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ABSTRAK 

 

 Penelitian yang berjudul “Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap 

Keputusan Pembelian Daging Ayam di Pasar Lemabang Palembang”. Peneliti 

tertarik meneliti masalah ini karena untuk mengetahui kepuasan konsumen di 

pasar lemabang palembang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pelaksanaan jual beli di pasar Lemabang Palembang dan bagaimana kepuasan 

konsumen terhadap keputusan pembelian daging ayam di pasar lemabang 

palembang serta faktor-faktor pendorong dan penghambat kepuasan konsumen 

terhadap keputusan pembelian daging ayam di pasar lemabang palembang.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli dan 

kepuasan konsumen di pasar Lemabang Palembang serta faktor pendorong dan 

penghambat kepuasan konsumen terhadap keputusan pembelian daging ayam di 

pasar lemabang palembang. Dengan jumlah responden 30 konsumen yang 

melakukan pembelian daging ayam di pasar lemabang palembang. Metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan angket. 

Dalam teknik penulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau 

gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang 

diselidiki, sedangkan perbedaan kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan 

data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh suatu kesimpulan 

pelaksanaan jual beli di pasar Lemabang Palembang di lakukan secara langsung. 

Konsumen merasa cukup puas karena terus menerus melakukan pembelian ulang 

daging ayam di pasar lemabang palembang. Bahkan sudah ada yang menjadi 

pelanggan dalam waktu yang cukup lama.Kualitas memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian, dimana konsumen akan melakukan 

pembelian jika kualitas daging ayam yang ditawarkan sesuai dengan keinginan 

konsumen. Faktor harga memberikan pengaruh yang terhadap keputusan 

pembelian konsumen terhadap daging ayam di pasar lemabang palembang. 

Semakin cocok harga yang ditawarkan oleh pedagang terhadap konsumen, maka 

semakin kuat keputusan pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen terhadap 

daging ayam. 

 

Kata kunci: Kepuasan Konsumen, Keputusan Pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seorang 

yang timbul karena membandingkan kinerja yang di persepsikan produk 

atau jasa terhadap hasil ekspektasi mereka.
1
 Kepuasan konsumen hanya 

dapat tercapai dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada 

konsumennya. Penentuan harga dalam penjualan daging ayam sangat 

mempengaruhi kepuasan konsumen untuk membeli dagig ayam di suatu 

pedagang, serta pelayanan yang baik sering dinilai oleh konsumen secara 

langsung dari penjual sebagai orang yang melayani, karena ini diperlukan 

usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan agar dapat 

memenuhi keinginan dan meningkatkan kepuasan konsumen. 

Fenomena yang terjadi di pasar lemabang pada umumnya 

konsumen ingin daging ayam dengan harga murah dengan kualitas baik 

secara cita rasa yang bermutu, sumber informasi digunakan konsumen 

untuk mengatahui kondisi daging ayam terkini, seperti kadaan harga 

daging ayam di pasaran serta informasi seputar isu-isu tentang daging 

ayam yang sudah lama atau sudak busuk. Sumber informasi dapat berasal 

dari teman, keluarga, maupun media sosial. 

                                                             
1
 Kotler, Philip dan Kevin Lame Keller. Manajemen Pemasaran . Jakarta: Penerbit Erlangga. 

2009. Hal. 139 
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Kepuasan konsumen terhadap keputusan pembelian daging ayam 

di pasar lemabang harus memenuhi criteria-kriteria persyaratan yang 

diantaranya memenuhi kualitas yang baik, segar, harga masih terjangkau 

dan informasi paling baru dari daging ayam. 

Kegiatan usaha perdagangan dapat dilakukan dengan perseorangan 

mapun persekutuan. Usaha perdagangan yang dilakukan baik dalam skala 

bear maupun kecil, serta melalui sistem penjualan grosir maupun retail 

erupakan perwujudan dari adanya kegiatan untuk memenuhi 

kebutuhanhidup sehari-hari yang dilakukan melalui berbagai kegiatan 

seperti kegiatan jual beli.
2
 

Ilmu ekonomi merupakan suatu studi mengenai individu-individu 

dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, 

dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat 

digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang 

dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumi, sekarang dan 

dimasa datang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. 
3
 

Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 

tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, 

dan Toko Modern menyebutkan bahwa: 

usaha perdagangan dapat dibagi menjadi dua macam berdasarkan pihak 

yang mengelolanya, yaitu: 

                                                             
2
https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/badan-usaha/perusahaan-persekutuan diakses 20 

oktober 2018 
3
 Sadono Sukirno, Mikroekonomi  Teori  Pengantar, Jakarta, Rajawali Pers, 2015,hlm 9 
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1. Usaha perdagangan yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). Usaha perdagangan ini berupa pasar tradisional, dimana 

instansi pemerintah tersebut berkerja sama dengan swasta dengan 

menyediakan lokasi dan menyewakan tempat penjualan berupa los, 

kios, toko, dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil, swadaya 

masyarakat maupun koperasi usaha kecil yang bergerak dengan modal 

kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
4
 

2. Usaha perdagangan yang dikelola oleh swasta. Usaha perdagangan ini 

berupa pusat perbelanjaan yang disewakan kepada para pelaku usaha, 

toko mandiri yang pada umumnya dijadikan usaha kecil atau 

menengah, berupa toko modern seperti supermarket, hypermarket dan 

minimarket. 

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar 

barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama 

bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar 

menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. 

Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap 

barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau 

jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan 

ada orang yang membuat yang disebut produsen. Kegiatannya bernama 

produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada juga 

                                                             
4
 https://www.hukumonline.com/pusatdata/ 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Uang
https://id.wikipedia.org/wiki/Barter
https://id.wikipedia.org/wiki/Modern
https://id.wikipedia.org/wiki/Uang
https://id.wikipedia.org/wiki/Produsen
https://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
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yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengantar barang dari 

produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. 

Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi.
5
 

Bertambahnya penduduk di Indonesia dan adanya kesadaran yang 

tinggi dari masyarakat tentang pemenuhan gizi bagi tubuhnya serta 

dukungan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin maju, oleh karena itu perlu peningkatan terhadap sumber gizi 

salah satunya adalah bahan makanan yang mengandung protein hewani 

yang berasal dari ayam yang berupa daging. 

Daging ayam merupakan jenis makanan bergizi yang populer di 

kalangan masyarakat yang bermanfaat sebagai sumber protein hewani. Hal 

ini disebabkan daging ayam merupakan salah satu bentuk makanan yang 

mudah diperoleh dan ,mudah pula cara pengelolannya. Hal ini menjadikan 

daging ayam merupakan jenis bahan makanan yang selalu dibutuhkan dan 

dikonsumsi secara luas oleh masyarakat, sehingga kebutuhan daging ayam 

juga akan terus meningkat. 

Terdapat berbagai jenis daging ayam yang dikonsumsi masyarakat 

diantaranya Ayam Buras (Non-Perebred Chicken), Ayam Ras Pedaging 

(Broiler Chicken), serta Ayam Ras Petelur (Laying Pullet Chicken). 

Masyarakat dalam mengkonsumsi daging ayam selalu memilih diantara 

tiga jenis daging ayam tersebut yang tersedia dipasaran. Perbedaan dari 

cita rasa dan harga merupakan salah satu pertimbangan masyarakat dalam 

                                                             
5
 https://.id.m.wikipedia.org 

https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumsi
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mengkonsumsi daging ayam. Salah satu daging ayam yang digemari 

masyarakat adalah daging Ayam Ras Pedaging (Broiler Chicken). 

Konsumen mempunyai karakteristik yang berbeda-beda yang 

membuat setiap pengambilan keputusan melakukan pembelian daging 

ayam menjadi bervariasi ada yang membeli di pasar modern dan ada yang 

membeli di pasar tradisional. 

Perkembangan dan pertambahan pelanggan dan upaya dari 

pedagang daging ayam untuk mempertahankan pelanggannya inilah yang 

membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN DAGING AYAM DI PASAR LEMABANG 

PALEMBANG 

  

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah 

untuk penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pelaksaan jual beli daging ayam di pasar lemabang? 

2. Bagaimana kepuasan konsumen terhadap keputusan pembelian daging 

ayam di pasar Lemabang Palembang? 

3. Apakah faktor-faktor pendorong dan penghambat kepuasan konsumen 

terhadap keputusan pembelian daging ayam di pasar Lemabang 

Palembang? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui pelaksaan jual beli daging ayam di pasar lemabang 

2. Untuk mengetahui  kepuasan konsumen terhadap keputusan pembelian 

daging ayam di Pasar Lemabang Palembang 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat kepuasan 

konsumen terhadap pembelian daging ayam di pasar Lemabang 

Palembang 

D.  MANFAAT  PENELITIAN 

1. Bagi penulis 

Dapat memberikan pemahaman kepada penulis mengenai faktor 

faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap 

keputusan pembelian daging ayam di pasar Lemabang Palembang. 

2. Bagi fakultas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai analisis kepuasan konsumen terhadap keputusan pembelian 

daging ayam di pasar Lemabang Palembang, dengan demikian 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan pembaca sebagai tambahan 

informasi dan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian 

serupa.  

3. Bagi Konsumen 

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan informasi bagi 

masyarakat dalam melakukan pembelian daging ayam. 
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E. DEFINISI OPERASIONAL 

Agar peneliti ini lebih terarah kepada permasalahan yang akan di bahas 

(diteliti), maka perlu adanya batasan-batasan serta lingkup pembahasan 

melalui definisi operasional sebagai berikut: 

1. Kepuasan konsumen 

Wilki mendefinisikan Kepuasan Konsumen adalah 

tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi 

suatu produk atau jasa. Sedangkan menurut Kolter, et., 

mendefinisikan bahwa kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil kerja) yang ia 

rasakan di bandingkan dengan harapannya. 
6
 

Kepuasan pelanggan perlu diperhatikan karena berdampak 

pada respons konsumen selanjutnya. Konsumen yang puas 

kemungkinan akan membeli serta memberikan suara-suara positif 

tentang produk. Ini pula yang menjadi kunci loyalitas. Konsumen 

yang tidak puas, tindakan nya bisa berupa mengeluh, 

menghentikan pembelian, memperingatkan teman, mengeluh 

kepada yang berwenang dan mengambil tindakan hukum.
7
 

2. Keputusan pembelian  

Keputusan pembelian konsumen merupakan sebuah 

tindakan yang dilakukan konsumen untuk membeli suatu produk. 

                                                             
6
 Fandy Tjiptana, Strategi Pemasaran, Andi Offset:Yogyakarta, 2008, hal 24 

7
 Bilsom Simamora, Membongkar Kotak Hitam Konsumen, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 

2003 hal 18 
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Setiap produsen pasti menjalankan berbagai strategi agar 

konsumen memutuskan untuk membeli produknya.  

Menurut Kotler keputusan pembelian adalah tindakan dari 

konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari 

berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu 

mempertimbangkan kualitas, harga dan produk sudah yang di 

kenal oleh masyarakat. 
8
 

F. METODE PENELITIAN 

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan 

penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah 

yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. 

Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian  

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan 

dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah 

suatu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau 

gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta  berhubungan antara 

fenomenal yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah 

bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dan 

                                                             
8
 Sciffman, Leon G.& Leslie L. Manajemen Pemasaran. Jilid 1 Edisi Milenium: jakarta 2002 
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perilaku mereka yang di amati. Penelitian ini juga menggunakan penelitian 

pustaka sebagai bahan tambahan dalam menyusun karya ilmiah.  

2. Sumber data  

Sumber data adalah subjek dari data dapat diperoleh. Adapun sumber 

data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 

dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data 

langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun 

sumber data primernya diperoleh dari pasar Lemabang Palembang.
9
 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak 

langsung dari subjek penelitinya. Menggunakan data ini sebagai data 

pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data 

sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang 

relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain buku-buku yang 

berkaitan tentang Analisis kepuasan konsumen terhadap keputusan 

pembelian daging ayam dipasar Lemabang Palembang dan literature-

literature lainnya yang mendukung. 
10
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3. Populasi dan sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah semua individu untuk siapa kenyataan yang 

diperoleh dan sampel ini hendak untuk digeneralisasikan.
11

 Populasi 

dalam penelitian ini adalah para konsumen daging ayam yang 

berjumlah ± 150 orang di pasar Lemabang Palembang.  

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh populasi yang 

diselidiki.
12

 Sampel dalam penelitian ini adalah para konsumen daging 

ayam yang berjumlah ± 30 orang di pasar Lemabang Palembang.  

4. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada 

para responden. Metode ini dilakukan peneliti untuk mengetahui 

jawaban-jawaban yang lebih mendalam tentang kejadian 

sesungguhnya kepada para responden.
13
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 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research I, Yayasan penerbitan Fakultas Ugm, Yogyakarta, 1986. 

Hal 70 
12

 Hodari Nawawi, Metodelogi Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada Universitas Pers, 

Yogyakarta, 1991, hal 31 
13
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ke 12 2002, hal  2012 
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b. Pengamatan (observasi) 

Adalah alat pengumpulan data yang di lakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat sistematik gejala-gejala yang diselidiki. 

Dengan observasi kita memperoleh gambaran yang lebih jelas 

sukar diperoleh dengan metode lain. Dalam hal ini penulis akan 

melakukan pengamatan langsung pada semua pihak yang terkait 

dengan kepuasan konsumen terhadap keputusan pembelian daging 

ayam di pasar lemabang Palembang. 

c. Dokumentasi  

Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter, yakni cara 

menggali data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada 

hubungannya dengan pokok permasalahan, yakni catatan, artikel, 

dan lain-lain.  

d. Analisa data  

Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisa deskriptif  

kualitatif, langkah yang dilakukan adalah pengumpulan data.  

e. Metode kuesioner (angket) 

Angket yaitu suatu bentuk tanya jawab secara tertulis, dengan 

menggunakan daftar pertanyaan. Berdasarkan jawaban-jawaban yang 



12 

 

 

diperoleh dapat diketahui keadaan jiwa seseorang atau sejumlah 

orang.
14

 

Metode angket ini digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang Analisis kepuasan konsumen terhadap keputusan 

pembelian daging ayam di pasar Lemabang Palembang. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam laporan penelitian ini, Sistematika penulisan ini dibagi dalam 

bentuk sebagai berikut: 

1. Bab I. Didalam bab ini terdiri dari Pendahuluan yang 

menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian,manfaat penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

2. Bab II terdiri dari penelitian sebelumnya dan menjelaskan 

tentang beberapa pokok teori yang terkait dengan Analisis 

Kepuasan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian 

Daging Ayam Dipasar Lemabang Palembang. 

3. Bab III dalam bab ini  menjelaskan tentang gambaran 

umum, sejarah tempat penelitian, visi misi, struktur dan 

sebagainya.  

4. Bab IV. Bab tersebut menjelaskan tentang hasil penelitian 

dan pembahasan. Yakni jawaban beserta analisis mengenai 

rumusan masalah bagaimana kepuasan konsumen terhadap 

                                                             
14

 M.Dalyono, op.cit, hal 11 
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keputusan pembelian daging ayam di pasar Lemabang 

Palembang. 

5. Bab terakhir, yakni bab IV berisi penutup, yang 

menjelaskan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan 

saran-saran. 
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