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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga, dan merk program
khusus terhadap minat konsumen pada SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat Surakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Orang Tua
Wali Murid SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat Surakarta yang berjumlah 380
responden. Sampel dalam penelitian ini adalah 158. Analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Kualitas
Produk (X1) tidak berpengaruh terhadap Minat Konsumen (Y). Harga (X2) tidak berpengaruh
terhadap Minat Konsumen (Y). Merek (X3) berpengaruh terhadap Minat Konsumen (Y). Pengujian
hipotesis secara keseluruhan Uji F membuktikan hipotesis berpengaruh dan signifikan terhadap
minat konsumen secara bersama-sama. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Merek
berpengaruh lebih besar dari variabel lainnya, oleh sebab itu untuk meningkatkan minat orang tua
untuk mendaftarkan pengelola sekolah perlu meningkatkan proses layanan.
Kata kunci: Kualitas Produk, Harga, Merek, Minat Konsumen
Abstract
This study aims to determine the effect of product quality , price , and brand “special
program” on consumer interest in SD Muhammadiyah Surakarta “special programs” West Town .
This research is quantitative . The population in this study is the Parents Guardians SD
Muhammadiyah Surakarta West City “special program” totaling 380 respondents. The sample in
this study is 158. The data analysis used in this study were using multiple linear regression
analysis. The result of this research is Quality Products (X1) has no effect on Consumer Interests
(Y). Price (X2) has no effect on Consumer Interests (Y). Brand (X3) influence on Consumer
Interests (Y). Testing the overall hypothesis of F test hypotheses prove influential and significant
impact on consumer interests together. The results also showed that brand influence is greater than
any other variable, and therefore to increase the interest of parents to enroll school administrators
need to improve service processes.
Keywords : Product Quality , Price , Brand , Consumer Interests
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PENDAHULUAN
Perkembangan dunia saat ini berjalan dengan pesat, yang menciptakansuatu persaingan yang
semakin
ketat.
Hal
ini
yang
menuntut
produsen
untuk
lebih peka,
kritis
dan reaktif terhadap perubahan yang ada,baik politik, sosial budaya, dan ekonomi (Tjiptono, 2008).
Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat mencapai kesuksesan dalam
persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan.
Agar tujuan tersebut tercapai, maka setiap perusahaan harus berupaya menghasilkan dan
menyampaikan barang dan jasa yang diinginkan konsumen dengan harga yang pantas. Dengan
demikian, setiap perusahaan harus mampu memahami kelangsungan hidup perusahaan tersebut
sebagai organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan parakonsumen sangat
tergantung pada perilaku konsumennya (Tjiptono, 2008).
Perusahaan harus bekerja keras membuat kebijakan-kebijakan strategis baru dalam menjual
produk dan jasa mereka dalam kaitannya menghadapi persaingan
yang ketat dengan
competitor yang dapat memberikan value yang lebih besar kepada customer. Pada dasarnya dengan
semakin banyaknya pesaingmaka semakin banyak pula pilihan bagi pelanggan untuk dapat memilih
produk yang sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Sehingga konsekuensi dari perubahan
tersebut adalah pelanggan menjadi lebih cermat dan pintar dalam menghadapi setiap produk yang
diluncurkan di pasar (Desi, 2011).
Masyarakat kini mulai berpikir selektif dan smart dalam memilih suatu produk, sehingga
mereka akan mendapatkan kegunaan atau manfaat yang merekacari dari sebuah produk. Bahkan,
terkadang mereka tidak ragu untukmengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan produk yang
berkualitas. Ketatnya persaingan aka memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan dan
merebut market share (Muhammad, 2014).
Kotler dan Amstrong (2008) mendefinisikan pemasaran adalah suatu proses sosial dan
manajerial yang membuat individu dankelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan
inginkan lewat penciptaandan perutukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain.
Dari pengertian tersebut nampak bahwa perusahaan menjajaki apa yang diminta dan
dibutuhkan oleh konsumen dan kemudian berusaha mengembangkan produk yang akan
memuaskan konsumen sehingga menjadikan konsumen memiliki banyak alternatif pilihan produk
sebelum mengambil keputusan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan (Kotler dan
Amstrong, 2008).
Dalam perkembangan selanjutnya, maka konsumen menjadi faktor kunci penentu atas
keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan didalam memasarkan produknya. Perusahaan
harus mampu mengenali secar dini apa yang menjadi kebutuhan dan harapan konsumen saat ini
maupun masa yang akan datang. Disinilah dibutuhkan seorang manajer pemasaranyang
mempunyai pengetahuan seksama tentang perilaku konsumen agar dapat memberikan definisi
pasar yang baik untuk mengikuti perubahan yang terus menerus ini, serta untuk merancang bauran
pemasaran yang tepat (Jackson, 2013).
Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian barang dan
jasa. Mempelajari dan menganalisa perilaku konsumen dalam keputusan pembelian adalah hal
yang penting, sebab dengan pengetahuandasar yang baik mengenai perilaku konsumen akan dapat
memberikan masukanyang berarti bagi perencanaan strategi pemasaran (Kotler dan Amstrong,
2008).
I.
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Salah satu keunggulan dalam persaingan ini terutama adalah kualitas produk yang
dapat memenuhi keinginan kosumen. Bila tidak sesuai denganspesifikasi maka produk akan ditolak.
Sekalipun produk tersebut masih dalam batas toleransi yang telah ditentukan maka produk
tersebut sebaiknya perlumenjadi catatan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang lebih besar
diwaktuyang akan datang. Kondisi pelanggan yang semakin kritis dalam hal kualitas juga memaksa
perusahaan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu produknya agar terhindar dari
klaim atau ketidak puasan pelanggan perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain yang
sejenis (Jackson, 2013).
Kotler & Armstrong (2008) mengatakan bahwa kualitas produkmerupakan senjata strategis
yang potensial untuk mengalahkan pesaing. Jadihanya perusahaan dengan kualitas produk paling
baik akan tumbuh dengan pesat,dan dalam jangka panjang perusahaan tersebut akan lebih berhasil
dari perusahaanyang lain.
Pesatnya arus informasi dan maraknya penyebaran nilai-nilai kehidupan dari belahan dunia
perlu mendapatkan perhatian khusus agar seorang anak tumbuh menjadi generasi yang maju dalam
sisi intelektual dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kehidupan sesuai dengan nilai moral dan
agama (Susilo, 2007).
Pendidikan merupakan sebuah proses dan sekaligus sistem yang bernuara pada pencapaian
tujuan tertentu yang dinilai dan diyakini sebagai tujuan yang ideal. Bagi bangsa Indonesia tujuan
yang hendak dicapai lewat proses dan sistem pendidikan adalah sebagaimana yang tercantum dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi:
“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Sedangkan isi kurikulum pendidikan dasar
berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1994 Pasal 14 ayat (2) wajib memuat sekurangkurangnya bahan kajian dan pelajaran: a) pendidikan pancasila, b) pendidikan agama, c) pendidikan
kewarganegaraan, d) bahasa Indonesia, e) membaca dan menulis, f) matematika (termasuk
berhitung), g) pengantar sains dan teknologi, h) ilmu bumi, i) sejarah nasional dan umum, j)
kerajinan tangan dan kesenian, k) pendidikan jasmani dan kesehatan, l) menggambar, m) bahasa
Inggris (Idi, 2007: 38).
Membahas tentang pendidikan maka tidak akan terlepas dari manajemen sekolah. Manajemen
sekolah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan sumber daya
pendidikan dengan maksud untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan (Susilo,2007: 72).
Dengan perkataan lain manajemen sekolah merupakan bagian dari manajemen pendidikan atau
menerapkan menejemen pendidikan dalam organisasi sekolah sebagai salah satu komponen dari
sistem pendidikan yang berlaku.
SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta terletak di Jl. Dr. Moewardi No. 24
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Usia SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat
Surakarta hingga saat ini adalah 10 tahun. Artinya SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat
Surakarta telah mengalami banyak pengalaman yang dapat dibagikan kepada pengelola SD
Muhammadiyah lain yang hendak mengembangkan PK. Pecapaian kompetensi yang berhasil
dilakukan SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta untuk semua jenis standar
kompetensi adalah 100%. Pencapaian kompetensi 100% tersebut menjadi ukuran keberhasilan SD
Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta. Selain keberhasilan pencapaian
kompetensi, SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta juga melaksanakan dengan
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sungguh-sungguh hasil kegiatan gugus SD, seperti study banding, pembinaan awal tahun, sosialisasi
Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP), sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
workshop guru dan karyawan, Kelompok Kerja Guru, dan KelompokKerja Kepala Sekolah Kepsek
SD, meskipun tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara penuh.
Pada sisi pengembangan kualitas peserta didik, SD Muhammadiyah Program Khusus Kota
Barat Surakarta juga mengadakan kegiatan ekstra yang disebut dengan “Kegiatan Pendidikan Anak
Seutuhnya”. Kegiatan tersebut diantaranya adalah; dokter kecil, motivasi, parenting program,
festival bahasa, pekan seni SD tahun 2009, ektrakurikuler computer, ektrakurikuler Hizbul Wathon
(HW), ektrakurikuler Tapak Suci (TS), dan ektrakurikuler renang. Pengembangan kegiatan extra
untuk peserta didik selain diberikan untuk membina mental dan kedisiplinan, juga dimaksudkan
untuk melatih ketrampilan sesuai dengan bidang yang diminati peserta didik.
Hasil pengembangan kualitas SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta, pada
akhirnya membuahkan prestasi baik dari sisi akademis maupun non akademis, menjadi salah satu
favorit bagi masyarakat. Pengelolaan Pendidikan Islam Program Khusus SD Muhammadiyah
Kottabarat Surakartasecara geografis berbeda SD Muhammadiyah Program khusus Kottabarat
Surakarta memiliki lokasi yang strategis di tengah kota Surakarta, letak geografis ini, membedakan
sekolah yang lain dalam melakukan tata ruang baik kelas maupun sarana belajar lain seperti
lapangan dan taman belajar, berbeda. Namun secara akademis, tujuan yang hendak dicapai adalah
sama, yakni turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Selama ini prestasi yang berhasil diraih tahun
2010, Juara harapan 1 siswa berprestasi se Surakarta tahun 2011, Juara 1 lomba pidato MAPSI se
Surakarta tahun 2011, Juara 1 bulu tangkis se Surakarta tahun 2009 sd 2011, Juara 2 bulu tangkis
se surakarta tahun 2010 dan 2011, Juara 1 LCT Hizbul Wathon tahun 2011dan lain-lain.
Keberhasilan prestasi akademik tersebut dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam
pengelolaan pendidikan Islam.
Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul “PENGARUH KUALITAS
PRODUK, HARGA, DAN MEREK PROGRAM KHUSUS TERHADAP MINAT KONSUMEN
PADA SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS KOTA BARAT SURAKARTA”
KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Desi Arista (2011) yang berjudul “Analisis Pengaruh Iklan, Kepercayaan Merek,dan Citra
Merek terhadap Minat Beli Konsumen” tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk menganalisis
pengaruh iklan Telkom Speedy terhadap minat beli Telkom Speedy. Untuk menganalisis pengaruh
kepercayaan merek Telkom Speedy terhadap minat beli Telkom Speedy dan Untuk menganalisis
citra merek Telkom Speedy terhadap minat beli Telkom Speedy. Jenis penelitian dalam penelitian
ini adalah penelitian kuantitatif Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang menggunakan
dan calon pengguna Telkom Spe. Metode Pengumpulan Data demgan menggunakan kuesioner dan
wawancara. Hasil penelitian menunjjukkan hasil penelitian menunjukkan Variabel Iklan (X1) yang
memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,023 < 0,05 memenuhi syarat untuk menjadi variabel
pendukung minat beli. Konsumen mengemukakan bahwa iklan Telkom Speedy menarik dan
informasi yang disampaikan dalam iklan tersebut sesuai dengan mutu produk tersebut, juga iklan
mempengaruhi minat beli Telkom Speedy. Variabel kepercayaan merek (X2) menjadi variabel
kedua yang memiliki tingkat signifikansi 0,001. Nilai signifikansi tersebut memenuhi syarat untuk
menjadi variabel pendukung bagi minat beli karena nilainya < 0,05. Konsumen percaya terhadap
Telkom Speedy karena telah menggunakan Internet Speedy selama bertahun-tahun dan banyaknya
II.
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konsumen yang menggunakan Telkom Speedy sehingga calon konsumen ikut terdorong untuk
menggunakannya dan Telkom Speedy tidak pernah mengecewakan mereka karena Telkom Speedy
menjaga kualitas produk mereka. Selain itu merek Telkom Speedy sudah dikenal diseluruh
masyarakat luas.Variabel citra merek (X3) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,531 tidak
memenuhi syarat < 0,05 dan tidak memiliki pengaruh signifikan untuk menjadi syarat terhadap
variabel minat beli produk Telkom Speedy. Konsumen tidak memilih citra merek sebagai variabel
yang mendukung minat beli karena konsumen lebih mempercayai konsumen lain tentang
keunggulan dan kehandalan yang telah menggunakan Telkom Speedy sehingga konsumen lebih
memutuskan menggunakan Telkom Speedy berdasarkan pengalaman dari konsumen lain yang telah
menggunakan Telkom Speedy terlebih dahulu. Variabel yang memiliki pengaruh paling besar
adalah variabel kepercayaan merek (X2) dengan tingkat signifikansi 0,001 diikuti variabel iklan
(X1) dengan tingkat signifikansi 0,023 dan pengaruh yang paling kecil terhadap minat beli adalah
variabel citra merek (X3) dengan tingkat signifikansi 0,531.
Muhammad (2014) yang berjudul “ Pengaruh Promosi Dan Harga Terhadap Minat Beli
Perumahan Obama Pt. Nailah Adi Kurnia Sei Mencirim Medan” penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen PT. Nailah Adi Kurnia sei mencirim
kec. Medan Sunggal. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap minat beli konsumen PT. Nailah
Adi Kurnia sei mencirim kec. Medan Sunggal. Untuk mengetahui pengaruh promosi dan harga
terhadap minat beli konsumen PT. Nailah Adi Kurnia sei mencirim kec. Medan Sunggal. Jenis
penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analis data regresi berganda dan
hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil uji F terlihat bahwa nilai Fhitung = 9,285 dengan
nilai probabilitas yakni sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian H0 ditolak, kesimpulannya bahwa
ada pengaruh signifikan promosi dan harga terhadap minat beli. Berdasarkan hasil uji t
menunjukkan t =1,985 dengan nilai signifikansi sebesar = 0,05 ≤ 0.05 dengan demikian berarti
nilai signifikansi 0,000 adalah lebih kecil sama dengan dari 0,05 yang berarti menunujukkan bahwa
promosi memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli. Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk
variabel keandalan menunjukkan nilai t =2,506 dengan nilai signifikansi sebesar = 0,014 < 0,05
dengan demikian berarti nilai signifikansi 0,014 adalah lebih kecil dari 0,05 yang berarti
menunujukkan bahwa daya harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli.
Erdasarkan hasil R2 menunjukan R-Square (dilihat dari Adjusted R Square) sebesar 0,143, hal ini
berarti 14,3% variasi nilai Minat Beli ditentukan oleh variasi nilai promosi dan harga sedangkan
sisanya 85,7% minat beli dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.
Syahputra (2012) yang berjudul” Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek dan Harga Terhadap
Keputusan Pembelian Notebook Acer di”MIO” HI TECH Surabaya” Populasi dalam penelitian ini
adalah calon Pembelian Notebook Acer di”MIO” HI TECH Surabaya. Metode pengambilan sampel
dengan metode non probability sampling dengan teknik Purposive Sampling yaitu sampel dipilih
berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti, dengan jumlah sampel dalam penelitian ini
adalah 108 responden Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation
Modeling (SEM). Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SEM (Stuctural Equation
Modeling) dan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan hal-hal
untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : Faktor Product Quality berpengaruh terhadap
Faktor Purchase Decision. Faktor Price tidak berpengaruh terhadap Faktor Purchase Decision.
Faktor Brand Image berpengaruh terhadap Faktor Purchase Decision.
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Putri (2014) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Merek Deterjen
“Attack Easy” Terhadap Kepuasan Konsumen Di Andina Mart Gonilan, Kartasura
Sukoharjo”Penelitian ini betujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kualitas produk,
harga dan merek deterjen “Attack Easy” terhadap kepuasan konsumen. Untuk mengetahui variabel
mana yang paling dominan diantara kualitas produk, harga dan merek. Pengujian hipotesis yang
pertama apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Hiposesis yang kedua
apakah pengaruh harga berpengaruh terhadap kepuaansan konsumen. Hipotesis yang ketiga apakah
merek berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Populasi dalam penelitan ini adalah responden
mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah Surakarta yang membeli
deterjen “Attack easy”. teknik pengnambilan sampling adalah desain probability sampling, teknik
pengambilan secara random/ acak. Metode pengambilan data meliputi kuesioner dan wawancara.
Analisis data yang digunakan adalah : 1) uji instrument meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. 2)
uji hipotesis meliputi uji regresi linear berganda, uji kecocokan atau uji Goodness of Fit, uji t, uji
determinan (R2 ), uji F. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel yang terdiri
dari kualitas produk, harga dan merek secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap
kepuasan konsumen. Sedangkan variabel yang paling dominan diantara kualitas produk, harga dan
merek, variabel yang paling dominan terhadap kepuasan konsumen adalah merek.
Monalisa ( 2016 ) judul “Variabel-variabel Produk Yang Mempengaruhi Keputusan
Konsumen Dalam Membeli Produk Tupperware Pada PT. Syamdifa Salsa Utama di Samarinda”.
Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan non probability sampling yang
digunakan adalah insidental sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa
variabel – variabel produk kualitas produk, citra merek,variasi produk berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keputusan konsumen dalam pembelian produk Tupperware. Pengujian
hipotesis secara keseluruhan Uji F keputusan pembelian membuktikan hipotesis berpengaruh dan
signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli secara bersama-sama. Hasil pengujian
dengan Uji t diketahui bahwa variabel citra merek, variasi produk merupakan variabel yang paling
signifikan terhadap kepusan konsumen dalam pembelian produk Tupperware. Sementara variabel
kualitas produk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen dalam
pembelian produk Tupperware
Berdasarkan kerangka di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:
H1 = Ada pengaruh antara kualitas produk terhadap minat konsumen pada SD program khusus
Muhammadiyah.
H2 = Ada pengaruh antara harga terhadap minat konsumen pada SD program khusus
Muhammadiyah.
H3 = Ada pengaruh antara merek terhadap minat konsumen pada SD program khusus
Muhammadiyah.
METODE
Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode
penelitian kuantitatif ini mengarah pada analisis data-data numeric (angka) yang diolah dengan
metode statistik. Pendekatan kuantitatif pada umumnya digunakan pada penelitian inferensial dan
menyandarkan kesimpuan pada pengujian hipotesis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data
primer, yaitu data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti umtuk menjawab masalah penelitian
III.
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secara khusus Populasi dalam penelitian ini adalah Orang Tua Wali Murit SD Muhammadiyah
program khusus Kota Barat Surakarta yang berjumlah 380 responden. Sampel dalam penelitian ini
diambil dari konsumen Orang Tua Wali Murit SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat
Surakarta. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan desain probability sampling,
teknik pengambilan sampel secara random/ acak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur/
anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampling. Metode Analisis Data yang digunakan
dalam penelitian ini dengan menggunakan metode regresi berganda.
HASIL PENELITIAN
Deskripsi responden dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik
responden yang terpilih dijadikan responden dalam penelitian ini. Responden dalam penelitian ini
berjumlah 158 orang. Adapun karakteristik responden tersebut adalah sebagai berikut :
IV.

1. Jenis Kelamin
Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis kelamin
Laki-laki
Perempua
Total
Sumber : Data primer yang diolah, 2016
2. Anak ke

jumlah
73
85
158

%
46.2
53.8
100.0

Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan anak ke
Anak ke
jumlah
%
1
84
53.2
2
51
32.3
3
20
12.7
4
3
1.9
Total
158
100.0
Sumber : Data primer yang diolah, 2016
3. Pekerjaan Ayah
Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Ayah
Pekerjaan
Advokat
Dokter
Dosen
Guru
Karyawan
Suwasta
Konsulta

jumlah
1
7
3
3

%
.6
4.4
1.9
1.9

19

12.0

1

.6

7

Pekerjaan
PNS
Polri
TNI
Wiraswas
Total
Sumber : Data primer yang diolah, 2016
4. Pekerjaan Ibu

jumlah
32
7
3
82
158

%
20.3
4.4
1.9
51.9
100.0

Tabel 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Ibu
Pekerjaan
Bidan
Dokter
Dosen
Guru
Ibu Ruma
Karyawan
Suwasta
Perawat
PNS
Polri
TNI
Wiraswas
Total
Sumber : Data primer yang diolah, 2016
5. Pendidikan Ayah

jumlah
1
6
5
6
44

%
.6
3.8
3.2
3.8
27.8

12

7.6

2
29
6
2
45
158

1.3
18.4
3.8
1.3
28.5
100.0

Tabel 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Ayah
Pendidika
n
jumlah
%
D3
16
10.1
S1
105
66.5
S2
17
10.8
S3
2
1.3
SMA
17
10.8
SMP
1
.6
Total
158
100.0
Sumber : Data primer yang diolah, 2016
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6. Pendidikan Ibu
Tabel 6
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Ibu
Pendidikan
D3
S1
S2
SMA
Total
Sumber : Data primer yang diolah, 2016
7. Jarak dari rumah ke sekolah

jumlah
27
87
22
22
158

%
17.1
55.1
13.9
13.9
100.0

Tabel 4.7
Karakteristik Responden Berdasarkan Jarak Rumah ke Sekolah
Km
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
Sumber : Data primer yang diolah, 2016
8. Keterkaitan dengan sekolah

jumlah
17
18
23
22
22
3
9
2
4
18
1
9
2
2
6
158

%
10.8
11.4
14.6
13.9
13.9
1.9
5.7
1.3
2.5
11.4
.6
5.7
1.3
1.3
3.8
100.0

Tabel 4.8
Karakteristik Responden Berdasarkan Keterkaitan dengan Sekolah
Keterkaitan dengan
sekolah
jumlah
%
Anggota
13
8.2
Pengurus
5
3.2
Simpatisan
23
14.6
Tidak Ada
117
73.1
Total
158
100.0
Sumber : Data primer yang diolah, 2016
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Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Merek
terhadap minat konsumen
Tabel 4.17
Rekapitulasi Regresi Berganda
Variabel
Koefisien Std. Error
thitung
Signifikan
(Constant)
Kualitas
Produk
Harga
Merek

a.

b.

c.

d.

9.897

3.301

2.998

0.162

0.099

1.644

.102

-0.007
0.124
-0.057
.955
0.468
0.089
5.255
.000
2
R
= 0,318
Fprobabilitas 0.000
Fhitung
= 23.892
Ftabel
= 2,60
ttabel (0,05)
= 1,984
Sumber : Data primer yang diolah, 2016
Berdasarkan Tabel 4.6 di atas diperoleh persamaan regresi linier ganda sebagai berikut:
Y = 9.897 + 0.162X1 - 0.007X2 + 0.468X3
Adapun interpretasi dari persamaan regresi linier ganda tersebut sebagai berikut:
Konstanta (a) bernilai positif sebesar 9.897 yang berarti bahwa jika Kualitas Produk, Harga,
Merek tetap atau konstan (tidak mengalami perubahan) maka besarnya minat konsumen adalah
sebesar 9.897.
Koefisien regresi variabel Kualitas Produk (b1) benilai positif sebesar 0.162, artinya bahwa
setiap penambahan 1 poin Kualitas Produk maka akan menambah minat konsumen sebesar 0.162
dengan asumsi variabel lain tetap.
Koefisien regresi variabel Harga (b2) bernilai negatif sebesar 0.007, artinya bahwa setiap
penambahan 1 poin Harga maka akan menurunkan minat konsumen sebesar 0.007 dengan
asumsi variabel lain tetap.
Koefisien regresi variabel Merek (b3) bernilai positif sebesar 0.468, artinya bahwa setiap
penambahan 1 poin merek maka akan menambah minat konsumen sebesar 0.468 dengan asumsi
variabel lain tetap.

DISKUSI
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SDMuhammadiyah Program Khusus Kota
Barat Surakarta dengan total responden sebanyak 158 responden menunjukkan:
1. Pengaruh Kualitas Produk (X1) terhadap Minat Konsumen (Y)
Hasil penelitian mendapatkan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh terhadap minat
konsumen. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Monalisa ( 2016 )
menyatakan bahwa kualitas produk tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat
konsumen. Sehingga minat konsumen akan semakin tinggi, apabila SD Muhammadiyah Program
Khusus Kota Barat lebih bagus dari sekolah lain, kualitas baik dan terjamin mutunya, semakin
meningkatkan kelengkapan program khususnya, menciptakan peserta didik yang berkualitas dan
berprestasi, pembelajaran menggunakan metode bervariasi dan inovatif, fasilitas belajar lengkap,
V.

10

guru kompeten dan profesional, iklim belajar kondusif untuk pendidikan anak dan materi
pembelajaran integratif antara ilmu umum dan agama.
2. Pengaruh Harga (X2) terhadap Minat Konsumen (Y)
Hasil penelitian mendapatkan bahwa harga tidak berpengaruh terhadap minat konsumen.
Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2012) menyatakan
bahwa harga tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat konsumen. Sehingga
minat konsumen akan semakin tinggi, apabila SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat SPP
dan uang gedung terjangkau, tidak merugikan konsumen, memberikan beasiswa yang berprestasi
dan tidak mampu, biaya pendidikan sesuai dengan fasilitas yang ada, dan memberikan harga yang
kompetitif.
3. Pengaruh Merek (X3) terhadap Minat Konsumen (Y)
Hasil penelitian mendapatkan bahwa merek berpengaruh terhadap minat konsumen. Penelitian
ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Desi Arista (2011), Putri (2014) dan
Syahputra (2012) menyatakan bahwa merek mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap
minat konsumen. Sehingga minat konsumen akan semakin tinggi, apabila SD Muhammadiyah
Program Khusus Kota Barat semakin meningkatkan merek yang mudah terkenal dan menarik, lebih
berminat dengan sekolah lain, tampilan mudah diingat, member nama sangat unik dan simpel,
memiliki desain yang menarik, terkanal sejak lama, memiliki citra merek yang baik, memiliki
kualitas yang baik, merasa puas dengan fasilitas produk dan menyukai SD Muhammadiyah
Program Khusus.
4. Pengaruh Kualitas Produk (X1), Harga (X2) dan Merek (X3) terhadap Minat Konsumen
(Y)
Hasil penelitian mendapatkan bahwa secara bersama-sama kualitas produk, harga dan merek
berpengaruh terhadap minat konsumen. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Desi Arista (2011), Muhammad (2014), Syahputra (2012), Putri (2014) dan Monalisa (2016)
menyatakan bahwa kualitas produk, harga, merek berpengaruh terhadap minat konsumen. Sehingga
minat konsumen akan semakin tinggi, apabila SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat
semakin meningkatkan keinginan konsumen, program yang lengkap, ada program khususnya.
Tetangga, kerabat, orang hebat/terkenal menyekolahkan anaknya di SD Muhammadiyah Program
Khusus Kota Barat, rekomendasi dari orang lain, kualitas sudah tidak diragukan, mampu
menciptakan anak didik yang berkualitas.
VI.

1.
2.
3.
4.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
Kualitas Produk (X1) tidak berpengaruh terhadap Minat Konsumen (Y), sehingga Kualitas
Produk secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat konsumen.
Harga (X2) tidak berpengaruh terhadap Minat Konsumen (Y), sehingga harga secara individu
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat konsumen
Merek (X3) berpengaruh terhadap Minat Konsumen (Y), sehingga merek secara individu
berpengaruh secara signifikan terhadap minat konsumen
Secara bersama-sama Kualitas Produk (X1), Harga (X2) dan Merek (X3) berpengaruh terhadap
Minat Konsumen (Y), sehingga dapat diartikan bahwa secara bersama-sama Kualitas Produk,
Harga, Merek berpengaruh terhadap minat konsumen.
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5. Dari hasil perhitungan determinasi (R2) bahwa variabel minat konsumen dipengaruhi oleh
Variable Kualitas Produk, Harga, Merek dan yang lain dipengaruhi oleh variable lain diluar
penelitian.
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