan konsumen yang lama, karena 

semakin ketatnya persaingan perusahaan harus mempertahankan 

konsumen yang ada karena kunci utama kelangsungan 

perusahaan adalah menciptakan konsumen yang merasa puas. 
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 Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harga yaitu : 

(Lupiyoadi, 2001:88) 

a. Persaingan 

Posisi biaya-biaya dan perilaku penentuan tarif dari pesaing 

merupakan elemen penting yang harus diperhatikan. 

Kekuatan yang dimiliki pesaing dalam segi keuntungan, 

posisi harga dan juga pangasa pasar dalam setiap segmen 

kemudian dapat dijadikan acuan untuk melakukan tindakan 

penetapan harga.  

b. Elastisitas permintaan 

Pada umumnya permintaan akan berbagai macam jasa 

adalah elastis, namun berbagai jenis jasa seperti layanan 

rumah sakit, listrik, telekomunikasi lebih bersifat inelastis 

karena perubahan sekian persen pada harga secara relatif 

sedikit mengubah presentase permintaan.  

c. Struktur biaya 

Total biaya merupakan keseluruhan biaya tetap dan 

variabel. Para manajer di bidang jasa perlu memahami 

bagaimana perilaku masing-masing biaya akan berpengaruh 

pada berbagai tingkat output. Hal ini memiliki brbagai 

implikasi terhadap berbagai keputusan untuk 

mengembangkan kapasitas yang ada seperti juga terhadap 

penetapan harga.   
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c). Strategi Harga Jasa 

Ada beberapa taktik yang dipergunakan perusahaan jasa 

untuk menetapkan harga layanan jasa kepada konsumen antara 

lain: 

a. Cost - Plus Pricing 

Yaitu penentuan harga dengan menaikkan (mark up) harga 

sekian persen dari biaya totalnya. 

b. Rate of Return Pricing 

Yaitu harga ditentukan untuk mencapai tingkat ROI / ROA 

yang ditargetkan. Penentuan harga ini disebut juga “target 

return pricing” 

c. Competitive Parity Pricing 

Harga ditentukan berdasarkan harga yang dipatok oleh market 

leader. Hampir sama dengan taktik ini adalah parity pricing, 

yakni penentuan harga dibuat sama dengan harga rata-rata 

yang ditetapkan oleh pasar.  

d. Lost Leading Pricing 

Yaitu harga awal ditetapkan pada harga yang murah, dengan 

tujuan jangka pendek yaitu memposisikan diri dalam pasar 

atau meningkatkan pangsa pasar walaupun kadang merugikan 

perusahaan. 
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e. Value Based Pricing 

Harga ditentukan atas dasar nilai, jasa yang dipersepsikan 

(Perceivd Value) oleh segmen konsumen tertentu. Pricing ini 

disebut mark driven approach, dimana tindakan yang 

dilakukan untuk memperkuat positioning jasa dan manfaat 

yang diterima konsumen dari jasa tersebut. 

f. Relationship Pricing 

Relationship pricing merupakan market oriented approach 

dari value based pricing. Value based pricing bertujuan untuk 

membantu memposisikan jasa dan menampilkan fakta dimana 

para konsumen mau membayar lebih untuk manfaat yang 

dirasakan oleh produk utama dan produk sampingan. Sebuah 

pendekatan yang biasanya digunakan perusahaan untuk 

meningkatkan produk sampingan dan mencapai peningkatan 

harga adalah dengan jaminan jasa tidak bersyarat. 

g. Flexible Pricing 

Teknik penentuan harga jasa bersifat fleksibel, dipengaruhi 

faktor bisnis jasa tersebut. 

h. Discount Pricing 

Teknik penetapan harga dibawah harga standar. Oleh karena 

jasa perlu adanya jasa perantara agen, ataupun broker dimana 

mereka perlu mendapatkan komisi. 
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i. Divesionary Pricing 

Yaitu perbedaan teknik dasar dalam menetapkan harga yang 

murah pada jasa inti, sementara pada jasa yang lain yang 

bersamaan dengan konsumsi jasa tersebut dibuat standar atau 

lebih tinggi. Hampir sama dengan taktik ini adalah gross 

benefit pricing dimana harga ditentukan dibawah biaya total 

untuk satu produk dalam product line, tetapi relatif tinggi 

untuk item lain yang sebagai barang komplemen langsung 

(Lupiyoadi, 2001: 93). 

Dalam menetukan harga, Nuansa Studio menggunakan 

metode Cost – Plus Pricing yaitu penentuan harga dengan 

menaikkan (mark up) harga sekian persen dari biaya totalnya. 

Jadi setelah menghitung biaya total keseluruhan, kemudian 

akan menaikkan sekian persen dari biaya total tersebut. 

d). Cara Pembayaran 

Perusahaan dalam menentukan cara pembayaran kepada 

calon pembeli / pelanggan terhadap penjualan produk atau jasa, 

banyak cara yang dilakukan diantaranya : 

a Cash 

Seorang konsumen dalam melakukan pembayaran terhadap 

barang / jasa yang dibeli secara tunai atau kontan. 
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b Credit 

Seorang konsumen melakukan pembayaran terhadap barang / 

jasa yang dibeli secara angsuran atau mengangsur beberapa 

periode sesuai dengan perjanjian. 

c Kartu Plastik /ATM 

Seorang konsumen dalam melakukan pembayaran terhadap 

barang / jasa yang dibeli dengan menggunakan kartu ATM 

(Automatic Teller Machine) credit card dan debit card 

d Cek 

Cek merupakan surat perintah membayar kepada pihak bank 

untuk menyerahkan sejumlah uang yang tertera pada pihak 

pembawa surat tersebut. 

e Electronic Funds Transfer 

Yaitu pengiriman / transfer uang melalui jaringan elektronik 

komputerisasi secara online. 

f Voucher 

Voucher merupakan kupon yang dapat ditukarkan dengan 

barang pada perusahaan atau toko yang mengeluarkan 

voucher tersebut. 

g Pembayaran Terhadap Pihak Ketiga (contoh asuransi) 

Asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang 

menangani masalah kerugian. (Lupiyoadi, 2001: 92) 
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2) Kualitas Produk 

a). Pengertian Kualitas 

Wykop dalam Lovelock, 1991 mengatakan kualitas 

adalah derajat yang paling tinggi (unggul) yang diinginkan dan 

kontrol dari variasi pencapaian keunggulan, dalam pertemuan 

keduanya yang diminta pelanggan. Sedangkan Fitzsimmons, 

1994 mengatakan keputusan pembelian konsumen berkaitan 

dengan kualitas jasa yang dapat diartikan persepsi perbandingan 

dari jasa yang diterima dengan harapan jasa yang diinginkan. 

Sedangkan menurut Kotler, 1997 mengatakan bahwa kualitas 

harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada 

persepsi pelanggan, berarti citra kualitas yang baik bukan dilihat 

dari persepsi pihak penyedia jasa, melainkan berdasarkan 

persepsi para pelanggan. Persepsi pelanggan terhadap kualitas 

merupakan perilaku menyeluruh atas keunggulan suatu jasa.  

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

kualitas merupakan kumpulan dari ciri-ciri dan karakteristik 

suatu produk atau jasa yang menentukan kemampuan untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tidak dinyatakan 

secara langsung. 

Dari pandangan produsen, kualitas adalah kesesuaian 

terhadap spesifikasi, dalam hal ini produsen memberikan 
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toleransi tertentu yang dispesifikasi untuk atribut-atribut kritis 

dari setiap bagian yang dihasilkan. Sedangkan dari sudut 

pandang konsumen kualitas adalah nilai (value), yaitu seberapa 

baik suatu produk atau jasa menyediakan tujuan yang 

dimaksudkan dengan tingkat harga yang bersedia dibayar oleh 

konsumen dalam menilai kualitas. Yang meliputi perangkat 

keras yang berupa wujud fisik atau peralatan pendukung produk 

atau jasa dan kesan secara psikologis. (Tjiptono, 2000: 112). 

Menurut Assauri (1996: 196) Kualitas produk 

menunjukkan ukuran tahan lamanya produk itu, dapat 

dipercayainya produk tersebut, ketepatan produk, mudah 

mengoperasikan dan memeliharanya serta atribut lain yang 

dinilai. Dari segi pandangan pemasaran, kualitas diukur dalam 

ukuran persepsi pembeli tentang mutu / kualitas produk tersebut. 

Kebanyakan produk disediakan atau diadakan pada mulanya 

berawal pada satu diantara empat tingkat kualitas yaitu kualitas 

rendah, kualitas rata-rata (sedang), kualitas baik dan kualitas 

sangat baik. 

b). Dimensi Kualitas Produk dan Jasa 

Kualitas produk merupakan salah satu unsur yang harus 

diperhatikan bagi perusahaan, karena kualitas produk merupakan 

indikator bagi konsumen untuk menilai suatu produk 

perusahaan.  
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Dimensi kualitas produk dan jasa menurut Garvin 

Peppard dan Rowland  dalam buku Fandy Tjiptono (2002:25) 

antara lain meliputi : 

1. Kinerja (Performance) karakteristik operasi dari produk inti 

(Core product) yang dibeli.  

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan ( Features ), yaitu 

karakteristik sekunder atau pelengkap.  

3. Keandalan (Relliability),  yaitu   kemungkinan   kecil  akan  

mengalami kerusakan atau gagal dipakai.  

4. Kesesusaian dengan spesifikasi (Conformanc to 

Specification), yaitu sejauh mana karakteristik desain dan 

operasi memenuhi standar –standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

5. Daya tahan (Durability), berkaitan dengan berapa lama 

produk tersebut dapat terus digunakan. Dimensi ini 

mencakup umur teknis maupun umur ekonomis. 

6. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, 

mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang 

memuaskan. Pelayanan yang diberikan tidak terbatas hanya 

sebelum penjualan, tetapi juga selama proses penjualan 

hingga purna jual, yang juga mencakup pelayanan reparasi 

dan ketersediaan komponen yang dibutuhkan. 
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7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, 

misalnya bentuk fisik mobil yang menarik, model / desain 

yang artistik, warna dan sebagainya. 

8. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived quality), yaitu citra 

dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan 

terhadapnya. Biasanya karena kurangnya pengetahuan 

pembeli akan atribut/ciri-ciri produk yang akan dibeli, maka 

pembeli mempersepsikan kualitasnya dari aspek harga, nama 

merek, iklan, reputasi perusahaan, maupun negara 

pembuatnya.   

3) Pelayanan 

a). Pengertian Pelayanan 

Pelayanan adalah setiap kegiatan dan manfaat yang 

dapat diberikan oleh satu pihak ke pihak lain yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak perlu berakibat pemilikan sesuatu 

(Kotler, 1997: 352). Pelayanan adalah setiap tindakan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa 

berhubungan dengan produk fisik maupun tidak (Fandy 

Tjiptono, 2000: 136). 
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Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan adalah proses pemberian bantuan yang 

diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang tidak berwujud 

dan tidak berakibat pada pemilikan sesuatu pada jual beli barang 

atau jasa sehingga orang tersebut memperoleh sesuatu yang 

diinginkannya. 

b). Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan 

Kualitas merupakan sesuatu yang harus diperhatikan 

perusahaan dalam menjual produknya. Oleh sebab itu, penjualan 

sangat berpengaruh pada perusahaan untuk meraih keunggulan 

yang berkesinambungan baik sebagai pemimpin pasar ataupun 

sebagai strategi untuk terus tumbuh dan berkembang. 

Menurut Fandy Tjiptono (2000: 42) dalam 

mengevaluasi jasa yang bersifat intangible, konsumen umumnya 

menggunakan beberapa atribut atau faktor berikut: 

a. Bukti langsung (tangibles) 

Yakni bukti berupa fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan 

sarana komunikasi yang menunjang untuk menyediakan suatu 

pelayanan. 

b. Keandalan 

Yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat dan memuaskan. Artinya  memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. 
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c. Daya tanggap (Responsiveness) 

Yaitu keinginan untuk membantu para pelanggan dan 

memberikan pelayanan yang tanggap.sebagai motivasi para 

karyawan dalam memecahkan masalah yang dihadapi 

pelanggan dalam menggunakan jasa. 

d. Jaminan (Assurance) 

Mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya 

risiko atau keraguan. Yaitu mengenai pengetahuan baik dalam 

menangani pertanyaan atau keluhan dari pelanggan. 

e. Perhatian (Emphaty) 

 Meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian dan memahami kebutuhan 

para pelanggan. Yaitu sikap yang menunjukkan perhatian 

yang tulus dalam melayani pelangggan. 

Menurut Gaspersz (1997: 67-68) dimensi-dimensi 

kualitas pelayanan meliputi: 

a. Ketepatan waktu pelayanan 

b. Akurasi pelayanan  

c. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan . 

d. Tanggung jawab 

e. Kelengkapan 

f. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan 
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g. Variasi model pelayanan 

h. Pelayanan pribadi  

i. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan  

j. Atribut pendukung pelayanan lainnya 

 
4. PERILAKU KONSUMEN 

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen menurut J. Paul Peter dan Jerry C. Oslo 

dalam Fandy Tjiptono (2002 : 65) adalah interaksi dinamis antara 

pengaruh kognitis perilaku dan kejadian di sekitar kota di mana 

manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka. 

Sedangkan perilaku konsumen menurut James F. Engel (1994 : 95) 

adalah sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, 

mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa termasuk proses 

keputusan yang mendahului dan menyusul tindakan ini.  

Berdasarkan beberapa difinisi diatas, dapat disimpulkan 

bahwa perilaku konsumen merupakan suatu tindakan individu dalam 

menggunakan barang atau jasa sebagai proses dalam pengambilan 

keputusan.  

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Konsumen dalam 

Pembelian :  

1. Kebutuhan dan Keinginan 
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Yaitu berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika 

ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen atau 

pemasok produk (perusahaan). 

2. Pengalaman Masa Lalu 

Yakni ketika konsumen mengkonsumsi produkatau jasa yang 

sejenis dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. 

3. Pengalaman dari Teman-Teman 

Dimana mereka akan menceritakan kualitas produk yang akan 

dibeli oleh konsumen itu. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi 

konsumen terutama pada produk-produk yang mempunyai risiko 

tinggi. 

4. Komunikasi Melalui Iklan dan Pemasaran 

Orang-orang dibagian penjualan dan periklanan sebaiknya tidak 

membuat kampanye yang berlebihan, karena hal ini secara nyata 

tidak mampu memenuhi harapan konsumen dan akan 

memberikan dampak negatif terhadap persepsi konsumen tentang 

produk ini. (Gaspersz, 1997: 118). 

c. Faktor-Faktor Utama yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Konsumen dalam membuat keputusan tidak dalam sebuah 

tempat yang terisolasi dari lingkungan sekitar. Perilaku pembelian 

mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, pribadi 

dan psikologis. 

1. Faktor Budaya 
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Faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling meluas dan 

mendalam terhadap perilaku konsumen. Faktor yang menjadi unsur 

budaya adalah sebagai berikut : 

a) Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku yang paling 

mendasar. jika makhluk yang lebih rendah perilakunya 

sebagian besar diatur oleh naluri, maka perilaku manusia 

sebagian besar muncul dari pembelajaran 

b) Sub budaya : setiap budaya terdiri dari sub budaya yang lebih 

kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi 

khusus anggota-anggotanya. Sub budaya terdiri dari bangsa, 

agama, kelompok ras dan daerah geografis. Banyak sub budaya 

yang membentuk segmen pasar penting dan pemasaran sering 

merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan 

dengan kebutuhan mereka. 

c) Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif lebih 

homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang 

tersusun dalam sebuah urutan hierarki. Para anggota dalam 

setiap jenjang tersebut memilki nilai, minat dan tingkah laku 

yang sama. 

2. Faktor Sosial 

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sosial, antara lain sebagai berikut: 
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a). Kelompok acuan adalah seseorang dari kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung (melalui tatap muka) atau tidak 

langsung terhadap sikap atau perilaku orang lain. 

b). Keluarga adalah organisasi (kelompok kecil pembeli) yang 

paling penting dalam masyarakat. Anggota keluarga merupakan 

kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. 

c). Peran dan status. Peran memiliki kegiatan yang diharapkan 

akan dilakukan oleh seseorang dan setiap peran memiliki 

status. 

3. Faktor Pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

yang meliputi : 

a). Usia dan tahap siklus hidup. Orang membeli barang dan jasa 

yang berbeda sepanjang hidupnya. Konsumen ini juga dibentuk 

oleh siklus hidup keluarga. 

b). Pekerjaan. Pekerjaan sesorang mempengaruhi pola 

konsumsinya. Sebuah perusahaan bahkan dapat 

mengkhususkan produknya untuk kelompok pekerjaan tertentu. 

c). Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang 

diekspresikan dalam aktivitas, minat dan opininya. Gaya hidup 

menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi 

dengan lingkungannya. 
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d). Kepribadian dan konsep diri. Setiap orang memiliki 

kepribadian yang berbeda yang mempengaruhi perilaku 

pembeliannya. 

4. Faktor Psikologis 

Pilihan seseorang untuk membeli dipengaruhi oleh empat faktor 

psikologis utama yaitu : 

a). Motivasi  

Motivasi adalah suatu dorongan kebutuhan dan 

keinginan individu yang diarahkan pada tujuan memperoleh 

kepuasan (Swasta, 1997: 75). Sedangkan menurut Kotler, AB 

Susanto, 1999 motivasi adalah suatu kebutuhan yang cukup 

untuk mendorong seseorang untuk bertindak dan memenuhi 

kebutuhan tersebut mengurangi rasa ketegangannya. Jadi 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang itu di dorong oleh 

suatu kekuatan dari diri orang tersebut kekuatan pendorong 

inilah yang disebut motivasi. 

b). Pengetahuan 

Pengetahuan adalah penjelasan mengenai perubahan 

dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman. 

(Kotler, AB Susanto, 1999: 242). Ahli teori pengetahuan 

mengatakan bahwa pengetahuan seseorang dihasilkan melalui 

suatu proses yang saling mempengaruhi dari dorongan, 
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petunjuk, stimulus, tanggapan dan penguatan serta pengalaman 

yang telah dialami suatu individu.  

c). Kepercayaan dan Sikap Pendirian  

Suatu kepercayaan adalah pikiran deskriptif yang dianut 

seseorang mengenai suatu hal, sedangkan pendirian adalah 

evaluasi kognitif yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan, perasaan emosional, dan kecenderungan 

tindakan yang mapan dari seseorang terhadap suatu obyek atau 

ide. (Kotler, AB Susanto, 1999 : 243)  

d). Persepsi 

 Persepsi adalah proses bagaimana individu memilih, 

mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan serta 

informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki 

arti. 

 Tabel 2.2 : Model Perilaku Konsumen 

 
Rangsangan 
Pemasaran 

 
Rangsangan 

Lain 
Ciri-ciri 
Pembeli 

Proses 
Pengambilan 
Keputusan 

 
Keputusan 
Pembelian 

 
Produk 
Harga 
Pelayanan 
Saluran   
pemasaran 
Promosi 

  
Ekonomi 
Tekhnologi 
Politik 
Budaya 

Budaya 
Sosial 
Pribadi 
Psikologi 

Pengenalan 
Kebutuhan 
Pencarian Informasi 
Pemilihan Alternatif 
Keputusan 
Pembelian 
Perilaku Pasca 
pembelian 

  
Jenis Produk 
Bentuk Produk 
Jumlah 
Pembelian 
Tempat 
Pembelian 
Waktu 
Pembelian 

 
  Sumber : Philip Kotler, 2001: 183 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keputusan 

pembelian konsumen di Nuansa Studio dipengaruhi oleh rangsangan 



34 

 

pemasaran yaitu produk, harga, pelayanan saluran pemasaran dan promosi. 

Sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yaitu 

harga, kualitas produk dan pelayanan karena variabel tersebut yang 

menjadi indikator konsumen dalam menentukan keputusan pembelian di 

Nuansa Studio Semarang. 

 

5. KEPUTUSAN PEMBELIAN 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian yaitu mengidentifikasikan semua 

pilihan yang mungkin untuk memecahkan persoalan itu dan menilai 

pilihan secara sistematis dan obyektif serta sasaran-sasarannya yang 

menentukan keuntungan serta kerugian masing-masing (Drumond & 

Swasta, 1992 : 251). 

Sedangkan menurut Kotler & Amstrong, (2001: 226) 

adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana 

konsumen benar-benar membeli. Pengambilan keputusan merupakan 

suatu kegiatan yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang yang ditawarkan. 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa keputusan pembelian merupakan suatu kegiatan 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan, mempergunakan 

barang yang ditawarkan dan menilai pilihan secara sistematis dan 
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obyektif serta sasarannya yang menentukan keuntungan serta 

kerugiannya masing-masing.   

b. Tahap-Tahap dalam Proses Pengambilan Keputusan 

Sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk seorang 

konsumen akan melalui beberapa tahapan dalam pengambilan 

keputusan. Tahap - tahap itu antara lain sebagai berikut (Kotler AB 

Susanto, 1999 : 251)  

1) Pengenalan kebutuhan 

Proses pembelian dimulai ketika seorang konsumen 

mengenal suatu masalah atau kebutuhan. Dengan mengumpulkan 

informasi dari sejumlah konsumen, pemasar dapat 

mengidentifikasi masukan yang paling sering menimbulkan suatu 

minat pada suatu kategori produk  tertentu. Pemasar kemudian 

dapat mengembangkan strategi - strategi pemasaran yang memicu 

minat konsumen. 

2) Pencarian informasi 

Seorang konsumen yang tergerak oleh keinginan akan 

berusaha untuk mencari lebih banyak informasi. Perhatian utama 

pemasar adalah sumber informasi utama yang akan dicari 

konsumen dan kepentingan relatifnya terhadap keputusan 

pembelian sesudahnya. Secara umum,  konsumen menerima 

kontak informasi mengenai suatu produk yang paling banyak dari 

sumber-sumber yang didomonasi pemasar. Sebaliknya kontak 
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yang paling efektif  berasal dari sumber-sumber pribadi. Setiap 

sumber informasi memberikan  fungsi yang berbeda-beda dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian. Informasi dari pasar  

biasanya menjalankan fungsi memberi tahu, dan sumber-sumber 

pribadi menjalankan fungsi mengesahkan dan atau mengevaluasi. 

3) Evaluasi alternatif 

Dalam membeli suatu produk konsumen memproses 

informasi mengenai merek yang bersaing dan membuat 

pertimbangan nilai yang terakhir. Terdapat beberapa proses 

evaluasi keputusan produsen berasal dari proses evaluasi 

konsumen yang berorientasi secara kognitif, yaitu mereka melihat 

konsumen dalam membuat pertimbangan produk sebagian besar 

secara sadar dan rasional.  

Konsumen bersikap berbeda - beda dalam melihat 

atribut produk yang dianggap relevan atau menonjol. Mereka 

akan memberikan paling banyak perhatian pada atribut yang akan 

memberikan manfaat yang dicari. Pasar dari suatu produk sering 

dapat disegmentasikan menurut atribut - atribut yang menonjol 

bagi kelompok konsumen yang berbeda.  

4) Keputusan pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk 

preferensi diantara merek - merek dalam kelompok pilihan. 

Konsumen mungkin juga membentuk suatu maksud pembelian 
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untuk membeli merek yang paling disukai. Namun demikian, dua 

faktor dapat mempengaruhi maksud pembelian dan keputusan 

pembelian. Kedua faktor itu adalah : 

a. Sikap atau pendirian orang lain 

Sampai di mana pendiriran orang lain dapat 

mengurangi alternatif yang disukai seseorang tergantung pada 

dua hal yaitu intensitas dari pendirian negatif orang lain 

terhadap alternatif yang disukai konsumen, serta motivasi 

konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. Semakin kuat 

sikap negatif orang lain dan semakin dekat orang lain tersebut 

dengan konsumen maka konsumen akan semakin 

menyesuaikan maksud pembeliannya. 

b. Faktor situasi yang tidak diantisipasi 

 Konsumen membentuk suatu maksud pembelian 

atas dasar faktor - faktor seperti pendapatan keluarga yang 

diharapkan, harga yang diharapkan dan manfaat produk yang 

diharapkan. Ketika konsumen akan bertindak, faktor situasi 

yang tidak diantisipasi mungkin terjadi untuk mengubah 

maksud pembelian tersebut. 

5) Perilaku setelah pembelian 

Setelah pembelian produk, konsumen akan mengalami 

suatu tingkat kepuasan atau ketidak-puasan tertentu. Konsumen 

juga akan melakukan tindakan setelah pembelian dan 
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menggunakan produk tersebut yang mendapat perhatian dari 

pemasar. Tugas pemasar tidak berakhir ketika produk dibeli tetapi 

terus sampai periode setelah pembelian. Berikut ini gambaran 

mengenai proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

konsumen : 

 

 

Gambar 1 :  Tahap - tahap Pengambilan Keputusan  

c. Bentuk dalam Keputusan Pembelian Jasa 

Keputusan membeli yang diambil pembeli itu sebenarnya 

merupakan kumpulan berbagai keputusan. Adapun bentuk keputusan 

pembelian ini dapat dibedakan menjadi (Buchari Alma, 2007 : 106): 

1. Pengambilan Keputusan yang Luas  

Merupakan pengambilan keputusan yang muncul karena adanya 

banyak alternatif seperti merek, mutu, harga, model, kegunaan 

dan sebagainya. Biasanya muncul dalam menentukan pembelian 

barang yang mahal dan jarang dibeli oleh konsumen.  

2. Pengambilan Keputusan Terbatas 

Merupakan pengambilan keputusan dimanakonsumen telah 

mengenal masalahnya kemudian mengevaluasi hanya beberapa 

alternatif  seperti kualitas produk, merek, harga dan pelayanan 

yang diberikan. 

3. Pengambilan Keputusan Rutin 

Pengenalan 
Kebutuhan 

Pencarian
Informasi 

Evaluasi 
Alternatif 

Keputusan 
Pembelian 

Perilaku 
Pembelian 



39 

 

Merupakan pengambilan keputusan dimana konsumen telah 

mengenal masalahnya dan sudah jelas pula mana yang akan 

dibelinya sehingga keputusan cepat bisa diambil.  

 
d. Bentuk Penawaran Perusahaan 

Penawaran dari perusahaan dapat dibedakan menjadi lima 

kategori yaitu sebagai berikut (Fandy Tjiptono, 2005 : 12): 

1. Produk Fisik Murni 

Pada kategori ini yang ditawarkan hanya produk fisik tanpa ada 

jasa atau layanan yang menyertai produk tersebut. Contoh : 

sepatu, minuman ringan, sabun cuci dsb. 

2. Produk Fisik Dengan Jasa Pendukung 

Penawaran terdiri atas suatu produk yang disertai layanan untuk 

meningkatkan daya tarik konsumen. Contoh : Handphone dengan 

berbagai fasilitasnya. 

3. Produk Hybrid 

Penawaran pada kategori ini terdiri atas komponen barang dan 

jasa yang porsinya kurang lebih sama besar. Contoh : restoran 

cepat saji  

4. Jasa Utama yang Didukung dengan Barang dan Jasa Minor 

Penawaran yang terdiri atas jasa pokok tertentu bersama-sama 

dengan jasa tambahan atau barang-barang pendukung. Contoh : 

Shooting video, jasa penerbangan. 
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5. Jasa Murni 

Penawaran yang hampir seluruhnya berupa jasa. Contoh : 

fisioterapi, baby sitter, psikolog 

 

2.2 KERANGKA BERPIKIR 

Setiap usaha yang dijalankan diharapkan dapat berkembang dan biasanya 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Hanya perusahaan 

yang berwawasan pelanggan yang akan hidup, karena mereka bisa memberikan 

nilai lebih baik daripada saingannya kepada pelanggan sasarannya. Nuansa Studio 

selaku perusahaan jasa video khususnya video shooting pernikahan berusaha 

untuk menarik minat konsumen dengan menggunakan tiga faktor utama yaitu 

harga, kualitas produk dan pelayanan.  

Penetapan harga merupakan salah satu indikator penting bagi konsumen 

untuk melakukan keputusan pembelian. Hal ini disebabkan karena dengan melihat 

penetapan harga seorang konsumen dapat membandingkan harga satu perusahaan 

dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama. Selain itu cara 

pembayaran yang ditetapkan oleh perusahaan juga menjadi pertimbangan 

konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Hal ini disebabkan seorang 

konsumen ingin mengetahui kemudahan cara pembayaran apabila menggunakan 

jasa tersebut. 

Kualitas produk merupakan hal yang perlu mendapat perhatian utama dari 

Nuansa Studio sebagai perusahaan penyedia jasa. Hal ini dikarenakan kualitas 

suatu produk berkaitan erat dengan masalah kepuasan konsumen, yang merupakan 
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tujuan dari kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan.. Dalam hal ini 

kualitas produk yang dimaksud adalah mengenai kinerja (performance), ciri / 

keistimewaan tambahan (features) dan kesesuaian dengan spesifikasi (conformanc 

to specification). 

Keberhasilan pemasaran porduk sangat ditentukan pula oleh baik tidaknya 

pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam hal ini Nuansa Studio 

untuk memasarkan jasanya. Pelayanan dapat dikatakan baik, apabila pelayanan 

yang diberikan tersebut dapat terwujudkan dalam bukti fisik (tangibles), 

keandalan dan jaminan (assurance) yang dapat memberikan suatu keputusan bagi 

konsumen untuk menggunakan jasa tersebut. 

Keputusan dalam menggunakan jasa dalam penelitian ini mengacu pada 

rangsangan pemasaran yang ditawarkan oleh perusahaan yaitu berupa harga, 

kualitas produk, saluran pemasaran, pelayanan dan promosi sehingga konsumen 

dapat menilai jasa perusahaan dari rangsangan tersebut. Dalam penelitian ini 

hanya digunakan tiga variabel harga, kualitas produk dan pelayanan, hal ini 

disebabkan karena konsumen menilai jasa khususnya Nuansa Studio dilihat dari 

ketiga variabel utama tersebut sehingga mereka dapat menilai baik tidaknya jasa 

yang ditawarkan perusahaan berdasarkan ketiga variabel tersebut. Sedangkan 

indikator keputusan pembelian meliputi : pencarian informasi, keputusan 

pembelian dan perilaku setelah pembelian. Hubungan ini dapat dilihat dalam 

bagan berikut ini : 
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Gambar 2 : Bagan Kerangka Pemikiran 

 

B. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Ada pengaruh harga, 

kualitas produk dan pelayanan terhadap keputusan konsumen dalam 

menggunakan jasa Nuansa Studio Semarang”.   

 

Harga (X1) 
 

a. Penetapan Harga  
b.Cara Pembayaran 
c. Persaingan 

Kualitas Produk (X2) 
 

a. Kinerja 
b. Ciri / Keistimewaan Tambahan  
c. Kesesuaian dengan Spesifikasi 

Pelayanan (X3) 
 

a. Bukti Langsung 
b. Jaminan 
c. Keandalan 

Keputusan Pembelian (Y) 
 

a. Pencarian informasi 
b. Keputusan pembelian 
c. Perilaku setelah pembelian 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 POPULASI  

Populasi adalah keseluruhan penelitian subjek penelitian 

(Arikunto, 1998: 115). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

konsumen yang telah meggunakan jasa Nuansa Studio selama tahun 2005 – 

2006 sebanyak 65 orang. Penelitian ini merupakan penelitian populasi 

sehingga tidak menggunakan sampel penelitian. 

 
3.2 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk 

diamati.  Variabel itu sebagai atribut dari sekelompok orang atau obyek yang 

mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu. 

(Sugiyono, 2005: 2).    

1. Variabel Bebas / Independent Variable (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Harga (X1) 

Harga adalah suatu nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat 

memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang telah ditetapkan 
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oleh perusahaan. Dalam hal ini Nuansa Studio menggunakan variabel 

harga dengan indikator : 

1) Penetapan harga 

2) Cara pembayaran 

3) Persaingan harga 

b. Kualitas Produk (X2) 

Kualitas produk merupakan kumpulan dari ciri-ciri dan karakteristik 

suatu produk atau jasa yang menentukan kemampuan untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tidak dinyatakan secara 

langsung. Dalam hal ini Nuansa Studio menggunakan variabel kualitas 

produk dengan indikator : 

1) Kinerja (Performance) 

2) Ciri / Keistimewaan Tambahan (Features) 

3) Kesesuaian dengan Spesifikasi (Conformanc to Specification)  

c. Pelayanan (X3) 

Pelayanan merupakan sikap atau cara perusahaan dalam melayani 

pelanggan yang menggunakan produk atau jasa mereka yang bertujuan 

agar pelanggan merasa puas atas produk atau jasa yang mereka 

gunakan. Dalam hal ini Nuansa Studio menggunakan variabel 

pelayanan dengan indikator : 

1) Bukti langsung  

2) Keandalan  

3) Jaminan 
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2. Variabel Terikat / Dependen Variabel (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah keputusan konsumen yaitu suatu kegiatan yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan, mempergunakan barang atau jasa 

yang ditawarkan dan menilai pilihan secara sistematis dan obyektif dengan 

indikator : 

1) Pencarian informasi 

2) Keputusan pembelian 

3) Perilaku setelah pembelian 

 
3.3 METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode Kuesioner (Angket) 

Adapun alat pengumpul data yang berupa daftar pertanyaan tertulis 

untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden. Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang harga, kualitas produk dan 

pelayanan.serta keputusan konsumen dalam menggunakan jasa Nuansa 

Studio Semarang  

Kriteria penilaian ini digolongkan dalam empat tingkatan dengan penilaian 

sebagai berikut : 

• Untuk jawaban A diberi nilai  4 

• Untuk jawaban B  diberi nilai  3 

• Untuk jawaban C  diberi nilai  2 
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• Untuk jawaban D  diberi nilai  1 

2. Metode Dokumentasi 

Yaitu digunakan untuk mencari data mengenai sesuatu hal yang 

dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1998: 236). Data yang 

diambil dalam penelitian ini berupa sejarah Nuansa Studio, tabel 

konsumen dan daftar harga Nuansa Studio. 

 
3.4  VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

A. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 1998: 

236). Untuk mengetahui kevalidan butir-butir angket dapat diketahui 

dengan membandingkan hitungr  pada hasil perhitungan dengan SPSS for 

windows release 12 dengan tabelr . Jika hitungr  positif dan > dari tabelr  maka 

butir angket tersebut valid sedangkan jika hitungr  negatif atau < dari tabelr  

maka butir angket tersebut tidak valid. Berdasarkan perhitungan dengan 

bantuan program SPSS 12 maka dapat dikatahui bahwa  hitungr  dari 

seluruh butir pertanyaan > dari tabelr  dengan α = 5% yakni sebesar 

0,2058, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir instrumen yang 

digunakan valid. 
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B. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sebuah 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpul 

data kerena instrumen sudah baik sehingga mampu mengungkap data 

yang dapat dipercaya (Arikunto, 1998: 168). Untuk mengetahui jika 

instrumen tersebut reliabel adalah dengan cara membandingkan Alphar  

pada hasil perhitungan dengan SPSS for windows release 12 dengan 

tabelr . Jika Alphar  positif dan > dari tabelr  maka instrumen tersebut reliabel 

sedangkan jika  Alphar  negatif atau < dari tabelr  maka instrumen tersebut 

tidak reliabel.  

Berdasarkan perhitungan dengan bantuan SPSS 12 diketahui 

bahwa variabel harga, kualitas produk, pelayanan dan keputusan 

pembelian mempunyai Alphar   > daripada tabelr  pada α = 5%. Harga 

mempunyai Alphar  sebesar 0,827 kualitas produk sebesar 0,653 pelayanan 

sebesar 0,782 dan keputusan pembelian sebesar 0,795.  

 
3.4.1. Uji Asumsi Klasik 

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi 

linear berganda yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini 

memenuhi asumsi klasik atau tidak 
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a). Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi 

normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan dari 

uji normalitas (Santoso, 2004: 214) adalah sebagai berikut: 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal /tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

b). Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

pada model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual satu 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi 

yang memiliki persamaan varian residual suatu periode pengamatan 

dengan pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar 

Scatterplot model tersebut. Analisa gambar Scatterplot yang 

menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat 

heteroskedastisitas adalah jika (Nugroho, 2005: 63) 

1) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0. 
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2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja. 

3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar 

kembali. 

4) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola  

Dalam penelitian ini untuk menentukan Uji Heteroskedastisitas 

digunakan program SPSS. 

c). Uji Multikolonieritas 

Asumsi klasik yang berikutnya adalah tidak terjadinya 

multikolonieritas diantara variabel-variabel bebas yang berada dalam 

satu model. Artinya antara variabel independen yang terdapat dalam 

model memiliki hubungan sempurna. Apabila hal ini terjadi antara 

variabel bebas itu sendiri saling berinteraksi, sehingga dalam hal ini 

sulit diketahui variabel bebas mana yang mempengaruhi variabel 

terikat. Salah satu cara untuk mendeteksi kolonieritas dilakukan 

dengan melihat nilai tolerance dan lawannya variance inflation 

factor (VIF). Suatu model regresi bebas dari masalah 

multikolonieritas apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan 

nilai VIF lebih kecil 10 (Ghozali,2001:57). 

d). Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah 

terjadi korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan 

menurut waktu atau ruang (data cross section). Untuk mendiagnosis 
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ada tidaknya autokorelasi yaitu dengan melihat hasil perhitungan uji 

Durbin Waston (D-W) dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 3 

Tabel Durbin Watson Test 

D - W Kesimpulan 
< 1,10 

1,10 – 1,54  

1,55 – 2,46 

2,46 – 2,90 

>  2,91 

Ada autokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Tidak ada autokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Ada autokorelasi 

  
  (Algifari,2000:89) 

Untuk membantu proses perhitungan dalam penelitian ini, 

maka digunakan program SPSS 12 for windows. 

 

3.5  METODE ANALISIS DATA 

3.5.1. Uji Analisis Statistik 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu antara harga 

(x�), kualitas produk (x2) dan pelayanan (x3) terhadap keputusan 

menggunakan jasa Nuansa Studio Semarang (Y). Selain itu untuk 

mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh antara variabel bebas dan 

variabel terikat. 

Persamaan regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut :  

 Y = a + b� x� + b2 x2 + b3 x3  

Keterangan : 
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Y  = Variabel keputusan menggunakan jasa  

a   = Bilangan Konstanta 

b�  = Koefisien Regresi Harga 

b2   = Koefisien Regresi Kualitas Produk 

b3    = Koefisien Regresi Kualitas Pelayanan 

x�   = Harga 

x2    = Kualitas Produk 

x3    = Pelayanan 

Untuk menentukan persamaan linier menggunakan program SPSS 12 for 

windows. 

3.5.2 Uji Hipotesis 

A. Uji Simultan ( Uji F )  

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel 

dependen. Kriteria pengujian terdapat pada tabel ANOVA: 

Jika nilai probabilitas (Sig. F) <α  (0,05) maka tolak H0 atau 

dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

variabel X secara simultan terhadap Y. Jika nilai probabilitas (Sig. F) 

>α  (0,05) maka terima H0 atau tidak ada hubungan antara variabel X 

secara simultan terhadap Y (Nugroho, 2005: 52). Dalam penelitian ini 

untuk melakukan uji simultan (Uji F) mengunakan program SPSS 12 for 

windows. 
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B. Uji Parsial ( Uji t ) 

Uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menguji 

kemaknaan koefisien parsial. yaitu pengaruh dari masing-masing 

variabel independen yang terdiri dari harga, kualitas produk dan 

pelayanan terhadap keputusan pembelian yang merupakan variabel 

dependennya. Kriteria pengujian terdapat pada tabel Coefficients: 

Jika nilai probabilitas (Sig. t) <α  (0,05) maka tolak H0 atau 

dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

variabel X terhadap Y. Jika nilai probabilitas (Sig. t) >=α  (0,05) maka 

terima H0 atau dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan 

antara variabel X terhadap Y (Nugroho, 2005: 52). Dalam menganalisis 

data penelitian digunakan program SPSS 12 for windows. 

3.5.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien diterminasi (R2) dari hasil regresi berganda 

menunjukkan seberapa besar variabel dependen bisa dijelaskan oleh 

variabel-variabel bebasnya. Dalam penelitian ini menggunakan regresi 

linear berganda maka masing-masing variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dinyatakan dengan 

R2 untuk mengetahui koefisien determinasi. Dalam penelitian ini 

variabel independennya lebih dari dua variabel maka lebih baik 

menggunakan adjusted R2 . Menurut Ghozali dalam (Annissa, 2003 : 

94) adjusted R2 ini digunakan karena nilai adjusted R2 dapat naik atau 

turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. 
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Sedangkan untuk mengetahui koefisien determinasi parsial variabel 

independen terhadap variabel dependennya dengan menggunakan r2. 

 Besarnya koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 

1. semakin mendekati 0 besarnya koefisien determinasi suatu 

persamaan regresi, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependennya, dan sebaliknya, semakin 

mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, 

maka semakin besar pula pengaruh semua variabel independen 

terhadap variabel dependennya. Adjusted R2 ini didapat dari 

pengolahan data melalui program SPSS yang bisa dilihat dari 

pengujian Goodnees of Fit kolom Adjusted R2. Sedangkan nilai r2 

didapatkan dengan cara menguadratkan nilai korelasi secara parsial 

yang didapat dari pengolahan SPSS yang bisa dilihat dari tabel model 

coefficient kolom correlations partial. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian 

Data penelitian ini merupakan hasil studi lapangan tentang pengaruh 

harga, kualitas produk dan pelayanan terhadap keputusan konsumen 

menggunakan jasa shooting video pernikahan di Nuansa Studio Semarang 

yang diambil dengan teknik kuesioner. 

4.11. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Nuansa Studio merupakan suatu usaha jasa yang bergerak di 

bidang layanan jasa yaitu shooting video pernikahan yang beralamat di 

Jalan Lamongan Barat I no.1 Semarang. Latar belakang berdirinya usaha 

ini dikarenakan ketidak puasan pemilik sebagai konsumen atas hasil 

akhir editing video dari studio – studio shooting video pernikahan yang 

ada di Semarang. Pemilik sebagai seorang konsumen merasakan bahwa 

hasil yang di dapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, oleh karena 

itu berbekal rasa ketidakpuasan atas hasil yang diperoleh maka 

didirikanlah usaha jasa shooting video pernikahan bernama Nuansa 

Studio. Nuansa Studio dipimpin oleh seorang direktur dan mempunyai 7 

orang karyawan yang terdiri dari 3 orang cameraman, 2 orang lighting 

dan 2 orang photograpy. 

Nuansa Studio Semarang mempunyai jenis usaha jasa yang 

dapat dikategorikan sebagai berikut : 
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1. Shooting Video Pernikahan 

Merupakan jasa yang menangani shooting video pernikahan sesuai 

dengan pilihan yang diinginkan konsumen. Shoting video ini 

meliputi 4 sesi antara lain  sebagai berikut : 

a. Sesi 1 : Siraman 

b. Sesi 2 : Midodareni 

c. Sesi 3 : Akad Nikah 

d. Sesi 4 : Resepsi Pernikahan 

2. Wedding Photography 

Merupakan jasa yang menangani wedding photography atau foto 

pernikahan yang sesuai dengan pilihan yang diinginkan oleh 

konsumen. Wedding photography ini meliputi 4 sesi antara lain 

sebagai beikut : 

a. Sesi 1 : Siraman 

b. Sesi 2 : Midodareni 

c. Sesi 3 : Akad Nikah 

d. Sesi 4 : Resepsi Pernikahan 

3. Editing Video 

Merupakan jasa yang menangani proses editing dari kaset Mini DV 

sampai dengan bentuk CD sesuai dengan keinginan konsumen. 

Proses ini meliputi capture, editing, reander sampai ke dalam bentuk 

CD.  
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4. Lainnya 

Merupakan jasa diluar jasa pernikahan, seperti foto dan shooting 

liputan perayaan ulang tahun, sewa proyektor dan lain-lain.  

4.12. Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini dilakukan dengan objek konsumen pengguna 

jasa Nuansa Studio Semarang pada tahun 2005 – 2006 sebanyak 65 

orang konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh ganbaran 

tentang jenis pekerjaan dari responden sebagai berikut : 

Tabel 4.1 
Jenis Pekerjaan Responden 

 

NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH PROSENTASE 

1 PNS 21 32,30 % 

2 KARYAWAN SWASTA 17 26,15 % 

3 WIRASWASTA 23 35,40 % 

4 LAINNYA 4 6,15 % 

  JUMLAH 65 100 % 
 Sumber : Data primer yang diolah 

 
Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa responden yang 

memiliki prosentase tertinggi dalam menggunakan jasa di Nuansa 

Studio adalah konsumen dengan pekerjaan sebagai wiraswasta 

sebanyak 21 orang atau sebesar 35,40 % kemudian konsumen yang 

berprofesi PNS sebanyak 21 orang atau sebesar 32,30 % konsumen 

berprofesi karyawan swasta sebanyak 17 orang atau sebesar 26,15 % 

dan yang berprofesi lainnya sebanyak 4  orang atau sebesar 6,15 %. 
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4.13. Validitas dan Reliabilitas 

C. Validitas 

Untuk mengetahui kevalidan butir-butir angket dapat diketahui 

dengan membandingkan hitungr  pada hasil perhitungan dengan SPSS for 

windows release 12 dengan tabelr .  

    Tabel 4.2 
Hasil Perhitungan Validitas Butir Instrumen Penelitian 

Butir hitungr Ket  Butir hitungr  
Ket 

1 0.630 Valid 14 0.628 Valid 
2 0.654 Valid 15 0.492 Valid 
3 0.572 Valid 16 0.561 Valid 
4 0.616 Valid 17 0.463 Valid 
5 0.540 Valid 18 0.619 Valid 
6 0.516 Valid 19 0.333 Valid 
7 0.320 Valid 20 0.535 Valid 
8 0.477 Valid 21 0.577 Valid 
9 0.284 Valid 22 0.651 Valid 

10 0.363 Valid 23 0.578 Valid 
11 0.510 Valid 24 0.635 Valid 
12 0.627 Valid 25 0.389 Valid 
13 0.475 Valid 26 0.444 Valid 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dikatahui bahwa  hitungr  dari 

seluruh butir > dari tabelr  dengan α = 5% yakni sebesar 0,2058, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir instrumen yang 

digunakan valid. 

 
D. Reliabilitas 

Untuk mengetahui jika instrumen tersebut reliabel adalah 

dengan cara membandingkan Alphar  pada hasil perhitungan dengan SPSS 

for windows release 12 dengan tabelr .   
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    Tabel 4.3 
        Hasil Perhitungan Reliabilitas 

 

Variabel Koefisien Alpha 
Cronbach 

Alpha Cronbach 
Standar Kriteria 

Harga 

Kualitas Produk 

Pelayanan 

Kep. Pembelian 

0,827 

0,653 

0,782 

0,795 

0,6 

reliabel 

reliabel 

reliabel 

reliabel 

 
Berdasarkan tabel perhitungan diatas dapat diketahui bahwa 

keseluruhan variabel mempunyai Alphar   > daripada tabelr  pada α = 5% 

yakni sebesar 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang 

digunakan reliabel. 

 

4.13. Uji Asumsi Klasik 

4.13.1. Uji Normalitas 

Kenormalan data yang akan dianalisis merupakan salah satu 

prasyarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. Dalam 

menggunakan program SPSS dapat dilihat kenormalan regresi 

dengan melihat P-P plot. Apabila titik-titik tersebar pada daerah 

garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 

normal 
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   Gambar. 3 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 
Sumber: Lampiran, output pengolahan SPSS 12.00 for 

windows 

Dapat dilihat dari gambar 3 pola titik-titik yang diperoleh 

dari uji kenormalan data tersebar pada daerah garis diagonal 

maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. 

4.13.2. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara yang digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat 

(ZPPED) dengan residual (SRESID). Dimana sumbu Y adalah Y 

yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y 
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sesungguhnya). Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai 

berikut: 

1)  Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar, 

menyempit) maka mengidentifikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Gambar 4 

 
Sumber: Lampiran, output pengolahan SPSS 12.00 for windows 
 

Dari pengujian dengan menggunakan SPSS 12.0 for 

windows di atas diperoleh pola yang jelas dengan titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y sehingga 

kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedatisitas. 
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4.13.3. Autokorelasi 

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian 

ini maka digunakan uji DurbinWatson dengan menggunakan 

program SPSS 12.0 for windows 

Tabel 4.4 
Nilai Durbin Waston sebagai Dasar Uji Autokorelasi 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 
.773(a) .598 .578 2.08010 2.309

Sumber: Lampiran, output pengolahan SPSS 12.00 for windows 

Dari Tabel. 4.4 terlihat angka D-W (Durbin-Waston) sebesar 

2,309 hal ini berarti model regresi tidak terdapat autokorelasi 

karena nilai 2,309 berada diantara angka 1,55 sampai 2,46. 

 
4.13.4. Multikolonieritas  

Untuk mendeteksi adanya multikolonieritas dengan melihat 

VIF (Variance Inflation Factor). Multikolonieritas akan terjadi 

apabila tingkat VIF lebih besar dari 10 atau apabila nilai tolerance 

kurang dari 0,1 (Ghozali, 2001:57). 

Tabel 4.5 

Uji Multikolonieritas Data 

Variabel Tolerance VIF 
(Constant)   
Harga 0,554 1,805 
Kualitas Produk 0,540 1,853 
Pelayanan 0,596 1,678 
Sumber: Lampiran, output pengolahan SPSS 12.00 for windows 
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Dari Tabel 4.5 hasil pengujian menunjukkan tidak terjadi 

multikolonieritas dalam model empiris yang diuji. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai tolerance dari semua variabel independen 

yang lebih dari 0,1. Hasil perhitungan nilai VIF (variance inflation 

factor) menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang 

memiliki VIF lebih dari 10. 

 
4.14. Analisis Regresi Berganda 

Analisis yang digunakan dalam penelitian in adalah analisis 

regresi berganda dengan program SPSS 12.0 for windows. Hasil 

perhitungan menggunakan SPSS terlihat pada ringkasan dari perhitungan 

terlihat seperti pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.6 
Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

Coefficients(a) 
  

Mode
l   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     
 
1 

 
(Constant) 1.785 2.104   .848 .400

   
Harga .218 .102 .233 2.138 .037

   
Kualitas_Produk .506 .148 .378 3.423 .001

   
Pelayanan .330 .119 .293 2.783 .007

Sumber: Lampiran, output pengolahan SPSS 12.00 for windows 
 

Dari Tabel 4.6 maka dapat disusun persamaan regresi berganda 

sebagai berikut : 

 Y = 1,785 + 0,218 X1 + 0,506X2 + 0,330X3  
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Makna yang terkandung dalam persamaan regresi diatas menunjukkan 

bahwa: 

a. Dengan mengasumsikan harga, kualitas produk dan pelayanan  

konstan maka jumlah keputusan pembelian adalah 1,785 jumlah 

ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini. 

b. Koefisien regresi X1 = 0,218 menunjukkan bahwa harga 

mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian, 

yang berarti setiap kenaikan satu satuan harga akan menaikan 

jumlah keputusan pembelian sebesar 0,218 dengan 

mengasumsikan variabel yang lain konstan.  

c.  Koefisien X2 = 0,506 menunjukkan bahwa kualitas produk 

mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian, 

yang berarti setiap kenaikan satu satuan kualitas produk akan 

menaikan jumlah keputusan pembelian sebesar 0,506 dengan 

mengasumsikan variabel yang lain konstan.  

d. Koefisien X3 = 0,330 menunjukkan bahwa pelayanan 

mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian, 

yang berarti setiap kenaikan satu satuan pelayanan akan 

menaikan jumlah keputusan pembelian sebesar 0,330 dengan 

mengasumsikan variabel yang lain konstan. 
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4.15. Uji Hipotesis 

a. Pengujian hipotesis secara simultan 

Untuk menguji pengaruh variabel harga, kualitas produk 

dan pelayanan terhadap keputusan pembelian secara simultan 

dilakukan dengan uji F. Adapun hasil dari uji F dapat dilihat pada 

Tabel 4.9 

Tabel 4.7 
Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

 
1 

 
Regressio
n 392.126 3

 
130.709 

 
30.209 .000(a)

   
Residual 263.936 61

 
4.327    

   
Total 656.062 64      

Sumber: Lampiran, output pengolahan SPSS 12.00 for windows 
 

Berdasarkan uji F pada Tabel 4.7 F hitung dengan tingkat 

signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dari level significance yang 

digunakan yakni sebesar 0,05 (5%) maka tolak H0 dan terima Ha 

yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan secara simultan 

antara variabel independen terhadap variabel dependent. Sehingga 

hipotesis yang berbunyi ada pengaruh harga, kualitas produk dan 

pelayanan terhadap keputusan pembelian konsumen di Nuansa 

Studio Semarang dapat diterima. 
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b. Pengujian hipotesis secara parsial 

Pengujian hipotesis secara parsial yaitu untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independennya 

(harga, kualitas produk dan pelayanan) terhadap variabel 

dependennya (keputusan pembelian) yang dilakukan dengan uji t. 

Adapun hasil dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut : 

Tabel 4.8 
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta     

 
1 

 
(Constant) 1.785 2.104   .848 .400

   
Harga .218 .102

 
.233 2.138 .037

   
Kualitas_Produ
k .506 .148

 
.378 3.423 .001

   
Pelayanan .330 .119

 
.293 2.783 .007

Sumber: Lampiran, output pengolahan SPSS 12.00 for windows 
 

Berdasarkan uji parsial dari Tabel. 4.8 maka dapat dilihat 

bahwa nilai F hitung variabel harga mempunyai nilai probabilitas 

0,037 kualitas produk dengan nilai probabilitas sebesar 0,001 dan 

pelayanan dengan nilai probabilitas sebesar 0,007 jauh lebih kecil 

dari level significance yang digunakan yakni sebesar 0,05 (5%) 

maka tolak H0 dan terima Ha yang berarti bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara variabel harga, kualitas produk dan 

pelayanan terhadap keputusan pembelian konsumen  
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4.16. Koefisien Determinasi 

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, maka 

masing-masing variabel independen yaitu harga, kualitas produk dan 

pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian yang dinyatakan dengan R2 . 

Tingkat keeratan hubungan dan variasi antar variabel, dapat 

diketahui dengan menggunakan uji goodness of fit. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam 

model regresi dapat menjelaskan variasi data variabel dependen 

Tabel 4.9 
Pengujian Goodness of Fit 

  
 
Model R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

 
1 .773(a) .598 .578 2.08010
Sumber: Lampiran, output pengolahan SPSS 12.00 for 

windows 
 
Berdasarkan Tabel 4.9 nilai Adjusted R Square menunjukkan 

angka 0,578 hal ini berarti bahwa variabel independen dalam penelitian 

ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 57,8% 

Tabel 4.10 
Coefficients(a) 

 
Model 

 
Correlations 

Zero-order Partial Part 
1 (Constant) 

Harga 
 

.632 
 

.264 
 

.174 
  

Kualitas_Produk 
 

.692 
 

.401 
 

.278 
  

Pelayanan 
 

.643 
 

.336 
 

.226 
Sumber: Lampiran, output pengolahan SPSS 12.00 for windows 
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Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui besarnya kontribusi 

untuk masing-masing variabel harga, kualitas produk dan pelayanan 

terhadap keputusan pembelian Adapun variabel harga mempunyai 

kontribusi parsialnya sebesar (0,264)² atau 6,96% untuk kualitas produk 

sebesar (0,401)² atau 16,08% dan untuk pelayanan mempunyai 

kontribusi parsial sebesar (0,336)² atau 11,28% dimana besarnya nilai 

kontribusi untuk masing-masing variabel tersebut didapat dengan cara 

mengkuadratkan nilai koefisien korelasi secara parsial. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa Nuansa Studio 

berusaha menarik minat konsumen untuk menggunakan jasa mereka dengan 

menggunakan variabel harga, kualitas produk dan pelayanan. Penelitian ini 

meneliti responden yang berasal dari konsumen pengguna jasa Nuansa Studio 

dengan klasifikasi profesi sebagai PNS sebesar 32,30 % karyawan swasta sebesar 

26,15 % wiraswasta sebesar 35,40 % dan profesi lainnya sebesar 6,15 %  

Pengaruh simultan ketiga variabel harga, kualitas produk dan pelayanan 

terhadap keputusan pembelian sebesar 57,8 % sedangkan 42,2 % dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, Secara parsial, variabel harga 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian sebesar 6,96 

% kualitas produk memiliki kontribusi sebesar 16,08% dan variabel pelayanan 

memiliki kontribusi sebesar 11,28 %. Dengan demikian kualitas produk memilki 

atau mempunyai pengaruh paling besar terhadap keputusan konsumen 

menggunakan jasa di Nuansa Studio Semarang. 
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Variabel harga mempunyai pengaruh signifikan dan mempunyai arah 

positif terhadap keputusan pembelian, yang berarti bahwa tiap kenaikan satu 

satuan harga akan menaikkan jumlah keputusan pembelian. Hasil ini disebabkan 

karena konsumen menganggap harga yang ditawarkan oleh Nuansa Studio tidak 

berbeda dengan pesaing namun mereka menilai bahwa kualitas produk hasil dan 

pelayanan yang diberikan oleh Nuansa Studio lebih baik, sehingga mereka lebih 

memilih menggunakan jasa Nuansa Studio dibandingkan dengan para pesaing. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Basu Swasta (1994:164) yaitu harga adalah 

indikator konsumen dalam memilih jasa yang akan mereka gunakan, karena harga 

yang ditawarkan ke konsumen haruslah sesuai dan memadai dengan kualitas 

produk dan pelayanan yang diberikan oleh perusahan penyedia jasa.  

Kualitas produk mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian dan mempunyai arah positif yang berarti bahwa peningkatan satu 

satuan kualitas produk akan diikuti dengan peningkatan keputusan pembelian 

sebesar. Hal ini sesuai dengan pendapat Fandy Tjiptono (2000:123) yaitu 

konsumen dalam melakukan pembelian melakukan evaluasi berbagai 

merek/produk atas dasar manfaat, kualitas suatu produk dalam memilih 

merek/produk yang memberikan manfaat maksimum bagi mereka. Kualitas 

produk dijadikan indikator bagi konsumen dalam menilai hasil atau output dari 

suatu perusahaan dan konsumen merasa bahwa kualitas Nuansa Studio sudah 

sesuai harapan dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan para pesaing 

Pelayanan juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian dan dengan arah yang positif yang berarti bahwa tiap kenaikan satu 
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satuan pelayanan akan diikuti dengan peningkatan keputusan pembelian. Hasil ini 

disebabkan karena konsumen merasa pelayanan yang diberikan oleh Nuansa 

Studio sudah sesuai dengan harga yang ditawarkan, Hal ini sesuai dengan 

pendapat Fandy Tjiptono (2000 : 235) faktor pelayanan konsumen juga 

mempunyai peranan yang penting karena pelayanan merupakan bagian dari faktor 

yang mempengaruhi konsumen dalam  menggunakan jasa perusahaan demi 

memenuhi kebutuhan mereka dan pelayanan yang baik dapat dijadikan sebagai 

modal untuk menarik minat konsumen.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan analisis dan evaluasi harga, kualitas produk dan pelayanan 

yang dilakukan oleh Nuansa Studio Semarang, maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 

a. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu harga, 

kualitas produk dan pelayanan secara simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel independen yaitu keputusan pembelian konsumen 

yakni sebesar 57,8 %. 

b. Hasil perhitungan secara parsial menunjukkan bahwa variabel harga 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian konsumen 

dan besarnya pengaruh tersebut adalah sebesar 6,96%. 

c. Variabel pelayanan mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan 

pembelian konsumen dan besarnya pengaruh tersebut adalah sebesar 11,28 %  

d. Sedangkan variabel kualitas produk mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap keputusan konsumen dan besarnya pengaruh tersebut adalah sebesar 

16,08%. Dengan demikian maka kualitas produk memiliki pengaruh yang 

paling besar terhadap keputusan konsumen menggunakan jasa Nuansa Studio 

Semarang. 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan simpulan yang ada, maka saran yang dapat diajukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagi perusahaan 

1). Nuansa Studio perlu meningkatkan kualitas produk yang mereka hasilkan. 

Produk atau sampel yang akan diberikan konsumen harus dapat 

mencerminkan bahwa produk itu merupakan hasil dari Nuansa Studio 

yang dilihat dari tampilan gambar maupun proses editing sehingga 

konsumen dapat mengetahui ciri khas dari Nuansa Studio dibandingkan 

dengan para pesaing. Selain itu Nuansa Studio harus memperbarui teknik 

pengambilan gambar serta tampilannya dibuat alur yang berkelanjutan dan 

dapat ditambahkan narasi atau kata pengantar agar tidak monoton sehingga 

dapat menarik minat konsumen yang akan menggunakan jasa mereka. 

2).  Nuansa Studio harus memperhatikan dan meningkatkan pelayanan yang 

diberikan kepada konsumen pengguna jasa mereka dengan cara sebaik 

mungkin dapat memenuhi keinginan dan masukan dari konsumen atas 

hasil yang diinginkan dengan tujuan agar konsumen beranggapan bahwa 

harga yang ditetapkan Nuansa Studio sudah sesuai dengan kualitas dan 

pelayanan yang diberikan dan mereka akan memberitahukan kepada orang 

lain untuk menggunakan jasa mereka.  

3). Nuansa Studio juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen seperti melakukan 

promosi di media masa dan elektronik, karena dengan adanya promosi 
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diharapkan konsumen mengenal Nuansa Studio dan mengetahui kelebihan 

yang dimiliki oleh Nuansa Studio dibandingkan dengan para pesaing. 

Selain itu Nuansa Studio juga dapat bekerja sama dengan event organizer 

pernikahan untuk memperkenalkan jasa mereka ke konsumen sehingga 

konsumen akan mengetahui keunggulan Nuansa Studio dibandingkan 

dengan para pesaing.  

 
b. Bagi peneliti selanjutnya 

  Hasil penelitian mengenai pengaruh harga, kualitas produk dan 

pelayanan seperti yang terdapat dalam penelitian ini memiliki keterbatasan 

dalam waktu dan variabel penelitian, dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya 

untuk dapat meneliti dengan menggunakan variabel yang lain seperti promosi 

dan saluran pemasaran.  
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DAFTAR KONSUMEN NUANSA STUDIO 
TAHUN 2005 - 2006 

 

TAHUN BULAN 
MINGGU 

TOTAL 
I II III IV

2005 

JANUARI 1  - 1 1 3 
FEBRUARI 1 2  - - 3 
MARET  - 1 2 1 4 
APRIL 1 1  - 1 3 
MEI 2 1 1 1 5 
JUNI 1 1 2 2 6 
JULI  - 1 2  - 3 
AGUSTUS 2  - 1 1 4 
SEPTEMBER 1 1  -  - 2 
OKTOBER  -  -  -  - 0 
NOVEMBER  -  -  -  - 0 
DESEMBER  - 1  - 1 2 

JUMLAH         35 
 
 

TAHUN BULAN 
MINGGU 

TOTAL 
I II III IV

2006 

JANUARI 1  - 1  - 2 
FEBRUARI 1 1  -  - 2 
MARET  - 1 2 1 4 
APRIL 1  -  - 2 3 
MEI 2 1  - 1 4 
JUNI 1 2 1  - 4 
JULI  - 1 1 1 3 
AGUSTUS 1 2  - 1 4 
SEPTEMBER  - 1  -  - 1 
OKTOBER  -  -  -  - 0 
NOVEMBER  -  - 1 - 1 
DESEMBER 1 -  - 1 2 

JUMLAH         30 
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  Tabel 1: Daftar Konsumen Nuansa Studio 
 
Reliability 

Case Processing Summary

65 100.0
0 .0

65 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.916 .915 26

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
Item Statistics

3.09 .723 65
3.18 .682 65
2.89 .732 65
3.00 .829 65
3.09 .605 65
2.85 .667 65
2.85 .592 65
3.15 .712 65
2.80 .733 65
2.94 .556 65
3.12 .650 65
3.12 .625 65
3.12 .673 65
2.94 .788 65
3.09 .678 65
3.03 .637 65
2.95 .672 65
2.85 .690 65
2.86 .609 65
3.14 .704 65
3.14 .747 65
2.80 .666 65
3.17 .675 65
3.12 .673 65
2.85 .643 65
3.23 .656 65

butir1
butir2
butir3
butir4
butir5
butir6
butir7
butir8
butir9
butir10
butir11
butir12
butir13
butir14
butir15
butir16
butir17
butir18
butir19
butir20
butir21
butir22
butir23
butir24
butir25
butir26

Mean Std. Deviation N
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Item-Total Statistics

75.29 91.710 .630 . .911
75.20 91.944 .654 . .911
75.49 92.379 .572 . .912
75.38 90.553 .616 . .911
75.29 94.241 .540 . .913
75.54 93.846 .516 . .913
75.54 96.877 .320 . .916
75.23 93.868 .477 . .914
75.58 96.340 .284 . .917
75.45 96.688 .363 . .915
75.26 94.102 .510 . .913
75.26 93.009 .627 . .911
75.26 94.290 .475 . .914
75.45 90.907 .628 . .911
75.29 94.023 .492 . .914
75.35 93.638 .561 . .912
75.43 94.468 .463 . .914
75.54 92.284 .619 . .911
75.52 96.597 .333 . .916
75.25 93.188 .535 . .913
75.25 92.126 .577 . .912
75.58 92.184 .651 . .911
75.22 92.984 .578 . .912
75.26 92.290 .635 . .911
75.54 95.659 .389 . .915
75.15 94.851 .444 . .914

butir1
butir2
butir3
butir4
butir5
butir6
butir7
butir8
butir9
butir10
butir11
butir12
butir13
butir14
butir15
butir16
butir17
butir18
butir19
butir20
butir21
butir22
butir23
butir24
butir25
butir26

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
Scale Statistics

78.38 100.959 10.048 26
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
Reliability Harga 
 

Case Processing Summary

65 100.0
0 .0

65 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Reliability Statistics

.832 .827 7

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 

Item Statistics

3.09 .723 65
3.18 .682 65
2.89 .732 65
3.00 .829 65
3.09 .605 65
2.85 .667 65
2.85 .592 65

butir1
butir2
butir3
butir4
butir5
butir6
butir7

Mean Std. Deviation N

 
 

Inter-Item Correlation Matrix

1.000 .630 .521 .756 .516 .257 .216
.630 1.000 .510 .635 .526 .338 .149
.521 .510 1.000 .593 .517 .286 .286
.756 .635 .593 1.000 .374 .396 .191
.516 .526 .517 .374 1.000 .191 .302
.257 .338 .286 .396 .191 1.000 .335
.216 .149 .286 .191 .302 .335 1.000

butir1
butir2
butir3
butir4
butir5
butir6
butir7

butir1 butir2 butir3 butir4 butir5 butir6 butir7

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.  
 

Item-Total Statistics

17.86 8.277 .712 .652 .787
17.77 8.587 .678 .533 .794
18.06 8.465 .649 .466 .798
17.95 7.732 .725 .687 .783
17.86 9.309 .565 .441 .812
18.11 9.629 .408 .255 .835
18.11 10.191 .323 .199 .844

butir1
butir2
butir3
butir4
butir5
butir6
butir7

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Scale Statistics

20.95 11.763 3.430 7
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
Reliability Kualitas Produk 

Case Processing Summary

65 100.0
0 .0

65 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.651 .653 6

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
Item Statistics

3.15 .712 65
2.80 .733 65
2.94 .556 65
3.12 .650 65
3.12 .625 65
3.12 .673 65

butir8
butir9
butir10
butir11
butir12
butir13

Mean Std. Deviation N

 
 

Inter-Item Correlation Matrix

1.000 .120 .143 .465 .343 .351
.120 1.000 .238 .118 .055 .146
.143 .238 1.000 .281 .157 .021
.465 .118 .281 1.000 .270 .393
.343 .055 .157 .270 1.000 .483
.351 .146 .021 .393 .483 1.000

butir8
butir9
butir10
butir11
butir12
butir13

butir8 butir9 butir10 butir11 butir12 butir13

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.  
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Item-Total Statistics

15.11 3.910 .465 .279 .575
15.46 4.565 .200 .083 .680
15.32 4.785 .261 .157 .646
15.14 3.996 .504 .328 .563
15.14 4.246 .423 .286 .594
15.14 4.027 .461 .346 .578

butir8
butir9
butir10
butir11
butir12
butir13

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

18.26 5.727 2.393 6
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
Reliability Pelayanan 

Case Processing Summary

65 100.0
0 .0

65 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.785 .782 6

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
Item Statistics

2.94 .788 65
3.09 .678 65
3.03 .637 65
2.95 .672 65
2.85 .690 65
2.86 .609 65

butir14
butir15
butir16
butir17
butir18
butir19

Mean Std. Deviation N
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Inter-Item Correlation Matrix

1.000 .478 .409 .496 .586 .177
.478 1.000 .355 .353 .398 .145
.409 .355 1.000 .405 .402 .414
.496 .353 .405 1.000 .322 .175
.586 .398 .402 .322 1.000 .506
.177 .145 .414 .175 .506 1.000

butir14
butir15
butir16
butir17
butir18
butir19

butir14 butir15 butir16 butir17 butir18 butir19

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.  
Item-Total Statistics

14.78 5.172 .629 .512 .727
14.63 5.955 .493 .284 .762
14.69 5.904 .562 .344 .746
14.77 5.962 .498 .304 .761
14.88 5.485 .646 .522 .724
14.86 6.496 .380 .356 .786

butir14
butir15
butir16
butir17
butir18
butir19

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

17.72 8.047 2.837 6
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
Reliability Keputusan Pembelian 

Case Processing Summary

65 100.0
0 .0

65 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.797 .795 7

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
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Item Statistics

3.14 .704 65
3.14 .747 65
2.80 .666 65
3.17 .675 65
3.12 .673 65
2.85 .643 65
3.23 .656 65

butir20
butir21
butir22
butir23
butir24
butir25
butir26

Mean Std. Deviation N

 
 

Inter-Item Correlation Matrix

1.000 .468 .293 .377 .326 .324 .336
.468 1.000 .433 .541 .556 .305 .221
.293 .433 1.000 .424 .439 .365 .286
.377 .541 .424 1.000 .401 .385 .158
.326 .556 .439 .401 1.000 .369 .430
.324 .305 .365 .385 .369 1.000 .048
.336 .221 .286 .158 .430 .048 1.000

butir20
butir21
butir22
butir23
butir24
butir25
butir26

butir20 butir21 butir22 butir23 butir24 butir25 butir26

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.  
Item-Total Statistics

18.31 7.716 .521 .327 .772
18.31 7.154 .635 .492 .748
18.65 7.763 .551 .322 .766
18.28 7.672 .568 .379 .763
18.32 7.472 .632 .469 .751
18.60 8.244 .432 .280 .787
18.22 8.484 .350 .285 .801

butir20
butir21
butir22
butir23
butir24
butir25
butir26

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

21.45 10.251 3.202 7
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Regression 
Variables Entered/Removedb

Pelayanan,
Harga,
Kualitas_
Produk

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Keputusan_pembelianb. 
 

Model Summaryb

.773a .598 .578 2.08010 .598 30.209 3 61 .000 2.309
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Pelayanan, Harga, Kualitas_Produka. 

Dependent Variable: Keputusan_pembelianb. 
 

ANOVAb

392.126 3 130.709 30.209 .000a

263.936 61 4.327
656.062 64

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pelayanan, Harga, Kualitas_Produka. 

Dependent Variable: Keputusan_pembelianb. 
 

Coefficientsa

1.785 2.104 .848 .400
.218 .102 .233 2.138 .037 .632 .264 .174 .554 1.805
.506 .148 .378 3.423 .001 .692 .401 .278 .540 1.853
.330 .119 .293 2.783 .007 .643 .336 .226 .596 1.678

(Constant)
Harga
Kualitas_P
Pelayanan

Mod
1

B Std. Erro

Unstandardized
Coefficients

Beta

tandardize
Coefficients

t Sig. ero-ordePartial Part
Correlations

olerance VIF
llinearity Statist

Dependent Variable: Keputusan_pembeliana. 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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ANGKET PENELITIAN 
 
 
 

NAMA   : 

ALAMAT    : 

USIA    : 

PEKERJAAN   : 

 

Berikut ini terdapat bebarapa pertanyaan, baca dan pahami baik – baik setiap 

pertanyaan tersebut. Berilah tanda silang ( X ) pada jawaban yang menurut anda 

sesuai dengan keadaan sebenarnya. Apabila anda mengalami kesulitan dalam 

melakukan pengisian angket ini anda dapat bertanya mengenai kesulitan yang 

anda alami kepada kami. Pengisian angket ini sangat berguna, karena hasil 

penelitian akan dijadikan data untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas produk 

dan pelayanan terhadap keputusan menggunakan jasa di Nuansa Studio Semarang. 

 

Terima kasih atas kesediaan anda dalam pengisian angket ini dan sebelumnya 

kami ucapkan terima kasih. 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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1. HARGA 

a. Pilihan Harga 

1) Pilihan paket harga yang ditawarkan oleh Nuansa Studio 

memudahkan anda memilih jasa sesuai yang anda inginkan :  

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

2) Harga yang ditawarkan sesuai dengan fasilitas yang terdapat dalam 

tiap pilihan paket harga  

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

3) Paket manakah yang anda pilih dalam piihan harga yang 

ditawarkan oleh Nuansa Studio : 

a. Eksklusif 

b. Spesial 

c. Standar 

d. Lainnya 

 
b. Cara Pembayaran 

4) Nuansa Studio memberikan kemudahan dalam cara pembayaran 

jasa yang anda gunakan 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 
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5) Sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak Nuansa Studio lebih 

cepat dan efisien: 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

 
c. Persaingan 

6) Anda memilih Nuansa Studio dibandingkan dengan pesaing 

dikarenakan harga yang ditawarkan lebih murah : 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

7) Anda menggunakan jasa Nuansa Studio karena tertarik atas sampel 

yang diberikan dibandingkan dengan usaha lain dari pesaing : 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 
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2. KUALITAS PRODUK 

a. Kinerja (Performance) 

1) Setelah melihat contoh atau sampel produk, kinerja produk yang 

dihasilkan Nuansa Studio sudah cukup baik: 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

2) Kinerja dari produk hasil  Nuansa Studio lebih menarik 

dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis    : 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

 
b. Ciri atau Keistemewaan Tambahan ( Feauture ) 

3) Nuansa Studio mempunyai keunggulan dari kualitas produk yang 

mereka hasilkan dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis  

: 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

4) Produk hasil dari Nuansa Studio memiliki ciri atau keistemewaan 

tambahan dibandingkan dengan produk dari pesaing : 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 
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c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

c. Kesesuaian dengan Spesifikasi (Conformance to Specification) 

5) Tampilan gambar dan suara yang dihasailkan Nuansa Studio secara 

keseluruhan cukup jelas dan tidak kabur  : 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

6) Proses editing yang dihasilkan Nuansa Studio memiliki tampilan 

yang cukup baik : 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

 

3. PELAYANAN 

a. Bukti langsung 

1) Peralatan yang digunakan oleh Nuansa Studio sudah sesuai dengan 

apa yang anda harapkan : 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 
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2) Karyawan Nuansa Studio memiliki sikap profesionalisme yang 

tinggi di saat bekerja: 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

b. Jaminan 

3) Jaminan yang diberikan Nuansa Studio apabila terjadi kerusakan 

produk sudah cukup baik : 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

4) Dalam memberikan jaminan, pihak Nuansa Studio selalu 

memperhatikan keinginan konsumen : 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

c. Keandalan 

5) Ketrampilan karyawan Nuansa Studio dalam mengoperasikan 

peralatan sudah cukup baik : 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 
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6) Karyawan Nuansa Studio selalu memenuhi keinginan serta 

masukan dari konsumen : 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

 

4. KEPUTUSAN PEMBELIAN 

a. Pencarian informasi 

1) Nunsa Studio sudah anda ketahui sebagai salah satu perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa khususnya shooting video pernikahan  

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

2) Informasi yang anda ketahui tentang Nuansa Studio berasal dari 

iklan atau rekomendasi dari orang lain : 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

 
b. Keputusan Pembelian 

3) Produk manakah yang anda pilih pada pilihan produk yang 

ditawarkan oleh Nuansa Studio : 

a. Shooting Video Pernikahan 

b. Photography Pernikahan 

c. Editing Video 
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d. Lainnya 

4) Berapa banyak jumlah produk yang anda pesan dalam 

menggunakan jasa Nuansa Studio : 

a. > 3  

b. 3  

c. 2  

d. 1  

5) Berapa banyak waktu yang anda perlukan untuk menggunakan jasa 

Nuansa Studio : 

a. 1 hari 

b. 2 hari 

c. 3 hari 

d. > 3 hari 

 
c. Perilaku Setelah Pembelian 

6) Setelah anda menggunakan jasa Nuansa Studio, anda berniat 

memakai jasa Nuansa Studio kembali atau merekomendasikan 

kepada orang lain dikemudian hari : 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

7) Nuansa Studio merupakan salah satu perusahaan jasa terbaik yang 

mampu memenuhi kebutuhan dankeinginan konsumen : 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 


