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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia usaha khususnya pada bagian pemasaran, saat ini mengalami 

persaingan yang semakin meningkat. Pemasaran mempengaruhi hampir semua 

segi di kehidupan sehari-hari dan memegang peranan yang sangat besar dalam 

pertumbuhan dan  pembangunan ekonomi. Jadi suatu sistem pemasaran yang 

efektif adalah penting bagi masa depan bangsa.  

Konsep pemasaran menempatkan pembeli sebagai pusat kegiatan 

pemasaran. Hal ini berarti bahwa kebutuhan dan keinginan pembeli harus 

dimasukkan ke dalam produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Sedangkan 

pembeli dengan sumber-sumber yang terbatas akan memaksimalkan kepuasan 

mereka. Bagi perusahaan, pemasaran tidak hanya sekedar menjual dan 

memasang iklan atau mencari keuntungan semata, tetapi lebih mengarah pada 

pemenuhan kebutuhan dan kepuasan konsumen. 

Seiring dengan majunya peradaban manusia dan perubahan lingkungan 

yang terjadi setiap saat akan membawa perubahan terhadap perilaku 
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kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial. Termasuk 

membawa pengaruh terhadap perilaku dan pola hidup konsumen dalam 

memilih barang dan tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Dengan meningkatnya kebutuhan hidup, salah satu usaha perdagangan 

yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini adalah 

usaha di bidang pertokoan. Disini perilaku konsumen merupakan hal yang 

sangat penting guna menarik dan mempertahankan kelangsungan hidup 

usahanya, karena dengan memahami perilaku konsumen dapat memberikan 

petunjuk mengenai bagaimana cara memenuhi selera pembeli agar dapat 

memberikan kepuasan kepada konsumennya. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli, harga yang terjangkau oleh 

semua lapisan masyarakat, kualitas produk yang baik, promosi yang menarik,  

maupun pemilihan lokasi yang strategis. 

Kendala yang sering dihadapi oleh pihak manajemen toko dalam 

membuat dan menerapkan strategi pemasarannya adalah kurangnya informasi 

yang akurat mengenai perilaku konsumen, sehingga manajemen perlu mencari 

dan mengumpulkan informasi tentang konsumen agar dapat menarik dan 

mempertahankan pembeli untuk menggunakan produk yang dipasarkannya. 

Saat ini berbagai macam pusat perbelanjaan eceran mulai bermunculan 

dengan bermacam bentuk dan ukuran. Beberapa contoh bentuk pusat 

perbelanjaan eceran misalnya minimarket dan supermarket. Dengan semakin 

banyak dijumpai minimarket dan supermarket diberbagai tempat, maka 

keberadaannya ditengah-tengah masyarakat menjadi semakin penting. Hal ini 

disebabkan karena adanya perubahan cara pandang konsumen terhadap 
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minimarket dan supermarket itu sendiri. Kadang konsumen pergi berbelanja 

tanpa memandang produk atau merek yang spesifik dalam pikirannya, tetapi 

hanya sekedar keinginan untuk keluar dari rumah, melihat-lihat atau 

menghabiskan waktu senggang. 

As Gross Ar Royyan adalah salah satu minimaket yang lokasinya 

berada di lingkungan kos mahasiswa  Universitas Sebelas Maret Surakarta 

tepatnya di Jl. Kartika No.1 Ngoresan  Jebres Surakarta, yang menyediakan 

berbagai macam produk kebutuhan seperti makanan dan minuman ringan, 

produk kecantikan, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan listrik, 

perlengkapan bayi dan pakaian, dengan berbagai pilihan merek agar pembeli 

dapat menentukan dan memilih sendiri barang yang disukainya. 

Untuk menunjang itu, suasana minimarket dibuat sedemikian rupa 

sehingga pembeli betah berbelanja di tempat itu. Karyawan diharapkan tidak 

hanya sekedar melayani permintaan dan pembayaran atas barang yang dibeli 

oleh pembeli, tetapi juga dituntut untuk bekerja secara terampil, bersikap 

ramah serta berpenampilan yang sopan dan rapi. Karena hal ini bisa menjadi 

nilai tambah tersendiri dari pembeli terhadap minimarket tersebut, sehingga 

bisa digunakan sebagai alasan pembeli untuk datang kembali di kemudian 

hari. 

Dalam melakukan pembelian, konsumen selalu memperhatikan faktor-

faktor yang memotivasinya. Untuk memotivasi konsumen dalam melakukan 

pembelian, atribut-atribut yang dimiliki minimarket As Gross Ar Royyan 

seperti produk yang bagus dan menarik, lokasi yang strategis, harga yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 4 

terjangkau, promosi yang menarik serta pelayanan yang memuaskan harus 

sangat diperhatikan. 

Faktor-faktor tersebut diduga mempunyai pengaruh terhadap perilaku 

dan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Maka penulis 

mencoba melakukan penelitian dengan mengadakan analisis mengenai faktor 

yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian, 

sehingga pada penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “ANALISIS 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 

KONSUMEN DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN PADA 

MINIMARKET AS GROSS AR ROYYAN DI  NGORESAN  JEBRES 

SURAKARTA”  

 

B. Perumusan Masalah 

 Dengan melihat uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah faktor produk, lokasi, harga, promosi dan pelayanan secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen 

dalam melakukan pembelian pada Minimarket As Gross Ar Royyan? 

2. Apakah faktor produk, lokasi, harga, promosi dan pelayanan secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

konsumen dalam melakukan pembelian pada Minimarket As Gross Ar 

Royyan? 
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3. Faktor manakah  diantara produk, lokasi, harga, promosi dan pelayanan 

yang paling dominan mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian pada Minimarket As Gross Ar Royyan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan diatas maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor produk, lokasi, harga, promosi dan 

pelayanan secara parsial terhadap keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian pada Minimarket As Gross Ar Royyan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor produk, lokasi, harga, promosi dan 

pelayanan secara bersama-sama terhadap keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian pada Minimarket As Gross Ar Royyan. 

3. Untuk mengetahui faktor diantara produk, lokasi, harga, promosi dan 

pelayanan yang paling dominan mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam melakukan pembelian pada Minimarket As Gross Ar Royyan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Minimarket As Gross Ar Royyan 

Dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan masukan kepada 

Minimarket As Gross Ar Royyan didalam menentukan kebijakan 

pemasaran mengenai produk, lokasi, harga, promosi dan pelayanan yang 

memuaskan. 

2. Bagi pembaca 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

pengetahuan sebagai pembanding bagi penelitian yang akan datang 

sehingga dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam penelitian 

ini. 

3. Bagi penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam hal 

pengambilan keputusan pembelian untuk konsumen 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

A. Pemasaran 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan yang penting dalam 

perekonomian. Kegiatan pemasaran dalam perusahaan merupakan salah satu 

kegiatan pokok dari suatu sistem organisasi bisnis yang harus dilakukan oleh 

para pengusaha demi kelangsungan hidup suatu organisasi bisnis yang 

mempunyai tujuan mencari keuntungan serta memenuhi kebutuhan konsumen 

akan barang atau jasa. Kegiatan pemasaran suatu perusahaan beroperasi dalam 

suatu lingkungan yang terus-menerus berkembang sebagai konsekuensi sosial 

perusahaan, tetapi juga dibatasi oleh sumber-sumber dari perusahaan itu 

sendiri dan peraturan-peraturan yang ada. Sehubungan dengan itu tugas 

manajer perusahaan adalah memilih dan melaksanaan tujuan perusahaan serta 

dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dengan kata lain, 

kegiatan pemasaran itu haruslah dikoordinasikan dan dikelola dengan cara 

yang baik. 
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Pengorganisasian dan pengelolaan ini mencakup di dalamnya 

perencanaan produk dengan membuat program-program sesuai dengan 

kebutuhan konsumen, pengembangan produk, penetapan harga yang tepat, 

pendistribusian dan promosi yang efektif dan akhirnya mengadakan evaluasi 

sebagai dasar pertimbangan selanjutnya. 

 

 

1. Definisi Pemasaran 

a. Menurut Kotler 

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain (Kotler, 2002:19). 

b. Menurut Stanton 

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha atau bisnis 

yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan 

dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan 

dan jasa baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen potensial 

(Stanton, 1996:7). 

Definisi manajemen pemasaran menurut Kotler (1997:13) yaitu : 

proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, 

serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran 

yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. 
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  Definisi ini menyatakan bahwa manajemen pemasaran merupakan suatu 

proses yang meliputi analisis, perencanaan, pengimplementasian dan 

pengawasan yang mencakup barang, jasa dan ide yang bersandar pada ide 

pertukaran dan bertujuan untuk menghasilkan kepuasan untuk pihak-pihak 

yang terlibat di dalam proses pemasaran. 

  Manajer pemasaran tidak boleh hanya memusatkan perhatiannya pada 

kebutuhan pasar sasaran saja, akan tetapi juga harus sadar akan lingkungan 

yang selalu berubah-ubah, sebab keberhasilan dari manajer pemasaran juga 

dipengaruhi oleh lingkungan dimana perusahaan beroperasi, yang berupa 

lingkungan mikro yaitu : perusahaan, supplier, perantara, pesaing, pelanggan, 

dan publik. Sedangkan lingkungan makro meliputi : demografi, ekonomi, 

sosial dan budaya, politik dan hukum, dan persaingan. 

 

2. Konsep Pemasaran 

Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan pemasarannya sering kali 

mengalami banyak kesulitan dan kerumitan, sehingga tujuan dari setiap 

perusahaan kadang tidak tercapai. Pengusaha yang sudah mengenal bahwa 

pemasaran merupakan faktor yang penting untuk mencapai kesuksesan 

perusahaannya, akan mengetahui adanya cara dan falsafah baru yang terlibat 

di dalamnya. Cara dan falsafah baru inilah yang disebut sebagai konsep 

pemasaran. 

Sehingga dalam maknanya yang utuh, konsep pemasaran dapat di 

definisikan merupakan sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa 
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kepuasan keinginan dari konsumen adalah dasar kebenaran sosial dan 

ekonomi kehidupan sebuah perusahaan (Stanton, Lamarto, 1996:14). 

Menurut Swastha (1996:18-21), ada tiga faktor penting yang mendasari 

konsep pemasaran diatas, yaitu : 

a. Orientasi Konsumen. 

Perusahaan akan mencapai kesuksesan apabila perusahan 

berorientasi pada konsumen, hal ini berarti bahwa perusahaan harus 

berusaha menciptakan produknya sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan konsumennya. Pada pokoknya, perusahaan yang 

ingin mempraktekkan orientasi konsumen ini harus : 

1) Menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan 

dipenuhi. 

2) Memilih kelompok pembeli tertentu sebagai sasaran penjualannya. 

3) Menentukan produk dan program pemasarannya. 

4) Mengadakan penelitian pada konsumen untuk mengukur, menilai dan 

menafsirkan keinginan, sikap serta tingkah laku konsumen. 

5) Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik (misalnya 

dengan menitik beratkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah 

atau model yang menarik) sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

b. Koordinasi dan Integrasi dalam Perusahaan. 

Untuk memberikan kepuasan konsumen secara optimal semua 

elemen pemasaran yang ada di dalam perusahaan harus dikoordinasikan 

dan diintegrasikan dengan tujuan untuk menghindari adanya pertentangan 

di dalam perusahaan maupun dengan pasarnya.  
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Semua bagian yang ada di dalam perusahaan harus menyadari bahwa 

tindakan mereka sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan dan mempertahankan konsumen. 

c. Mendapatkan Laba Melalui Kepuasan Konsumen.  

Perusahaan menggunakan konsep pemasaran dengan maksud untuk 

memperbaiki dan menciptakan hubungan yang baik dengan konsumennya. 

Hubungan ini akan sangat bermanfaat dalam menunjang kelangsungan 

usaha dan sekaligus dapat meningkatkan laba perusahaan, karena dengan 

terpenuhinya kepuasan konsumen akan menguntungkan perusahaan. 

 

B. Perilaku Konsumen 

1. Definisi Perilaku Konsumen 

a. Menurut Engel, Blackwell dan Miniard 

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan 

ini (Engel, Blackwell,  Miniard, 1994:3) 

b. Menurut Swastha dan Handoko 

Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan 

jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut (Swastha, 

Handoko, 1997:10). 
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 Perilaku konsumen merupakan suatu kunci bagi perusahaan untuk 

merencanakan dan mengelola pemasaran perusahaan dalam lingkungan yang 

selalu berubah, karena perilaku konsumen akan menentukan proses 

pengambilan keputusan dalam pembelian terhadap barang maupun jasa. 

 Ada dua elemen penting dari perilaku konsumen tersebut, yaitu proses 

pengambilan keputusan dan kegiatan fisik, yang semuanya itu melibatkan 

individu dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa 

secara ekonomis. 

2. Model Perilaku Konsumen 

 Awalnya para pemasar dapat mengerti secara jelas mengenai 

konsumen, yaitu melalui pengalaman sehari-hari pada waktu menjual 

barang dan jasa kepada konsumen tersebut. Semakin besar perusahaan dan 

pasar, maka kesempatan untuk berhubungan dengan konsumen semakin 

kecil, hal ini menyebabkan pentingnya diadakan penelitian konsumen. 

 Kita sulit mengetahui apa yang ada dalam pikiran seseorang pada waktu 

membeli produk. Titik tolak dalam memahami perilaku pembeli adalah 

model rangsangan tanggapan yang diperlihatkan dalam gambar berikut 

Kotler (2002:178) : 
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Gambar II.1 

Model Perilaku Konsumen 

 

 

Rangsangan-rangsangan terhadap perilaku pembelian 

 Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk yang 

diinginkan, maka mereka memerlukan suatu rangsangan yang dapat 

menimbulkan keinginan terhadap produk tersebut. Sehingga melalui 

rangsangan-rangsangan yang ada, konsumen dapat menentukan barang mana 

yang akan mereka beli. Sesuai gambar II.1 terdapat dua macam rangsangan, 

yaitu rangsangan pemasaran dan rangsangan lain. Kedua rangsangan tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Rangsangan pemasaran 

Rangsangan 
lain 
 
Ekonomi 
Teknologi 
Politik 
Budaya 

Karakteristik 
Pembeli 
 
Budaya 
 
Sosial 
 
Pribadi 
 
Psikologis 

Proses Keputusan 
pembeli 
 
Pengenalan Masalah 
 
Pencarian Informasi 
 
Evaluasi 
 
Keputusan Membeli 
 
Perilaku Membeli 
 
Perilaku Pasca 
Membeli 

Rangsangan 
pemasaran 
 
Produk 
Harga 
Tempat 
Promosi 

Keputusan 
Pembelian 
 
Pilihan produk 
Pilihan merek 
Pilihan 
penyalur 
Waktu 
pembelian 
Jumlah 
pembelian 
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Rangsangan pemasaran terdiri dari empat tahap yaitu produk, harga, 

tempat/lokasi dan promosi. 

1) Produk 

 Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam 

pasar untuk dapat diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi 

sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan (Stanton, 

Lamarto, 1996:305). 

Keberadaan produk dipakai untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan. Orang dipuaskan dengan produk karena produk merupakan 

sesuatu yang dapat diberikan kepada seseorang guna memuaskan 

kebutuhan dan keinginannya. Indikator yang digunakan antara lain : 

a) Merek produk yang dijual terjamin keasliannya. 

b) Desain produk, maksudnya barang yang ditawarkan memiliki 

model yang dapat mengikuti trend. 

c) Produk yang dijual berkualitas bagus. 

d) Kelengkapan barang yang tersedia, maksudnya barang yang 

tersedia dapat memenuhi keinginan konsumen dari berbagai usia 

dan ukuran. 

Kelengkapan produk atau barang yang dijual merupakan daya tarik 

bagi konsumen dan menjadi unsur penting dalam persaingan, serta 

merupakan salah satu faktor penentu dalam proses pembelian 

seseorang. Disamping kelengkapan produk yang tersedia, variabel 

produk seperti merk, desain produk (barang yang ditawarkan memiliki 

model yang dapat mengikuti trend) serta kualitas produk harus juga 
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dijamin karena para pembeli tertarik tidak hanya pada jajaran pilihan 

yang tersedia tetapi juga pada kualitas dan desain produk. 

Untuk mengelola produk perlu adanya suatu pedoman untuk 

mengubah produk yang ada, yaitu dengan menambah produk baru atau 

mengambil tindakan lain yang dapat mempengaruhi kebijaksanaan 

dalam penentuan produk. 

Klasifikasi produk berdasarkan daya tahan atau berwujud tidaknya : 

a) Produk tidak tahan lama. 

b) Produk tahan lama. 

c) Jasa, merupakan kegiatan, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan 

untuk dijual. 

Klasifikasi produk berdasarkan konsumen dalam membeli : 

a) Barang kebutuhan sehari-hari (convinience goods), yaitu barang 

yang pada umumnya sering dibeli, segera dan memerlukan usaha 

yang sangat kecil dalam perbandingan dan pembeliannya. 

Misalnya : barang pokok, barang impulsif, dan barang darurat. 

b) Barang belanjaan (Shopping Goods), yaitu barang yang dalam 

proses memiliki dan membelinya, dibeli konsumen dengan cara 

membanding-bandingkan berdasar kesesuaian, mutu, harga dan 

model. 

c) Barang khusus (Speciality Goods), yaitu barang yang memiliki ciri 

unik dan atau merk yang khas, karena sekelompok konsumen 

bersedia lebih keras dalam proses membeli. 
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d) Barang tidak dicari (Unshought Goods), konsumen tahu atau tidak 

tahu mengenai barang ini tetapi umumnya tidak berfikir untuk 

membeli. 

2) Harga 

Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya (Stanton, 

Lamarto, 1996:308). Indikator yang digunakan adalah : 

a) Harga yang sesuai dengan produk, maksudnya jika kualitasnya 

rendah maka harganya lebih murah daripada barang yang 

berkualitas lebih tinggi. 

b) Harga yang lebih rendah dari toko-toko saingan, maksudnya 

dengan barang dan kulitas yang sama, harganya lebih murah dari 

tempat lainnya. 

 Dalam kebijaksanaan harga, manajemen harus menentukan harga 

dasar dari produknya, kemudian menentukan kebijakan menyangkut 

potongan harga, pembayaran ongkos kirim dan lain-lain yang 

berhubungan dengan harga. 

 Para konsumen tertarik untuk mendapatkan harga yang pantas. 

“Harga yang pantas”dapat diartikan nilai yang dipersepsikan pantas 

(perceived reasonable value) pada saat transaksi dilakukan (Lamb et 

all, 2001:268). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembeli akan 

menyukai produk dengan harga yang pantas dengan produk tersebut.  

 Selain itu terdapat tipe konsumen yang menginginkan produk 

dengan harga murah dengan kualitas yang baik pula. Hal ini 
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disebabkan oleh keterbatasan daya beli yang dimiliki oleh konsumen, 

sedangkan kebutuhan tersebut harus dipenuhi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga : 

a) Permintaan terhadap  produk, yaitu harga yang secara sadar atau 

tidak sadar dinilai oleh pelanggan. 

b) Target pangsa pasar. 

c) Reaksi pesaing. 

Persaingan biasanya datang dari tiga sumber, yaitu : produk serupa, 

produk pengganti, dan produk tidak serupa tetapi mencari 

konsumen yang sama. 

d) Penggunaan strategi penetapan harga. 

Ada dua penetapan harga yang bisa diterapkan dalam menghadapi 

pesaing, yaitu : penetapan harga saringan (penetapan harga yang 

tinggi dalam cakupan harga-harga yang diharapkan) dan penetapan 

harga penetrasi (dengan menetapkan harga awal yang rendah untuk 

mencapai pasar secara cepat). 

e) Bagian lain dari bauran pemasaran produk, saluran distribusi, dan 

promosi. 

f) Biaya untuk memproduksi atau membeli produk. 

3) Tempat 

Tempat yang dimaksud adalah lokasi penjualan. Penentuan 

lokasi yang tepat harus menentukan potensi laba yang diharapkan. 

Dalam hal ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah potensi 

permintaan di daerah bersangkuatan, sebab untuk memperkirakan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 17 

potensi permintaan tidak mudah. Dalam menganalisa tempat penjualan 

yang strategis, maka perlu analisa potensi pasar dalam masyarakat. 

Indikator yang digunakan yaitu : 

a) Mudah dijangkau dengan kendaran pribadi. 

b) Mudah dijangkau dengan kendaraan umum.   

c) Lokasi yang strategis. 

d) Memiliki tempat parkir yang luas dan aman. 

4) Promosi 

 Promosi adalah unsur yang didayagunakan untuk 

memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk baru perusahaan 

(Stanton, Lamarto, 1996:47). Tujuan promosi adalah untuk 

meningkatkan penjualan dan keuntungan. Tetapi promosi secara 

sendirian jarang mampu menimbulkan penjualan, karena seseorang 

membeli atau tidak, dipengaruhi oleh produk, harga, jasa, pembiayaan 

dan aspek lain dari pemasaran. Bila melihat kembali mengenai hirarki 

tanggapan adalah lebih mengenai jika tujuan promosi adalah 

meningkatkan reaksi atau mendorong tanggapan pembelian potensial 

terhadap perusahaan.  

Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam promosi adalah :  

a) Promosi penjualan 

Merupakan kegiatan pemasaran yang mendorong pembelian 

konsumen dan efektivitas pengecer, antara lain dengan 

memberikan kupon berhadiah setiap pembelian sebesar tertentu.  

b) Personal selling 
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Merupakan promosi lisan dalam suatu percakapan dengan satu 

calon pembeli atau lebih untuk memperkenalkan produk baru yang 

ditujukan untuk menciptakan penjualan. 

c) Periklanan 

Merupakan bentuk promosi non pribadi tentang ide, barang dan 

jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. Fungsi dari periklanan 

tersebut antara lain untuk memberikan informasi, 

membujuk/mempengaruhi dan menciptakan image/kesan. Sedang 

tujuan dari periklanan adalah untuk memperkenalkan produk baru, 

meningkatkan penjualan barang/jasa dan menarik pelanggan baru. 

d) Publisitas 

Merupakan pendorongan permintaan secara non pribadi untuk 

suatu produk, jasa/ide dengan menggunakan berita komersial di 

dalam media massa dan sponsor tidak dibebani dengan sejumlah 

biaya secara langsung. 

Pada umumnya promosi dilakukan dengan mendasarkan pada tujuan : 

a) Modifikasi tingkah laku 

b) Memberitahu 

c) Membujuk 

d) Mengingatkan 

Pelaksanaan rencana promosi ada beberapa tahap : 

a) Menentukan tujuan. 

b) Mengidentifikasikan pasar yang dituju. 

c) Penyusunan anggaran/budjed. 
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d) Memilih berita/pesan. 

e) Menentukan promotional mix. 

f) Memilih media mix. 

g) Mengukur efektifitas. 

h) Mengendalikan dan memodifikasikan kampanye promosi. 

b. Rangsangan lain 

 Dalam memutuskan untuk membeli sebuah produk, konsumen juga 

dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari lingkungan disekitarnya, 

yang mana lingkungan tersebut antara lain : 

1) Ekonomi 

 Keadaan ekonomi seringkali menciptakan trend utama dalam 

pendapatan dan pola pembelanjaan konsumen. Daya beli yang tersedia 

dalam suatu perekonomian bergantung pada pendapatan, harga, 

tabungan dan ketersediaan kredit saat ini. Semakin membaiknya 

perekonomian di negara kita, pendapatan masyarakat juga menjadi 

meningkat, walau kadang peningkatan pendapatan ini selalu 

dipengaruhi oleh inflasi, sehingga pendapatan riilnya hanya mengalami 

sedikit kenaikan. 

 Semakin tinggi pendapatan maka akan semakin luas pasar barang 

dan jasa kemewahan. Hal ini juga dapat dicermati dengan semakin 

meningkatnya permintaan atas barang dan jasa yang berkualitas tinggi, 

pelayanan terhadap pelanggan lebih baik serta jenis barang bermaca-

macam. 

2) Teknologi 
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 Teknologi baru yang memberikan nilai terunggul dalam 

memuaskan kebutuhan konsumen akan merangsang aktivitas 

invesatasi dan ekonomi. Dalam perilaku konsumen, teknologi dapat 

merangsang keinginan konsumen untuk membeli produk yang menurut 

mereka terkesan lebih moderen dan lebih dapat memuaskan keinginan 

mereka. 

3) Politik 

 Keputusan pemasaran dipengaruhi kuat oleh perkembangan politik 

dan hukum. Pengaruhnya terhadap perilaku konsumen cukup besar. 

Hal ini ditandai dengan adanya gerakan masyarakat dan pemerintah 

yang terorganisir, sehingga dapat memperkuat hak dan kekuatan 

pembeli dalam berhubungan dengan penjual. Maka dari itu, perilaku 

pembelian dari konsumen akan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan 

yang dikeluarkan pemerintah. Konsumen akan cenderung membeli 

produk yang telah dimiliki badan hukum yang jelas atau halal. 

4) Budaya 

Budaya merupakan faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang 

yang paling mendasar. Budaya sifatnya sangat luas dan menyangkut 

segala aspek kehidupan manusia, mempelajari perilaku konsumen 

berarti juga mempelajari perilaku manusia. 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Membeli  

  Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi mengapa 

seseorang memutuskan untuk membeli suatu produk tertentu untuk 
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memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku pembelian tersebut digambarkan oleh Kotler 

(2002:183) sebagai berikut : 

 

 

Gambar II.2 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian 

 

a. Faktor Budaya 

    Budaya merupakan faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang 

yang paling mendasar. Budaya sifatnya sangat luas dan menyangkut segala 

aspek kehidupan manusia, mempelajari perilaku konsumen berarti juga 

mempelajari perilaku manusia.  

1) Budaya 

     Kebudayaan merupakan kompleks simbol dan barang-barang buatan 

diciptakan oleh masyarakat tertentu dan diwariskan dari generasi yang 

satu ke generasi yang lain sebagai faktor penentu dan pengukur 

perilaku anggotanya (Stanton,1996:131). 
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Simbol yang dimaksud dalam definisi tersebut dapat berupa 

sesuatu yang abstrak, seperti : sikap, pendapat, kepercayaan, nilai, 

bahasa, agama. Dan dapat pula bersifat nyata, seperti : alat-alat 

perumahan, produk karya seni dan lain sebagainya. Perilaku manusia 

akan berbeda karena keberadaannya dalam masyarakat kebudayaan 

yang berbeda. Nilai budaya adalah dinamis, dapat berubah setiap 

waktu sesuai kemajuan jaman. 

2) Sub-Budaya 

Masing-masing budaya pada dasarnya adalah heterogen dan 

terdiri dari kelompok sub-budaya yang lebih kecil, yang memberikan 

lebih banyak ciri-ciri sosial khusus. Sub-budaya terdiri dari 

kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Banyak sub-

budaya yang membentuk segmen pasar penting, dan pemasar sering 

merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan 

kebutuhan mereka. 

3) Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah pembagian di dalam masyarakat yang terdiri 

individu-individu yang berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama 

(Engel, Blackwell, Miniard, 1994:47).  

 Kelas sosial memiliki beberapa ciri, yaitu : orang dalam kelas 

yang sama cenderung bertingkah laku lebih seragam, orang merasa 

menempati posisis inferior atau superior dengan kelas sosial mereka, 

ditandai oleh sekumpulan variabel seperti pekerjaan, penghasilan, 

pendidikan. Individu dapat berpindah ke kelas sosial yang lain. 
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 Pada pokoknya masyarakat kita dapat dikelompokkan dalam tiga 

golongan, yaitu : golongan atas (pengusaha kaya dan pejabat tinggi), 

golongan menengah (pengusaha menengah dan karyawan instansi 

pemerintah), golongan bawah (pedagang kecil, pegawai rendah, buruh 

pabrik dan tukang becak). 

b. Faktor Sosial 

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok 

referensi, keluarga, serta peranan dan status sosialnya. 

1) Kelompok Referensi 

   Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan 

pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap sikap dan 

perilaku seseorang (Stanton, Lamarto, 1996:140).  

 Kelompok referensi ini dapat berupa : tetangga, sahabat, rekan 

kerja, perkumpulan agama, dan lain-lain. Kelompok referensi juga 

mempengaruhi sikap dan gambaran diri seseorang, karena secara 

normal orang menginginkan untuk menyesuaikan diri dan kelompok 

referensi menciptakan suasana penyesuaian yang mempengaruhi 

pilihan orang terhadap merk dan produk. 

2) Keluarga 

Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang mempengaruhi 

persepsi, peranan setiap anggota keluarga dalam membeli berbeda-

beda menurut  jenis barang dan jasa yang akan dibeli (Swastha, 

1996:83). 
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Pada umumnya keluarga merupakan acuan primer yang paling 

berpengaruh terhadap perilaku pembelian. 

3) Peranan dan status 

Sepanjang hidupnya seseorang terlibat dalam beberapa 

kelompok, yaitu keluarga, klub dan organisasi. Definisi peran dan 

status yaitu kedudukan seseorang dalam setiap kelompok. Peran 

meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan seseorang, masing-

masing peran menghasilkan status. 

Setiap peranan membawa satu status yang mencerminkan 

penghargaan umum yang diberikan sesuai dengan peranannya tersebut. 

Seseorang lebih memilih produk atau jasa untuk menyatakan peranan 

dan status mereka dalam masyarakat. 

 

c. Faktor Pribadi    

Keputusan seseorang untuk membeli suatu barang atau jasa dipengaruhi 

oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi hal-hal sebagai 

berikut, diantaranya : 

1) Usia dan Tahap Daur Hidup 

 Orang dalam membeli barang dan jasa berubah-ubah sepanjang 

hidupnya. Usia dan tahap hidup sangat berpengaruh terhadap pola 

konsumsi mereka. Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh 

karakteristik dari siklus hidup keluarganya. 

2) Pekerjaan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 25 

  Pekerjaan seseorang juga berpengaruh terhadap pola konsumsi. 

Pemasar harus mencoba untuk mengidentifikasikan kelompok kerja 

yang memiliki kehidupan rata-rata. Sehingga kelompok tersebut dapat 

tertarik pada barang atau jasa yang mereka tawarkan. Sebagai contoh, 

seseorang karyawan biasa akan tertarik untuk membeli baju kerja, 

sedangkan karyawan “kerah putih”, lebih tertarik untuk membeli 

kemeja atau dasi. 

3) Keadaan Ekonomi Seseorang 

  Keadaan ekonomi seseorang besar pengaruhnya terhadap pilihan 

produk. Keadaan ekonomi seseorang terdiri dari penghasilan, 

tabungan, hutang, kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap 

belanja atau menabung.  

Seseorang yang mempunyai keadaan ekonomi kurang akan 

memilih produk pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

harinya. Sedangkan seseorang yang memiliki keadaan ekonomi sedang 

atau lebih, akan memilih produk atau jasa yang mampu memberikan 

nilai lebih seperti produk yang bermerk dan memberikan prestise.  

4) Gaya Hidup 

 Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang di dunia yang 

diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan pendapat yang bersangkutan. 

Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang 

berinteraksi dengan lingkungannya. 

5) Kepribadian dan Konsep Diri 
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  Kepribadian adalah pola sifat individu yang dapat menentukan 

tanggapan untuk bertingkah laku (Swastha, 1996:58). Kepribadian 

seseorang berkaitan dengan konsep diri.  

 Konsep diri adalah bagaimana seseorang memandang dirinya 

sendiri dalam masyarakat yang ditentukan dari referensi, yaitu 

bagaimana cara orang lain memandang dia (Stanton, Lamarto, 

1996:162). 

d. Faktor Psikologis 

Perilaku seseorang dalam membeli dipengaruhi oleh empat faktor 

psikologis utama, yaitu : motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan 

dan sikap. 

1) Motivasi 

  Motif adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu 

yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan (Swastha, 

1996:87). Seseorang mempunyai suatu kebutuhan pada waktu tertentu. 

Kebutuhan menjadi suatu dorongan bila kebutuhan itu muncul hingga 

mencapai taraf intensitas yang cukup. Suatu kebutuhan perlu 

dirangsang agar dapat menjadi motif untuk bertindak. Sumber 

rangsangan dapat berasal dari dalam (rasa lapar dan haus), dari luar 

(melihat makanan), serta dengan memikirkan tentang suatu kebutuhan. 

2) Persepsi 

Persepsi adalah proses yang digunakan oleh seorang individu untuk 

memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan masukan-

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 27 

masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki 

arti ( Kotler, 1997:164).  

Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas obyek yang sama 

karena tiga proses. Pertama, perhatian selektif, yaitu proses 

penyaringan rangsangan. Kedua, distorsi selektif, yaitu kecenderungan 

untuk mengubah informasi ke dalam pengertian pribadi dan 

menginterprestasikannya untuk mendukung konsep mereka. Ketiga, 

ingatan selektif, yaitu ingatan orang akan apa yang akan mendukung 

keyakinan dan pandangan mereka. 

3) Pembelajaran 

    Pembelajaran adalah perubahan perilaku seseorang yang timbul 

dari pengalaman masa lalu (Stanton, Lamarto, 1996:156). 

Pembelajaran dihasilkan dari perpaduan kerja dorongan (drives), 

rangsangan (stimuli), petunjuk (cues), penguat (reinforcement), dan 

tanggapan (response). Hasil belajar ini akan memberikan tanggapan 

tertentu yang cocok dengan rangsangan dan mempunyai tujuan 

tertentu. 

4) Keyakinan dan Sikap 

   Keyakinan adalah gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang 

suatu hal. Sikap adalah evaluasi, perasaan emosional dan 

kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang terhadap suatu 

obyek atau gagasan. (Stanton, Lamarto, 1996:161). 
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C. Keputusan Pembelian 

 Definisi dari keputusan pembelian yaitu keputusan membeli yang 

dilakukan oleh konsumen yang telah melalui tahap-tahap sebelumnya dengan 

mempertimbangkan atribut-atribut yang ditawarkan. Menurut Swastha, 

Handoko (1997:251) keputusan pembelian adalah mengidentifikasikan ke 

semua pilihan yang mungkin untuk memecahkan semua persoalan itu dan 

menilai pilihan secara sistematis dan obyektif serta sasarannya. 

1. Perilaku Pembelian 

 Pengambilan keputusan pembelian berbeda-beda, tergantung pada 

keputusan pembelian. Menurut Assael, ada empat jenis perilaku konsumen 

berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan merk 

(Kotler, 2002:202). 

 

 

 

 Keterlibatan Tinggi  Keterlibatan Rendah 
Perbedaan Besar  
antar merek 

Perilaku pembelian yang 
rumit 

Perilaku pembelian 
yang mencari variasi 

Perbedaan Kecil  
Antar Merek 

Perilaku pembelian yang 
mengurangi 
ketidaknyamanan 

Perilaku pembelian 
yang rutin/ biasa 

Sumber : (Kotler, 2002:202). 

 

Tabel  II.1 

Empat Jenis Perilaku Pembelian 

 

a. Perilaku pembelian yang rumit. 
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 Para konsumen terlibat dalam pembelian yang rumit bila mereka 

sangat terlibat dalam pembelian dan sadar akan adanya perbedaan-

perbedaan besar diantara merek. Perilaku pembelian yang rumit itu 

lazim terjadi bila produknya mahal, jarang dibeli, berisiko dan sangat 

mengekspresikan diri. Konsumen pada umumnya tidak tahu banyak 

tentang kategori produk. 

b. Perilaku pembelian yang mengurangi ketidaknyamanan. 

 Setelah melakukan pembelian, konsumen mungkin mengalami 

ketidaknyamanan yang muncul setelah merasakan adanya hal-hal yang 

tidak mengenakkan dari produk tersebut atau setelah mendengar kabar 

yang menyenangkan mengenai produk sejenis dengan merek lain. 

Konsumen mulai mempelajari banyak hal lain dan berupaya untuk 

membenarkan keputusannya untuk mengurangi ketidakcocokan. 

Karena itu, konsumen pertama-tama melalui suatu keadaan perilaku, 

kemudian memiliki beberapa kepercayaan yang baru dan berakhir 

dengan penilaian terhadap pilihannya yang dirasakan tepat.  

c. Perilaku pembelian yang mencari variasi. 

 Beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan konsumen 

yang rendah namun perbedaan merek yang signifikan. Dalam situasi 

itu, konsumen sering melakukan peralihan merek. Perpindahan merek 

terjadi karena konsumen mencari variasi dan bukan karena 

ketidakpuasan. 

d. Perilaku pembelian yang rutin / berdasarkan kebiasaan. 
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 Banyak produk dibeli dengan kondisi rendahnya keterlibatan 

konsumen dan tidak adanya perbedaan merek yang signifikan. Jika 

konsumen tetap mengambil merek yang sama, hal itu karena kebiasaan 

bukan karena kesetiaan terhadap merek yang kuat. 

 

2. Peran Pembelian 

 Proses keputusan pembelian melibatkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi pembeli. Menurut Kotler (2002:202), ada lima peranan 

yang dimainkan orang dalam keputusan pembelian, yaitu : 

a. Pencetus (initiator) : seseorang yang pertama kali mengusulkan 

gagasan untuk membeli suatu produk atau jasa. 

b. Pemberi pengaruh (influencer) : seseorang yang pandangan atau 

sarannya mempengaruhi keputusan. 

c. Pengambil keputusan (decider) : seseorang yang mengambil keputusan 

untuk setiap komponen keputusan pembelian, apakah membeli atau 

tidak membeli, bagaimana membeli dan dimana akan membeli. 

d. Pembeli (buyer) : orang yang melakukan pembelian yang 

sesungguhnya. 

e. Pemakai (user) : sesorang yang mengkonsumsi atau menggunakan 

produk atau jasa yang bersangkutan. 

 

3. Tahap-tahap dalam Proses Keputusan Pembelian 

 Proses keputusan pembelian merupakan rangkaian beberapa tahap 

yang bisa dilalui konsumen baik seluruhnya atau sebagian. Konsumen 
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dapat melewatkan atau membalik beberapa tahap terutama pada pembelian 

dengan keterlibatan yang rendah. Tahap-tahap proses keputusan pembelian 

dapat digambarkan seperti pada bagan di bawah ini (Kotler, 2002:204) : 

 

 

Gambar II.3 

Model Lima Tahap Proses Pembelian 

 

 

 

 

Proses keputusan pembelian yaitu : 

a. Pengenalan masalah 

 Proses pembelian diawali dengan pengenalan masalah atau 

kebutuhan, pembeli menyadari adanya perbedaan antara keadaan 

aktual dengan keadaan yang diinginkannya. Kebutuhan itu dapat 

ditimbulkan oleh rangsangan internal yang berupa rasa lapar atau haus, 

maupun rangsangan eksternal. Dengan mengumpulkan sejumlah 

informasi dari konsumen, dapat diidentifikasikan rangsangan yang 

paling sering menimbulkan keinginan untuk membeli suatu produk. 

b. Pencarian informasi 
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 Konsumen yang sudah mulai menginginkan suatu produk akan 

berusaha untuk mendapatkan informasi tentang produk yang 

diinginkan tersebut. Yang menjadi perhatian pemasar adalah sumber 

informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif 

tiap sumber terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Sumber 

informasi konsumen digolongkan dalam empat kelompok, yaitu : 

1) Sumber pribadi : keluarga 

2) Sumber komersial : iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan. 

3) Sumber publik : media massa, organisasi konsumen pemeringkat. 

4) Sumber pengalaman : penanganan, pengkajian dan pemakaian 

produk. 

 Secara umum, konsumen mendapatkan sebagian besar informasi 

suatu produk dari sumber komersial, namun informasi yang paling 

efektif berasal dari sumber pribadi.  

c. Evaluasi alternatif 

 Setelah konsumen mendapat informasi, maka sekarang 

bagaimana konsumen memilih dari beberapa merek yang tersedia. 

Terdapat beberapa proses evaluasi konsumen sebagai proses yang 

berorientasi kognitif, yaitu mereka yang menganggap konsumen 

membentuk penilaian atas produk terutama berdasarkan kesadaran dan 

rasio. Konsep dasar tertentu yang membantu memperjelas proses 

penilaian konsumen antara lain : 

1) Konsumen berusaha memenuhi suatu kebutuhan. 

2) Konsumen mencari manfaat tertentu dari produk. 
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3) Konsumen memandang setiap produk sebagai rangkaian atribut 

dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan 

manfaat dan memuaskan kebutuhan. 

d. Keputusan pembelian 

 Setelah tahap evaluasi saat konsumen membentuk referensi atas 

merek-merek dalam kumpulan pilihan, konsumen juga mungkin 

membentuk niat untuk membeli barang yang paling disukai. Namun 

terdapat dua faktor antara niat membeli dengan keputusan membeli. 

Pertama, pendirian orang lain yang dapat mempengaruhi pendapat 

konsumen tergantung pada intensitas pendirian negatif orang lain dan 

motivasi konsumen untuk mengikuti orang lain. Yang kedua, faktor 

situasi yang tidak dapat diantisipasi yang dapat muncul dan mengubah 

niat pembelian.  

 

e. Perilaku pasca pembelian 

 Setelah membeli suatu produk konsumen akan mengalami 

beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu yang akan 

mempengaruhi perilaku mereka selanjutnya terhadap produk tersebut. 

Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa besar harapan atas 

suatu produk dengan kenyataan yang dirasakan pembeli atas produk 

tersebut. 

 Bila konsumen merasa puas maka ia akan membeli kembali 

produk tersebut dan membicarakan hal-hal yang menguntungkan 

tentang produk itu kepada orang lain. Sedangkan konsumen yang tidak 
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puas bereaksi sebaliknya, mereka akan merubah sikapnya terhadap 

produk tersebut menjadi sikap yang negatif bahkan menolak, misalnya 

dengan membuang atau mengembalikan produk. Ketidakpuasan 

pembeli juga akan berpengaruh terhadap ucapan pembeli kepada pihak 

lain, misalnya dengan mengajukan keluhan, mengadu kepada 

kelompok lain, mengingatkan teman mereka untuk menghentikan 

pembelian terhadap produk tersebut. Pemasar harus dapat mengambil 

langkah-langkah untuk meminimalkan jumlah ketidakpuasan pasca 

pembelian konsumen. 

 

4. Tanggapan Pembeli 

 Tanggapan pembelian meliputi pilihan produk, pilihan merek, 

pilihan penyalur, waktu pembelian dan jumlah pembelian. 

 

a. Pilihan produk 

 Mendapatkan produk yang paling cocok merupakan masalah 

pokok dalam bidang pembelian, karena tersedianya beraneka macam 

produk. Pada akhirnya konsumen akan menentukan produk yang akan 

dibeli. 

b. Pilihan merek 

Dalam membeli barang, konsumen juga dihadapkan pada 

berbagai macam merek untuk satu produk yang sama. Merek produk 

adalah saran untuk mengidentifikasikan dan membedakan produk dari 
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berbagai produsen. Citra tentang merek timbul dari kesan yang 

diperoleh konsumen tentang merek tertentu. 

c. Pilihan penyalur 

Penyalur juga diperhitungkan konsumen, hal ini dalam rangka 

kemudahan untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Apakah 

terdapat banyak penyalur sehingga produk ini dapat ditemukan dengan 

mudah atau tidak. 

d. Waktu pembelian 

Waktu ini berkaitan dengan kapan konsumen melakukan 

pembelian, berkaitan pula dengan tersedianya dana untuk membeli 

produk. Waktu pembelian ini akan mempengaruhi perencanaan 

produk, penetapan harga atau tahap promosi dari program pemasaran 

perusahaan. 

 

 

e. Jumlah pembelian 

Jumlah pembelian menyangkut kuantitas produk yang akan dibeli 

konsumen. Jumlah pembelian ini bersama dengan unsur lain seperti 

jenis, bentuk, merek, waktu dan cara pembayaran menentukan 

pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen. 

 

D. Minimarket 

 Definisi minimarket secara umum yaitu suatu tempat yang menjual 

barang-barang yang bersifat umum seperti pakaian, perlengkapan alat-alat 
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rumah tangga, barang pecah belah dan sebagainya, yang biasanya sudah diatur 

dalam bagian-bagian berdasarkan kesamaan jenis (homogenity) dari barang-

barang tersebut yang ukurannya lebih kecil dari supermarket. 

 

E. PENELITIAN TERDAHULU 

Nanang Priyo Sambodo (2005) ”Analisis Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Melakukan Pembelian Pada 

Toko Sport Station Malioboro Mall Yogyakarta. Surakarta”. Dari analisa yang 

dilakukan ternyata ditemukan adanya hubungan yang positif dan  pengaruh 

yang signifikan antara keputusan pembelian dengan atribut toko seperti 

produk, harga, lokasi, dan pelayanan. Secara parsial faktor yang paling 

dominan adalah produk. 

Tri Hartanti (2004) “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Keputusan Pembelian Konsumen Pada Toko Thalita Tawang Sukoharjo”. Dari 

analisa yang dilakukan ternyata ditemukan adanya hubungan yang positif dan  

pengaruh yang signifikan antara keputusan pembelian dengan atribut toko 

seperti produk, harga dan lokasi. Secara parsial faktor yang paling dominan 

adalah produk. 

 

F. Kerangka Teoritis 

 Kerangka teoritis dalam suatu penelitian berisi tentang keseluruhan 

kegiatan penulis yang merupakan suatu kesatuan yang utuh yang digunakan 

dalam penelitian tersebut. Hal ini sangat diperlukan karena dengan membaca 
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kerangka teoritis dapat diketahui dengan jelas gambaran isi penelitian secara 

keseluruhan. Adapun kerangka teoritis adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar II.4 

Kerangka Teoritis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian  

 

Ket : 

1. Variabel terikat : keputusan pembelian. 

2. Variabel bebas : atribut minimarket. 

a. Produk  

b. Lokasi 

c. Harga 

d. Promosi 

e. Pelayanan 

Produk 
 

Keputusan 
pembelian  

Lokasi 
 

Harga 
 

Promosi 
 

Pelayanan 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 38 

Sebelum konsumen melakukan pembelian, terlebih dahulu melakukan 

penilaian alternatif dimana konsumen melakukan evaluasi pilihan yang 

berkenaan dengan manfaat yang diharapkan dan menyempitkan pililhan 

hingga alternatif yang dipilih. Didalam melakukan penilaian informasi 

melibatkan beberapa faktor yang menjadi atribut minimarket, yang dalam 

hal ini adalah produk, lokasi, harga, promosi dan pelayanan. Setelah 

konsumen menetapkan pilihannya, kemudian orang akan mengambil 

keputusan tentang apa yang akan dibeli berdasarkan atas hasil aktivitas 

sebelum pembelian dilakukan dan kekuatan kebutuhan yang bersangkutan 

serta faktor-faktor yang mendukungnya. Dalam penelitian ini, hanya akan 

diteliti pengaruh bauran pemasaran yaitu produk, lokasi, harga, promosi dan 

pelayanan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian 

produk atau barang.   

 

 

 

G. Hipotesis 

     Dalam penelitian ini hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut :  

1. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara faktor produk, lokasi, harga, 

promosi dan pelayanan secara parsial terhadap keputusan konsumen 

dalam melakukan pembelian pada Minimarket As Gross Ar Royyan. 

2. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara faktor produk, lokasi, harga, 

promosi dan pelayanan secara bersama-sama terhadap keputusan 
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konsumen dalam melakukan pembelian pada Minimarket As Gross Ar 

Royyan. 

3. Diduga faktor lokasi yang paling dominan mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam melakukan pembelian pada Minimarket As Gross Ar 

Royyan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan desain survei, yaitu penelitian yang 

mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 

alat pengumpulan data pokok (Singarimbun, 1995:12). Penelitian ini juga 

termasuk konfirmatori, yang dimaksudkan untuk menguji model yang telah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 40 

diuji sebelumnya berdasarkan teori yang sudah ada guna menjelaskan 

hubungan kausal dan menguji hipotesis secara cermat yang ditunjukkan untuk 

memecahkan masalah. 

 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi dan sampel 

 Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan atau 

individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Djarwanto dan 

Pangestu, 1996:152). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

konsumen yang berbelanja atau membeli di  Minimarket As Gross Ar 

Royyan yang jumlahnya tidak terhingga. Sampel adalah sebagian dari 

populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa 

mewakili keseluruhan populasi, jumlahnya lebih sedikit dari populasi 

(Djarwanto dan Pangestu, 1996:154). Sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 100 orang pembeli di Minimarket As Gross Ar Royyan. 

Penentuan sampel sebesar 100 orang ini karena adanya keterbatasan 

waktu, biaya dan tenaga. Besarnya sampel dapat ditentukan berdasarkan 

rumus ( Djarwanto dan Pangestu, 1996:154-155) sebagai berikut : 

n = 1 ( Zª/2 )² 
      4    E 

 
Keterangan :  

n : jumlah sampel. 

Z : angka yang menunjukkan penyimpangan suatu nilai variabel dari 

mean dihitung dalam satuan deviasi standart tertentu (Z 0,025) = 

1,98 
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E : error atau kesalahan. 

Dari nilai α (level of significance) yang akan digunakan dalam penelitian, 

yaitu 0,05 diharapkan besarnya kesalahan dalam penggunaan sampel tidak 

lebih dari 10 %. Dengan rumus diatas jumlah sampel dapat ditentukan 

sebagai berikut :  

n = 1 (Z 0,05 ⁄2)² 
      4      0,10 
 
n = 1 (1,98)² 
      4   0,10 
 

Sehingga jumlah yang digunakan adalah 96,04 orang dan dibulatkan 

menjadi 100 orang. 

 

2. Teknik sampling 

 Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan non probabilty 

sampling dengan tipe accsidental sampling. Non probabilty sampling 

adalah suatu metode pengambilan sampel dimana peneliti tidak memberi 

kesempatan yang sama pada anggota populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel (   ). Sampling accidental adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti pada saat dilakukan penelitian (Sugiyono, 1997:44). 

Metode accidental sampling ini digunakan jika populasinya tidak 

terhingga.  

 Untuk memperoleh data, cara yang digunakan adalah dengan 

memberikan kuesioner kepada pengunjung Minimarket As Gross Ar 
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Royyan yang kebetulan melakukan pembelian pada saat dilakukan 

penelitian. 

 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Definisi Operasional Variabel 

a. 

ariabel Bebas :  

1) Produk (X1) 

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan pada 

Minimarket As Gross Ar Royyan.  

Indikator yang digunakan yaitu : 

b) Merk 

c) Desain/model. 

d) Kualitas. 

e) Kelengkapan. 

5) Lokasi (X2) 

 Lokasi adalah suatu tempat yang digunakan oleh 

Minimarket As Gross Ar Royyan.  

Indikator yang digunakan yaitu : 

e) Mudah dijangkau dengan kendaran pribadi. 

f) Mudah dijangkau dengan kendaraan umum.   

g) Lokasi yang strategis. 

h) Memiliki tempat parkir yang luas dan aman. 

6) Harga (X3) 
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Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah barang yang dijual pada Minimarket As 

Gross Ar Royyan.  

Indikator yang digunakan adalah : 

c) Harga yang sesuai dengan kualitas produk. 

d) Harga yang lebih rendah dari toko-toko saingan, maksudnya 

dengan barang dan kualitas yang sama, harganya lebih murah 

dari toko lainnya. 

7) Promosi (X4) 

Promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membujuk 

konsumen agar melakukan pembelian pada Minimarket As Gross 

Ar Royyan.  

Indikator yang digunakan adalah : 

a) Pemberian kupon undian dan hadiah yang menarik. 

b) Kemampuan untuk menarik minat membeli. 

 

 

 

8) Pelayanan (X5) 

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan konsumen 

yang dilakukan oleh Minimarket As Gross Ar Royyan.  

Indikator yang digunakan yaitu : 

a) Penampilan pramuniaga, maksudnya kerapian dan kesopanan  

pramuniaga dalam berpakaian. 
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b) Bersifat ramah dan jujur. 

c) Pelayanan di bagian kasir (pembayaran), artinya kecepatan dan 

keterampilan kasir dalam melayani pembayaran dari konsumen. 

d) Pengetahuan pramuniaga, artinya pramuniaga mampu memberi 

informasi yang baik terhadap produk yang dijual kepada 

konsumen dengan memuaskan. 

 

b. Variabel Terikat : 

 Definisi keputusan pembelian yaitu keputusan konsumen untuk 

melakukan pembeli pada Minimarket As Gross Ar Royyan. Indikator 

yang digunakan adalah :  

1) Keputusan membeli karena pilihan produk. 

2) Keputusan membeli karena pilihan lokasi. 

3) Keputusan membeli karena pilihan harga. 

4) Keputusan membeli karena pilihan promosi. 

5) Keputusan membeli karena  pilihan pelayanan. 

 

 

2. Pengukuran Variabel 

Pengukuran hasil dilakukan dengan format jawaban tipe Likert yang 

menggunakan skala 4 tingkat (Likert) yang terdiri dari sangat setuju, 

setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Untuk menghilangkan kerancuan, 

jawaban netral dihilangkan, maka hanya ada empat alternatif jawaban 

yang akan digunakan dan diberi score 1 sampai 4. Ke empat penilaian 
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tersebut digunakan dalam penilaian keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian di Minimarket As Gross Ar Royyan dengan nilai  

sebagai berikut : Jawaban sangat setuju diberi nilai 4, jawaban setuju 

diberi nilai 3, jawaban tidak setuju diberi nilai 2, jawaban sangat tidak 

setuju diberi nilai 1. 

 Kelebihan penggunaan format tipe Likert dibandingkan dengan 

format check yang hanya memberikan jawaban “ya / tidak”, adalah bahwa 

tipe Likert tercermin ada keragaman skor sebagai akibat penggunaan skala 

yang dalam contoh diatas berkisar antara 1 sampai 4. Dengan strategi 

atribut-atribut yang tercermin dalam daftar pertanyaan, memungkinkan 

konsumen mengekpresikan tingkat pendapat mereka lebih mendekati pada 

kenyataan yang sebenarnya. Dari segi pandangan statistik, skala dengan 4 

tingkatan lebih tinggi keandalannya dari skala dengan dua tingkatan, yaitu 

“ya atau tidak” (Supranto, 1997:91). 

a. Variabel Terikat (Y) : keputusan pembelian. 

Pertanyaan mengenai keputusan pembelian dibuat lima pertanyaan, 

dimana pertanyaan tersebut, nilai jawabannya dijumlahkan serta diberi 

bobot untuk mengetahui tingkat keloyalan konsumen dalam 

melakukan pembelian pada Minimarket As Gross Ar Royyan. 

Penentuan interval kelas dapat dihitung dengan rumus (Budiyuwono, 

1997:41) : 

Ci = range             
            k 
Ket :  

Ci : interval kelas 
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Range : selisih antara data terbesar dengan data terkecil 

K : banyaknya kelas 

Pembobotannya : 

Interval kelas : 20-5 = 5 
                            3 
Nilai 5-9 diberi bobot tidak loyal. 

Nilai 10-14 diberi bobot agak loyal. 

Nilai 15-20 diberi bobot loyal. 

b. Variabel Bebas :  

1) Produk (X1) 

Pada produk dibuat empat pertanyaan, dimana dari ke empat 

pertanyaan yang berhubungan dengan produk, nilai jawabannya 

dijumlahkan serta diberi bobot untuk mengetahui tanggapan 

konsumen tentang produk yang dijual pada Minimarket As Gross 

Ar Royyan. Penentuan interval kelas dapat dihitung dengan rumus 

(Budiyuwono, 1997:41) : 

Ci = range             
            k 
Ket :  

Ci : interval kelas 

Range : selisih antara data terbesar dengan data terkecil 

K : banyaknya kelas 

Pembobotannya : 

Interval kelas : 16-4 = 4 
                            3 
Nilai 4-7 diberi bobot tidak baik. 

Nilai 8-11 diberi bobot kurang baik. 
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Nilai 12-16 diberi bobot baik. 

2) Lokasi (X2) 

Pada lokasi dibuat empat pertanyaan, dimana dari ke empat 

pertanyaan yang berhubungan dengan lokasi, nilai jawabannya 

dijumlahkan serta diberi bobot untuk mengetahui tanggapan 

konsumen tentang lokasi yang ditempati Minimarket As Gross Ar 

Royyan. Penentuan interval kelas dapat dihitung dengan rumus 

(Budiyuwono, 1997:41) : 

Ci = range             
            k 
Ket :  

Ci : interval kelas 

Range : selisih antara data terbesar dengan data terkecil 

K : banyaknya kelas 

Pembobotannya : 

Interval kelas : 16-4 = 4 
                            3 
Nilai 4-7 diberi bobot tidak strategis. 

Nilai 8-11 diberi bobot kurang strategis. 

Nilai 12-16 diberi bobot strategis. 

3) Harga (X3) 

Pada harga dibuat dua pertanyaan, dimana dari ke dua pertanyaan 

yang berhubungan dengan harga, nilai jawabannya dijumlahkan 

serta diberi bobot untuk mengetahui tanggapan konsumen tentang 

harga yang ditawarkan pada Minimarket As Gross Ar Royyan. 
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Penentuan interval kelas dapat dihitung dengan rumus 

(Budiyuwono, 1997:41) : 

Ci = range             
            k 
Ket :  

Ci : interval kelas 

Range : selisih antara data terbesar dengan data terkecil 

K : banyaknya kelas 

Pembobotannya : 

Interval kelas : 8-2 = 2 
                           3 
Nilai 2-3 diberi bobot mahal. 

Nilai 4-5 diberi bobot sedang. 

Nilai 6-8 diberi bobot murah. 

4) Promosi (X4) 

Pada promosi dibuat dua pertanyaan, dimana dari ke dua 

pertanyaan yang berhubungan dengan promosi, nilai jawabannya 

dijumlahkan serta diberi bobot untuk mengetahui tanggapan 

konsumen tentang kegiatan promosi yang dilakukan oleh 

Minimarket As Gross Ar Royyan. Penentuan interval kelas dapat 

dihitung dengan rumus (Budiyuwono, 1997:41) : 

Ci = range             
            k 
Ket :  

Ci : interval kelas 

Range : selisih antara data terbesar dengan data terkecil 

K : banyaknya kelas 
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Pembobotannya : 

Interval kelas : 8-2 = 2 
                           3 
Nilai 2-3 diberi bobot tidak menarik. 

Nilai 4-5 diberi bobot kurang menarik. 

Nilai 6-8 diberi bobot menarik. 

5) Pelayanan (X5) 

Pada pelayanan dibuat empat pertanyaan, dimana dari ke empat 

pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan, nilai jawabannya 

dijumlahkan serta diberi bobot untuk mengetahui tanggapan 

konsumen tentang pelayanan yang diberikan oleh Minimarket As 

Gross Ar Royyan. Penentuan interval kelas dapat dihitung dengan 

rumus (Budiyuwono, 1997:41) : 

Ci = range             
            k 
Ket :  

Ci : interval kelas 

Range : selisih antara data terbesar dengan data terkecil 

K : banyaknya kelas 

Pembobotannya : 

Interval kelas : 16-4 = 4 
                            3 
Nilai 4-7 diberi bobot tidak memuaskan. 

Nilai 8-11 diberi bobot kurang memuaskan. 

Nilai 12-16 diberi bobot memuaskan.  

  

D. Instrumen Penelitian 
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar kuesioner 

dan studi pustaka. Kuesioner ini berisi daftar pertanyaan yang digunakan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan utama konsumen 

melakukan pembelian di Minimarket As Gross Ar Royyan. Dalam kuesioner 

ini pertanyaan yang dibuat diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas, serta 

jawaban dinilai dengan menggunakan skala Likert. 

 

E. Sumber Data 

1. Data primer 

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian langsung kepada obyek 

penelitian, untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian 

yang dilakukan.  Yang mana data tersebut berupa jawaban dari kuesioner 

yang telah diisi oleh responden, dan data-data yang diperoleh dari hasil 

wawancara yang dilakukan dengan karyawan di Minimarket As Gross Ar 

Royyan. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah konsumen yang 

sedang melakukan pembelian di Minimarket As Gross Ar Royyan.  

2. Data sekunder 

Yaitu data yang berguna untuk mendukung data primer dan 

sebelumnya telah disusun oleh pihak lain. Dalam hal ini diperoleh dari 

referensi penelitian yang terdahulu.  

 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi 
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Yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung 

terhadap keputusan konsumen untuk melakukan pembelian di Minimarket 

As Gross Ar Royyan. 

2. Metode Kuesioner 

Yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertentu 

(angket) kepada beberapa konsumen yang melakukan pembelian di 

Minimarket As Gross Ar Royyan. 

3. Metode Wawancara 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung 

kepada pihak-pihak yang bersangkutan terhadap masalah yang diteliti, 

dalam hal ini kepada karyawan di Minimarket As Gross Ar Royyan. 

4. Studi Pustaka 

Yaitu cara pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku dan  tulisan 

ilmiah yang diperlukan dalam penelitian.  

 

 

 

G. Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

 Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pengukuran 

konsep-konsep dapat mengukur apa yang akan diukur. Uji validitas 

dilakukan terhadap masing-masing butir pertanyaan untuk mengetahui 

apakah pertanyaan tersebut mempunyai dukungan terhadap skore total. 
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Rumus yang digunakan dalam uji validitas adalah Product Moment 

dengan formula (Sudarmanto, 2004:79) : 

{ }{ }å åå å
å å å

--

-
=

2222 )()(

))(()(

yynxxn

yxxyn
rxy  

Ket : 

r : koefisien korelasi product moment. 

n : jumlah responden 

x : score setiap item pertanyaan. 

y : score sub total dari semua item pertanyaan. 

 Dari rumus diatas setelah angka korelasi didapat, maka untuk 

menguji apakah angka korelasi yang didapat benar-benar signifikan atau 

dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan dan variabel dapat dilihat 

dari nilai r-nya. Besarnya r dapat dihitung dengan menggunakan korelasi 

dimana taraf signifikasi korelasinya (α) = 0.05. Apabila r hitung > r tabel 

maka ada korelasi yang nyata antara kedua variabel tersebut sehingga 

kuesioner sebagai alat ukur dinyatakan valid. 

 

 

2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas menunjukkan sejauhmana pengukuran itu akurat, 

stabil dan konsisten apabila dilakukan pengukuran kembali dengan subyek 

yang sama. Dalam uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach dengan 

formula sebagai berikut (Arikunto, 2002:171) : 
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Ket :  

Rtt  :  reliabilitas instrumen 

k   : banyaknya butir pertanyaan 

∑ αt ² : jumlah varian butir 

αt ²  :  varian total 

 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas kuesioner maka digunakan 

pedoman sebagai berikut :       

      Tabel III.1 
 Tingkat Reliabilitas Kuesioner  

Interval reliabilitas kriteria 

0.800  - 1.00 
0.600 - 0.799 
0.400 – 0.599 
0.200 – 0.399 
kurang dari 0.199 

sangat tinggi 
tinggi 
sedang 
rendah 
tidak ada korelasi 

        Sumber : Arikunto ( 2002:177 ) 

 

 

 

 

H. Metode Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran dan 

mendiskripsikan keadaan konsumen pada Minimarket As Gross Ar 

Royyan. Hal ini dapat dilihat dari kuesioner yang telah diisi oleh 
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responden. Kuesioner tersebut bersifat kualitatif. Dimana skala yang 

digunakan dalam analisis ini adalah skala Likert. 

2. Analisis Kuantitatif 

Adalah analisis dari faktor-faktor yang dapat diukur dengan angka-angka. 

a. Analisis Regresi Linear Berganda 

 Untuk mengetahui apakah fakor-faktor produk, lokasi, harga, 

promosi dan pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Digunakan suatu fungsi linear, yaitu Regresi Linier Berganda yang 

dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut : (Djarwanto, 1996:176 ) 

Y` = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + b4.X4 + b5.X5 

Ket : 

Y` =  keputusan pembelian. 

 a  =  konstanta 

b1 =  koefisien regresi dari X1 

X1 =  variabel produk 

b2 = koefisien regresi dari X2 

X2 = variabel lokasi 

b3 = koefisien regresi dari X3 

X3 = variabel harga 

b4 = koefisien regresi dari X4 

X4 = variabel promosi 

b5 = koefisiensi regresi dari X5  

X5 = variabel pelayanan  

b. Uji F 
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 Digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel produk, lokasi, 

harga, promosi dan pelayanan secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk 

melakukan uji F maka dilakukan proses pengujian sebagai berikut : 

1) Menyusun formula hipotesis 

Ho = b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0 (secara bersama-sama tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel produk, lokasi, harga, 

promosi dan pelayanan  atau variabel bebas dengan keputusan 

pembelian atau variabel terikat). 

Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 0 (secara bersama-sama ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel produk, lokasi, harga, 

promosi dan pelayanan atau variabel bebas dengan keputusan 

pembelian atau variabel terikat). 

2) Dipilih level of significance (α) = 0.05 

 

 

 

 

 

3) Kriteria pengujian : 

 

 

 

                                                         Fα (k-1;n-k-1) 

Daerah tolak Ho Daerah terima Ho 
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Gambar III.1 

    Kriteria Pengujian Nilai F 

Ho diterima apabila F hitung ≤ F tabel 

Ho ditolak apabila F hitung > F table 

4) Rumus untuk menghitung nilai Fhitung : 

MSE
MSR

knSSE
KSSR

Fhitung =
-

=
)/(

/
 

Ket :  

SSR : Sum of Squares due to Regression. 

SSE : Sum of Squares Error. 

n : jumlah observasi. 

k : Jumlah parameter model.  

MSR : Mean Squares due to Regression. 

MSE : Mean of Squares due to Error. 

5) Kesimpulan : menolak atau menerima Ho. 

Jika F hitung > F tabel  maka Ho ditolak, artinya (secara bersama-sama 

ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (produk, lokasi, 

harga, promosi dan pelayanan) dengan variabel terikat (keputusan 

pembelian). 

 

c. Uji t 

 Digunakan untuk menguji secara individual apakah masing-masing 

variabel bebas (produk, lokasi, harga, promosi dan pelayanan)  

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat 
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(keputusan pembelian). Untuk melakukan uji T dilakukan proses 

pengujian sebagai berikut (Djarwanto, 1996:184-185) : 

1) Menyusun formula hipotesis. 

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 =  b5 = 0 (tidak ada pengaruh yang 

signifikan masing-masing variabel produk, lokasi, harga, promosi 

dan pelayanan atau variabel bebas dengan keputusan pembelian 

atau variabel terikat). 

Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 0 (ada pengaruh yang signifikan 

masing-masing variabel produk, lokasi, harga, promosi dan 

pelayanan atau variabel bebas dengan keputusan pembelian atau 

variabel terikat). 

2) Dipilih level of significance ( α/2) = 0,05. 

3) Kriteria pengujian.  

 

 

       

Gambar III.2 

Kriteria Pengujian Nilai t 

Ho diterima apabila – t (α/2 ; n-k) ≤  t hitung ≤ t (α/2 ; n-k) 

Ho ditolak apabila t hitung > t (α/2 ; n-k) atau t hitung < - t (α/2 ; n-k) 

4) Rumus untuk menghitung t hitung :  

iSb
bi

thitung =  

Ket : 

b : koefisien regresi masing-masing variabel. 

Daerah Terima Ho Daerah Tolak Ho Daerah Tolak Ho 

– 1,98  1,98 
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Sbi : Standart error koefisien regresi masing-masing variabel. 

5) Ho : Menerima atau Menolak Ho 

Jika t hitung > t tabel atau t hitung < - t tabel  maka Ho ditolak, artinya 

ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel 

bebas (produk, lokasi, harga, promosi dan pelayanan) dengan 

variabel terikat (keputusan pembelian). 

d. Koefisien Determinasi (R²) 

 Adalah suatu uji statistik yang menentukan berapa prosentase 

perubahan Y yang benar-benar dipengaruhi oleh X, sedangkan 

prosentase sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar  X. Rumus 

koefisien determinasi atau R² (Budiyuwono, 1997 :256) : 

å
å å -+

=
22

2
2

_ Nyy

Nyxybya
R  

Ket  =  R² : koefisien determinasi 

   a : konstanta 

       b : lereng garis regresi 

       x : nilai independen variabel 

       y : nilai dependen variabel 

              ŷ : rata-rata 

 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM MINIMARKET AS GROSS AR ROYYAN 
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1. Sejarah Perkembangan Minimarket As Gross Ar Royyan 

Minimarket As Gross Ar Royyan terletak di lingkungan kampus 

Universitas Sebelas Maret Surakarta tepatnya di Jln. Kartika No.1 

Ngoresan Jebres Surakarta. Pendiri dan pemiliknya adalah Ibu Eny 

Rahmazaenah, yang didirikan pada tanggal 6 April 2004. Awal mula untuk 

mendirikan Minimarket As Gross Ar Royyan adalah untuk 

mengembangkan usaha retail di Karisidenan Surakarta, khususnya di 

lingkungan kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta yang pada saat 

itu masih jarang terdapat toko bahkan Minimarket. Disamping itu untuk 

mencari kebutuhan finansial bagi pemilik Minimarket As Gross Ar 

Royyan itu sendiri. Saat ini Minimarket As Gross Ar Royyan sudah 

memiliki dua cabang yang ada di Karisidenan Surakarta yaitu Ngoresan 

dan Yosodipuro. 

 

2. Tujuan Minimarket 

Tujuan minimarket didirikan antara lain : 

a. Menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau 

dengan diimbangi pemberian kualitas yang baik, sehingga dapat 

memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi konsumen. 

b. Memberikan kemudahan pelayanan berbelanja bagi masyarakat 

terdekat khususnya mahasiswa. 

c. Membantu serta menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengatasi 

pengangguran. 
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3. Lay out Minimarket 

Pembagian counter yang ada pada Minimarket As Gross Ar Royyan 

adalah sebagai berikut :  

a. Counter depan (kanan) : Buku bacaan, perlengkapan wanita, baju,  

      handuk, sendal. 

b. Counter depan (kiri) : Minuman galon, minuman dingin kemasan,                                  

      rak penitipan barang. 

c. Counter Selatan (tepi) : Sabun detergen, pewangi dan pelembut 

                 pakaian, perlengkapan mandi,                        

                                       perlengkapan rumah tangga. 

d. Counter tengah            : Perlengkapan bayi, kosmetik pria dan                                     

                                      wanita.  

e. Counter Utara           : Susu, makanan dan minuman ringan, mie         

                                     instan. 

f. Counter belakang (kiri)    : Bumbu dapur. 

g. Counter belakang (kanan) : perlengkapan  listrik, pengharum ruangan. 

h. Counter tengah belakang   : Kapas, tissue, pembalut wanita, obat-  

                                        obatan. 

i. Counter depan (tengah) : Kasir. 

4. Struktur Organisasi 

Setiap perusahaan mempunyai masalah-masalah dalam menjalankan 

kegiatan organisasi. Dengan mempunyai struktur formal untuk menjadi 

orang-orang yang melaksanakan tugas yang mengarah pada pencapaian 

tujuan manajemen, menganalisis jabatan-jabatan yang dilakukan orang 
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dengan minat dan mempunyai kualifikasi tertentu ditarik untuk memegang 

jabatan. 

Untuk memperjelas hubungan kerjasama antar karyawan baik tingkat 

bawah, menengah maupun tingkat atas, maka penulis memberikan 

gambaran tentang struktur organisasi yang bersumber langsung dari 

Minimarket As Gross Ar Royyan. Adapun gambaran yang jelas tentang 

strutur organisasi tersaji sebagai berikut : 

 

   Gambar IV.1 

  Bagan Struktur Organisasi 

 
Untuk menjaga kelancaran perusahaan, maka dilakukan pembagian 

tugas sebagai berikut : 

a. Pimpinan 

Tugasnya mengawasi manager dalam mengelola perusahaan. 

b. Manager 

Tugasnya : 

1) Memimpin jalannya perusahaan. 

2) Menentukan tujuan, strategi dan kebijaksanaan perusahaan. 

3) Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan. 

Pimpinan 

Manager 

Staf 

Security Kasir Counter 
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Wewenang manager adalah mengawasi dan mangatur jalannya 

perusahaan. Tanggung jawab manager adalah mengelola perusahaan 

secara keseluruhan, sesuai dengan kebijaksanaan manajemen.  

c. Staf 

Tugasnya : 

1) Bertanggung jawab kepada manager, menangani masalah input, 

penerimaan barang, menangani masalah output barang, peredaran 

barang dan menangani pembukuan. 

d. Security (satpam) 

Tugasnya : 

1) Bertanggung jawab penuh atas keamanan semua harta milik 

perusahaan. 

2) Bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan didalam 

minimarket. 

e. Kasir 

Tugasnya : 

1) Bertanggung jawab terhadap anggaran. 

2) Menerima pembayaran dari pembeli. 

3) Menerima dan menghitung nominal setiap transaksi. 

f. Counter 

Tugasnya : 

1) Bertugas menjaga barang dan melayani konsumen bila ada 

kesulitan. 

2) Bertanggung jawab atas counternya masing-masing. 
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5. Personalia 

Tenaga kerja merupakan faktor yang memegang peranan penting 

dalam mencapai tujuan yang telah digariskan oleh perusahaan, maka 

hendaknya perusahaan memperhatikan kualitas maupun kuantitas tenaga 

kerja sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya.   

a. Jumlah karyawan dan tingkat pendidikan 

Jumlah keseluruhan karyawan Minimarket As Gross Ar Royyan saat 

ini adalah 15 orang, dengan perincian pria sebanyak 6 orang dan 

wanita 9 orang yang semuanya mempunyai  tingkat pendidikan SLTA. 

b. Jam kerja karyawan 

Pembagian kerja untuk pramuniaga di Minimarket As Gross Ar 

Royyan saat ini sebagai berikut : 

1) Shift I  : Pagi sampai sore pukul 08.00-16.00 WIB. 

2) Shift II : Siang sampai malam pukul 13.00-21.00. 

c. Sistem upah  

Untuk penggajian karyawan Minimarket As Gross Ar Royyan 

menggunakan sistem bulanan, serta menerima tambahan gaji berupa : 

1) Upah/insentif bagi yang bekerja lembur. 

2) Tunjangan Hari Raya (THR). 

3) Pemberian bingkisan. 

4) Tunjangan kesehatan apabila karyawan sakit dan dirawat di rumah 

sakit. 
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B. ANALISIS DESKRIPTIF 

1. Deskripsi Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pengunjung yang kebetulan 

membeli pada Minimarket As Gross Ar Royyan. Jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah 100 responden. Berdasarkan informasi yang diperoleh 

dari kuesioner yang telah diberikan, maka responden dapat digolongkan 

berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, tingkat pendidikan serta tingkat 

pendapatan per bulan. 

a. Jenis kelamin 

Tabel IV.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 
Laki-laki 44 44 % 
Perempuan 56 56 %  
Jumlah 100 100 % 

Sumber : Data primer yang telah diolah. 

 Berdasarkan tabel IV.1 diatas dapat diketahui bahwa 44 orang atau 

44 % responden berjenis kelamin laki-laki dan 56 orang atau 56 % 

responden berjenis kelamin perempuan. 

 

 

 

b. Usia responden 

Usia responden dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu berusia 

dibawah 20 tahun, 20-40 tahun dan diatas 40 tahun. 

Tabel IV.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Responden Jumlah Prosentase 
Dibawah 20 tahun 20 20% 
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20-40 tahun 75 75% 
Diatas 40 tahun 5 5% 
Jumlah 100 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah. 

 Berdasarkan tabel IV.2 diatas maka responden dibagi menjadi 3 

kelompok yaitu usia dibawah 20 tahun diketahui berjumlah 20 orang 

atau 20% responden, berusia  20-40 tahun berjumlah 75 atau 75% 

responden dan berusia diatas 40 tahun berjumlah 5 orang atau 5%. 

 

c. Pekerjaan responden 

Tabel IV.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah Prosentase 
Pelajar/mahasiswa 82 82% 
PNS 2 2% 
Swasta 8 8% 
Wiraswasta 8 8% 
Jumlah 100 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah. 

 Berdasarkan tabel IV.3 diatas maka dapat diketahui bahwa 82 

orang atau 82% responden adalah pelajar/mahasiswa, 2 orang atau 2% 

responden adalah PNS, pegawai swasta dan wiraswasta masing-masing 

berjumlah.8 orang atau 8% responden. 

 

 

d. Tingkat Pendidikan responden 

Tabel IV.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Prosentase 
SD - - 
SLTP 1 1% 
SLTA 17 17% 
Perguruan Tinggi 82 82% 
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Jumlah 100 100% 
Sumber : Data primer yang telah diolah. 

 Berdasarkan tabel IV.4 diatas responden yang mempunyai tingkat 

pendidikan SD tidak ada, SLTP 1 orang atau 1% responden, SLTA 17 

orang atau 17% responden, dan perguruan tinggi 82 orang atau 82% 

responden.  

 

e. Tingkat Pendapatan responden 

Tabel IV.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

Pendapatan Jumlah Prosentase 
Dibawah Rp 500.000,- 40 40% 
Rp 500.001-Rp 1.000.000,- 35 35% 
Rp 1000.001-Rp 1.500.000,- 15 15% 
Diatas Rp 1.500.000,- 10 10% 
Jumlah 100 100% 

Sumber : Data primer yang telah diolah. 

Berdasarkan tabel IV.5 diatas responden yang mempunyai 

pendapatan perbulan dibawah Rp500.000,- adalah 40 orang atau 40% 

responden, Rp500.001-Rp1.000.000,- adalah 35 orang atau 35% 

responden, Rp 1000.001-Rp 1.500.000,- adalah 15 orang atau 15% 

responden serta diatas Rp1.500.000 adalah 10 orang atau 10% 

responden. 

 

2. Deskripsi Tanggapan Konsumen  

a. Tanggapan Konsumen Tentang Produk 

 Tanggapan konsumen tentang produk dikategorikan menjadi tiga 

kategori yaitu baik, kurang baik dan tidak baik. Kategori “baik” 
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mewakili tanggapan konsumen yang memiliki total jawaban dari 

empat pertanyaan dalam variabel produk yaitu antara 12-16 poin. 

 Kategori “kurang baik” mewakili tanggapan konsumen yang 

memiliki total jawaban dari empat pertanyaan dalam variabel produk 

yaitu antara 8-11 poin. 

 Kategori “tidak baik” mewakili tanggapan konsumen yang 

memiliki total jawaban dari empat pertanyaan dalam variabel produk 

yaitu antara 4-7 poin. 

 Nilai tanggapan konsumen tentang produk diperoleh dengan cara 

menjumlahkan jawaban dari ke empat pertanyaan yang berasal dari 

kuesioner. 

Tabel IV.6 
Tanggapan Konsumen Tentang Produk 

Nilai Tanggapan Responden Jumlah Prosentase 
4-7 
8-11 
12-16 

Tidak baik 
Kurang baik 

Baik 

0 
39 
61 

0% 
39% 
61% 

Total  100 100% 
      Sumber : Data primer yang telah diolah. 

  Berdasarkan tabel IV.6 diatas diperoleh tanggapan konsumen 

terhadap produk yang ditawarkan pada Minimarket As Gross Ar 

Royyan yaitu : tidak ada konsumen yang menganggap bahwa produk 

yang dijual pada Minimarket As Gross Ar Royyan tidak baik, 39 orang 

konsumen atau 39 % menganggap bahwa produk yang dijual pada 

Minimarket As Gross Ar Royyan kurang baik, 61 orang konsumen 

atau 61% menganggap bahwa produk yang dijual pada Minimarket As 

Gross Ar Royyan baik. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 68 

b. Tanggapan Konsumen Tentang Lokasi 

 Tanggapan konsumen tentang lokasi dikategorikan menjadi tiga 

kategori yaitu strategis, kurang strategis dan tidak strategis. Kategori 

“strategis” mewakili tanggapan konsumen yang memiliki total 

jawaban dari empat pertanyaan dalam variabel lokasi yaitu antara 12-

16 poin. 

 Kategori “kurang strategis” mewakili tanggapan konsumen yang 

memiliki total jawaban dari empat pertanyaan dalam variabel lokasi 

yaitu antara 8-11 poin. 

  Kategori “tidak strategis ” mewakili tanggapan konsumen yang 

memiliki total jawaban dari empat pertanyaan dalam variabel lokasi 

yaitu antara 4-7 poin. 

  Nilai tanggapan konsumen tentang lokasi diperoleh dengan cara 

menjumlahkan jawaban dari ke empat pertanyaan yang berasal dari 

kuesioner. 

Tabel IV.7 
Tanggapan Konsumen Tentang Lokasi 

Nilai Tanggapan Responden Jumlah Prosentase 
4-7 
8-11 
12-16 

Tidak strategis 
Kurang strategis 

Strategis 

0 
12 
88 

0% 
12% 
88% 

Total  100 100% 
      Sumber : Data primer yang telah diolah. 

  Berdasarkan tabel IV.7 diperoleh tanggapan konsumen terhadap 

lokasi yang ditempati Minimarket As Gross Ar Royyan yaitu : tidak 

ada konsumen yang menganggap bahwa lokasi yang ditempati 

Minimarket As Gross Ar Royyan tidak strategis, 12 orang konsumen 

atau 12% menganggap bahwa lokasi yang ditempati Minimarket As 
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Gross Ar Royyan kurang strategis, 88 orang konsumen atau 88% 

menganggap bahwa lokasi yang ditempati Minimarket As Gross Ar 

Royyan strategis. 

 

c. Tanggapan Konsumen Tentang Harga 

 Tanggapan konsumen tentang harga dikategorikan menjadi tiga 

kategori yaitu murah, sedang, mahal. Kategori “murah” mewakili 

tanggapan konsumen yang memiliki total jawaban dari dua pertanyaan 

dalam variabel harga yaitu antara 6-8 poin. 

 Kategori “sedang” mewakili tanggapan konsumen yang memiliki 

total jawaban dari dua pertanyaan dalam variabel harga yaitu antara 4-

5 poin. 

 Kategori “mahal” mewakili tanggapan konsumen yang memiliki 

total jawaban dari dua pertanyaan dalam variabel harga yaitu antara 2-

3 poin. 

 Nilai tanggapan konsumen tentang harga diperoleh dengan cara 

menjumlahkan jawaban dari ke dua pertanyaan yang berasal dari 

kuesioner. 

 

Tabel IV.8 
Tanggapan Konsumen Tentang Harga 

Nilai Tanggapan Responden Jumlah Prosentase 
2-3 
4-5 
6-8 

Mahal 
Sedang 
Murah 

12 
65 
23 

12% 
65% 
23% 

Total  100 100% 
      Sumber : Data primer yang telah diolah. 
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  Berdasarkan tabel IV.8 diperoleh tanggapan konsumen terhadap 

harga yang ditawarkankan pada Minimarket As Gross Ar Royyan yaitu 

: 12 orang konsumen atau 12% menganggap bahwa produk yang dijual 

pada Minimarket As Gross Ar Royyan berharga mahal, 65 orang 

konsumen atau 65% menganggap bahwa produk yang dijual pada 

Minimarket As Gross Ar Royyan berharga sedang, 23 orang konsumen 

atau 23% menganggap bahwa produk yang dijual pada Minimarket As 

Gross Ar Royyan berharga murah. 

 

d. Tanggapan Konsumen Tentang Promosi 

  Tanggapan konsumen tentang promosi dikategorikan menjadi tiga 

kategori yaitu menarik, kurang menarik dan tidak menarik. Kategori 

“menarik” mewakili tanggapan konsumen yang memiliki total jawaban 

dari dua pertanyaan dalam variabel promosi yaitu antara 6-8 poin. 

Kategori “kurang menarik” mewakili tanggapan konsumen yang 

memiliki total jawaban dari dua pertanyaan dalam variabel promosi 

yaitu antara 4-5 poin. 

  Kategori “tidak menarik” mewakili tanggapan konsumen yang 

memiliki total jawaban dari dua pertanyaan dalam variabel promosi 

yaitu antara 2-3 poin. 

 Nilai tanggapan konsumen tentang promosi diperoleh dengan cara 

menjumlahkan jawaban dari ke dua pertanyaan yang berasal dari 

kuesioner. 

Tabel IV.9 
Tanggapan Konsumen Tentang Promosi 
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Nilai Tanggapan Responden Jumlah Prosentase 
2-3 
4-5 
6-8 

Tidak menarik 
Kurang menarik 

Menarik 

3 
35 
62 

3% 
35% 
62% 

Total  100 100% 
      Sumber : Data primer yang telah diolah. 

  Berdasarkan tabel IV.9 diatas diperoleh tanggapan konsumen 

terhadap promosi yang dilakukan oleh Minimarket As Gross Ar 

Royyan yaitu : 3 orang konsumen atau 3% menganggap bahwa 

promosi yang dilakukan oleh Minimarket As Gross Ar Royyan tidak 

menarik, 35 orang konsumen atau 35% menganggap bahwa promosi 

yang dilakukan oleh Minimarket As Gross Ar Royyan kurang menarik, 

62 orang konsumen atau 62% menganggap bahwa promosi yang 

dilakukan oleh Minimarket As Gross Ar Royyan menarik. 

 

e. Tanggapan Konsumen Tentang Pelayanan 

  Tanggapan konsumen tentang pelayanan dikategorikan menjadi 

tiga kategori yaitu memuaskan, kurang memuaskan dan tidak 

memuaskan Kategori “memuaskan” mewakili tanggapan konsumen 

yang memiliki total jawaban dari empat pertanyaan dalam variabel 

pelayanan yaitu antara 12-16 poin. 

  Kategori “kurang memuaskan ” mewakili tanggapan konsumen 

yang memiliki total jawaban dari empat pertanyaan dalam variabel 

pelayanan yaitu antara 8-11 poin. 

 Kategori “tidak memuaskan ” mewakili tanggapan konsumen yang 

memiliki total jawaban dari empat pertanyaan dalam variabel 

pelayanan yaitu antara 4-7 poin. 
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 Nilai tanggapan konsumen tentang pelayanan diperoleh dengan 

cara menjumlahkan jawaban dari ke empat pertanyaan yang berasal 

dari kuesioner. 

Tabel IV.10 
Tanggapan Konsumen Tentang Pelayanan 

Nilai Tanggapan Responden Jumlah Prosentase 
4-7 
8-11 
12-16 

Tidak memuaskan 
Kurang memuaskan 

Memuaskan 

0 
12 
88 

0% 
12% 
88% 

Total  100 100% 
      Sumber : Data primer yang telah diolah. 

 Berdasarkan tabel IV.10 diatas diperoleh tanggapan konsumen 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh Minimarket As Gross Ar 

Royyan yaitu : tidak ada konsumen yang mengangap bahwa pelayanan 

yang diberikan oleh Minimarket As Gross Ar Royyan tidak 

memuaskan, 12 orang konsumen atau 12% menganggap bahwa 

pelayanan yang diberikan oleh Minimarket As Gross Ar Royyan 

kurang memuaskan, 88 orang konsumen atau 88% menganggap bahwa 

pelayanan yang diberikan oleh Minimarket As Gross Ar Royyan 

memuaskan. 

 

 

f. Tanggapan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian 

 Tanggapan konsumen terhadap keputusan pembelian dikategorikan 

menjadi tiga kategori yaitu royal, kurang royal, tidak royal. Kategori 

“royal” mewakili tanggapan konsumen yang memiliki total jawaban 

dari lima pertanyaan dalam keputusan pembelian yaitu antara 15-20 

poin. 
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 Kategori “kurang royal” mewakili tanggapan konsumen yang 

memiliki total jawaban dari lima pertanyaan dalam keputusan 

pembelian yaitu antara 10-14 poin. 

 Kategori “tidak royal” mewakili tanggapan konsumen yang 

memiliki total jawaban dari lima pertanyaan dalam keputusan 

pembelian yaitu antara 5-9 poin. 

 Nilai tanggapan konsumen tentang  keputusan pembelian diperoleh 

dengan cara menjumlahkan jawaban dari ke lima pertanyaan yang 

berasal dari kuesioner. 

Tabel IV.11 
Tanggapan Konsumen Tentang Keputusan Pembelian 
Nilai Tanggapan Responden Jumlah Prosentase 

5-9 
10-14 
15-20 

Tidak royal 
Kurang royal 

Royal 

1 
34 
65 

1% 
34% 
65% 

Total  100 100% 
      Sumber : Data primer yang telah diolah. 

 Berdasarkan tabel IV.11 diatas diperoleh tanggapan konsumen 

terhadap keputusan pembelian pada Minimarket As Gross Ar Royyan 

yaitu : 1 orang konsumen atau 1% menganggap bahwa konsumen tidak 

royal untuk melakukan pembelian pada Minimarket As Gross Ar 

Royyan, 34 orang konsumen atau 34% menganggap bahwa konsumen 

kurang royal untuk melakukan pembelian pada Minimarket As Gross 

Ar Royyan, 65 orang konsumen atau 65% menganggap bahwa 

konsumen royal untuk melakukan pembelian pada Minimarket As 

Gross Ar Royyan. 

 

C. PENGUJIAN INSTRUMEN PENELITIAN 
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1. Uji Validitas 

  Penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu 100 

pembeli pada Minimarket As Gross Ar Royyan, bertujuan untuk 

memperoleh data secara langsung dari responden. Dari 21 item pertanyaan 

yang diajukan kemudian dilakukan uji validitas terhadap item pertanyaan. 

 Uji validitas dilakukan terhadap item pertanyaan untuk mengetahui 

sejauh mana pertanyaan tersebut dapat mengukur obyek yang diteliti. Uji 

validitas terhadap item pertanyaan dilakukan dengan mengkorelasikan 

setiap nilai item pertanyaan dengan total pertanyaan tiap responden. Untuk 

menghitung validitas item pertanyaan digunakan korelasi Product Moment 

dengan formula : (Sudarmanto, 2004:79) : 

{ }{ }å åå å
å å å

--

-
=

2222 )()(

))(()(

yynxxn

yxxyn
rxy  

Ket : 

r : koefisien korelasi product moment 

n : jumlah responden 

x : score setiap item pertanyaan. 

y : score sub total dari semua item pertanyaan. 

 Berdasarkan rumus tersebut setelah angka korelasi didapat, maka 

untuk menguji apakah angka korelasi yang didapat benar-benar signifikan 

atau dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel dapat 

dilihat dari r-nya. Besarnya r dapat dihtung dengan menggunakan korelasi 

dimana taraf signifikasinya (α) = 0,05. Apabila r hitung > r tabel maka ada 
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korelasi yang nyata antara kedua variabel tersebut sehingga kuesioner 

sebagai alat ukur dinyatakan valid. 

 Agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan lebih cepat uji validitas 

ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 10 dan hasil dapat dilihat 

pada lampiran. Berikut hasil uji validitas untuk setiap item pertanyaan 

berdasar pengolahan data statistik dengan bantuan program SPSS 10 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tabel IV.12 
           Hasil Uji Validitas 

Item pertanyaan r hitung r tabel keterangan 
Produk 
Pertanyaan 1 
Pertanyaan 2 
Pertanyaan 3 
Pertanyaan 4 

 
0,644 
0,835 
0,765 
0,803 

 
0,195 
0,195 
0,195 
0,195 

 
valid 
valid 
valid 
valid 

Lokasi 
Pertanyaan 1 

 
0,531 

 
0,195 

 
valid 
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Pertanyaan 2 
Pertanyaan 3 
Pertanyaan 4 

0,713 
0,780 
0,736 

0,195 
0,195 
0,195 

valid 
valid 
valid 

Harga 
Pertanyaan 1 
Pertanyaan 2 

 
0,824 
0,894 

 
0,195 
0,195 

 
valid 
valid 

Promosi 
Pertanyaan 1 
Pertanyaan 2 

 
0,870 
0,894 

 
0,195 
0,195 

 
valid 
valid 

Pelayanan 
Pertanyaan 1 
Pertanyaan 2 
Pertanyaan 3 
Pertanyaan 4 

 
0,689 
0,814 
0,838 
0,770 

 
0,195 
0,195 
0,195 
0,195 

 
valid 
valid 
valid 
valid 

Keputusan  
Pembelian 
Pertanyaan 1 
Pertanyaan 2 
Pertanyaan 3 
Pertanyaan 4 
Pertanyaan 5 

 
 

0,765 
0,696 
0,734 
0,488 
0,672 

 
 

0,195 
0,195 
0,195 
0,195 
0,195 

 
 

valid 
valid 
valid 
valid 
valid 

         Sumber : Data primer yang telah diolah. 

 Berdasarkan tabel IV.12 diatas hasil uji validitas terhadap 100 

orang responden tersebut diketahui bahwa nilai koefisien korelasi 

product moment pearson (rhitung) setiap item pertanyaan dari 5 variabel 

independen lebih besar dari pada r tabel sehingga dapat disimpulkan 

bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui 

tanggapan responden terhadap atribut Minimarket As Gross Ar 

Royyan adalah valid.  

 

2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan dan menunjukkan sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap 

gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Dalam uji reliabilitas 
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menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan formula sebagai berikut 

(Arikunto, 2002:171) : 

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
-úû

ù
êë
é

-
= å

t
t

k
k

Rtt 2

2

1
1 a

a
 

Ket :  

Rtt  :  reliabilitas instrumen 

k   : banyaknya butir pertanyaan 

∑ αt ² : jumlah varian butir 

αt ²  :  varian total 

 Untuk mengetahui tingkat reliabilitas kuesioner maka digunakan 

pedoman sebagai berikut :  

Tabel IV.13 
Kriteria Pengujian Reliabilitas 

Interval reliabilitas Kriteria 

0.800  - 1.00 
0.600 - 0.799 
0.400 – 0.599 
0.200 – 0.399 
kurang dari 0.199 

sangat tinggi 
tinggi 
sedang 
rendah 
tidak ada korelasi 

  Sumber : Arikunto ( 2002:177 ) 

 Agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan lebih cepat uji 

reliabilitas ini dilakukan dengan bantuan SPSS 10 dan hasil dapat dilihat 

pada lampiran. Berikut ini disajikan hasil uji reliabilitas dengan bantuan 

program SPSS 10 untuk masing-nasing variabel : 

Tabel IV.14 
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Reliabilitas Keterangan 
Produk 0,739 Reliabel 
Lokasi 0,628 Reliabel 
Harga 0,638 Reliabel 
Promosi 0,720 Reliabel 
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Pelayanan 0,771 Reliabel 
Keputusan 
Pembelian 

0,675 Reliabel 

Sumber : Data yang diolah 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang terlihat dalam tabel IV.8 

dapat disimpulkan bahwa kehandalan alat ukur sangat tinggi dan dapat 

dipercaya, karena nilai reliabilitas terletak pada indek yang tinggi sehingga 

dengan demikian seluruh item pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini 

dinyatakan reliabel. 

 

D. Metode Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Untuk mengetahui apakah fakor-faktor produk, lokasi, harga, 

promosi dan pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Digunakan suatu fungsi linear, yaitu Regresi Linier Berganda yang dapat 

ditulis dengan rumus sebagai berikut : (Djarwanto, 1996:176 ) 

Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + b4.X4 + b5.X5 

Ket : 

Y =  keputusan pembelian 

 a  = konstanta 

b1 = koefisien regresi dari X1 

X1 = variabel produk 

b2 = koefisien regresi dari X2 

X2 = variabel lokasi 

b3 = koefisien regresi dari X3 

X3 = variabel harga 
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b4 = koefisien regresi dari X4 

X4 = variabel promosi 

b5 = koefisiensi regresi dari X5  

X5 = variabel pelayanan  

Perhitungan dengan model regresi linier berganda ini dilakukan 

dengan menggunakan bantuan SPSS 10. Adapun rangkuman hasil 

perhitungan linier berganda dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut 

:  

Tabel IV.15 
Rangkuman Hasil Olah Data Regresi Linier Berganda 

Varian bebas Koefisien 
Regresi 

Std 
Error 

t hitung t tabel sig 

Produk (X1) 
Lokasi (X2) 
Harga (X3) 
Promosi (X4) 
Pelayanan (X5) 

0,275 
0,595 
0,356 
0,571 
0,230 

0,094 
0,129 
0,157 
0,131 
0,092 

2,930 
4,619 
2,271 
4,351 
2,498 

 

1,98 
1,98 
1,98 
1,98 
1,98 

0,004 
0,000 
0,025 
0,000 
0,014 

Constanta 
R 
R square 
Adjusted R square 
F hitung 
sig F hitung  

-3,528 
0,749 
0,561 
0,538 
24,030 
0,000 

             Sumber : Data primer yang diolah 

 

Hasil dari perhitungan model regresi linier berganda dapat dilihat 

pada lampiran. Dari perhitungan hasil analisis regresi linier berganda 

dengan bantuan program SPSS 10 dapat disusun fungsi persamaan regresi 

linier berganda sebagai berikut : 

           Y = -3,528 + 0,275 X1 + 0,595 X2 + 0,356 X3 + 0,571 X4 + 0,230 X5 
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Persamaan regresi linier diatas dapat diartikan sebagai berikut : 

a. Konstanta negatif (-3,528). 

Hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel produk, lokasi, 

harga, promosi dan pelayanan maka keputusan pembelian (Y) akan 

berkurang. Hal ini berarti apabila kelima faktor (produk, lokasi, harga, 

promosi dan pelayanan) yang mempengaruhi keputusan konsumen 

untuk membeli pada Minimarket As Gross Ar Royyan tidak terpenuhi, 

maka akan mengurangi keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian pada Minimarket As Gross Ar Royyan. 

 

b. Koefisien regresi variabel produk (X1 = 0,275) 

Koefisien regresi variabel produk (X1) terhadap keputusan pembelian 

(Y) adalah bernilai positif. Hal ini menunjukkan apabila ada 

peningkatan pada variabel produk (X1), maka variabel keputusan 

pembelian (Y) mengalami kenaikan dengan asumsi variabel X2, X3, X4 

dan X5 tetap. Artinya apabila terjadi peningkatan terhadap variabel 

produk (X1) baik itu mengenai penambahan merek produk, jenis 

produk, desain atau model produk, serta persediaan barang yang 

cukup, maka akan semakin meningkatkan variabel Y yaitu keputusan 

pembelian pada Minimarket As Gross Ar Royyan. 

 

c. Koefisien regresi variabel lokasi (X2 = 0,595)  

Koefisien regresi variabel lokasi (X2) terhadap keputusan pembelian 

(Y) bernilai positif. Hal ini menunjukkan apabila ada peningkatan pada 
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variabel lokasi (X2), maka variabel keputusan pembelian (Y) 

mengalami kenaikan dengan asumsi variabel X1, X3, X4 dan X5 tetap. 

Artinya apabila lokasi (X2) lebih mudah dijangkau dengan kendaraan 

pribadi maupun kendaraan umum, lokasinya stategis dan mempunyai 

tempat parkir yang lebih luas dan aman, maka akan semakin 

meningkatkan variabel Y yaitu keputusan pembelian pada Minimarket 

As Gross Ar Royyan. 

 

d. Koefisien regresi variabel harga (X3 = 0,356)  

Koefisien regresi variabel harga (X3) terhadap keputusan pembelian 

(Y) bernilai positif. Hal ini menunjukkan apabila ada peningkatan pada 

variabel harga (X3), maka variabel keputusan pembelian (Y) 

mengalami kenaikan dengan asumsi variabel X1, X2, X4 dan X5 tetap. 

Artinya apabila terdapat penawaran harga yang lebih baik yaitu 

mengenai kesesuaian antara harga dengan kualitas produk serta harga 

yang tidak terlalu mahal bila dibandingkan dengan harga di toko atau 

minimarket lain pada produk yang sama, maka akan semakin 

meningkatkan variabel Y yaitu keputusan pembelian pada Minimarket 

As Gross Ar Royyan. 

 

e. Koefisien regresi variabel promosi (X4 = 0,571) 

Koefisien regresi variabel promosi (X4) terhadap keputusan pembelian 

(Y) bernilai positif. Hal ini menunjukkan apabila ada peningkatan pada 

variabel promosi (X4), maka variabel keputusan pembelian (Y) 
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mengalami kenaikan dengan asumsi variabel X1, X2, X3 dan X5 tetap 

Artinya apabila ada peningkatan promosi (X4) yang dikarenakan 

adanya promosi penjualan dengan pemberian kupon undian dan hadiah 

yang menarik, akan mampu menarik minat beli, maka akan semakin 

meningkatkan variabel Y yaitu keputusan pembelian pada Minimarket 

As Gross Ar Royyan. 

 

f. Koefisien regresi variabel pelayanan (X5 = 0,230) 

Koefisien regresi variabel pelayanan (X5) terhadap keputusan 

pembelian (Y) bernilai positif. Hal ini menunjukkan apabila ada 

peningkatan pada variabel pelayanan (X5), maka variabel keputusan 

pembelian (Y) mengalami kenaikan dengan asumsi variabel X1, X2, X3 

dan X4 tetap Artinya apabila ada peningkatan pelayanan (X5) yang 

dikarenakan pelayanan yang diberikan kepada konsumen menyangkut 

kesopanan, ketrampilan, kerapian, pengetahuan tentang produk yang 

dijual, kecepatan serta ketrampilan pada bagian kasir dalam melayani 

konsumen, maka akan semakin meningkatkan variabel Y yaitu 

keputusan pembelian pada Minimarket As Gross Ar Royyan. 

 

2. Pengujian Individual ( t test ) 

 Digunakan untuk menguji secara individual apakah masing-masing 

variabel bebas (produk, lokasi, harga, promosi dan pelayanan)  

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (keputusan 
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pembelian). Untuk melakukan uji T dilakukan proses pengujian sebagai 

berikut : 

a. Pengaruh produk (X1) terhadap keputusan pembelian. 

1) Menyusun formula hipotesis. 

Ho : b1 = 0   (tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

produk dengan keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian pada Minimarket As Gross  

Ar Royyan). 

Ha : b1≠ 0     (ada pengaruh yang signifikan antara variabel produk 

dengan keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian pada Minimarket As Gross Ar Royyan). 

2) Dipilih level of significance ( α/2) = 0,05. 

n = 100 

k = 5 

t tabel = t (α/2;n-k) 

t tabel = t (0,025;100-5) 

t tabel = 0,025;95 

t tabel = 1,98 

3) Kriteria pengujian.  

 

 

 

        Gambar IV.2 

Kriteria Pengujian nilai t produk terhadap keputusan pembelian 

Daerah Terima Ho Daerah Tolak Ho Daerah Tolak Ho 

– 1,98  1,98 
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Ho diterima apabila -1,98 ≤ t hitung ≤ 1,98 

Ho ditolak apabila t hitung > 1,98 atau t hitung < -1,98 

4) Menentukan t hitung 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS 10 

dapat diperoleh hasil bahwa besarnya t hitung adalah 2,930. Hal ini 

berarti nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel.  

5) Kesimpulan 

Karena nilai t hitung (2,930) lebih besar daripada nilai t tabel (1,98) 

maka Ho ditolak dan menerima Ha. Artinya bahwa variabel produk 

(X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

konsumen dalam melakukan pembelian pada Minimarket As Gross 

Ar Royyan. 

 

b. Pengaruh lokasi (X2) terhadap keputusan pembelian. 

1) Menyusun formula hipotesis. 

Ho : b1 = 0   (tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

lokasi dengan keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian pada Minimarket As Gross 

Ar Royyan). 

Ha : b1≠ 0   (ada pengaruh yang signifikan antara variabel lokasi            

dengan keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian pada Minimarket As Gross Ar Royyan). 

2) Dipilih level of significance ( α/2) = 0,05. 

n = 100 
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k = 5 

t tabel = t (α/2;n-k) 

t tabel = t (0,025;100-5) 

t tabel = 0,025;95 

t tabel = 1,98 

3) Kriteria pengujian.  

 

 

  

        Gambar IV.3 

Kriteria Pengujian nilai t lokasi terhadap keputusan pembelian 

Ho diterima apabila -1,98 ≤ t hitung ≤ 1,98 

Ho ditolak apabila t hitung > 1,98 atau t hitung < -1,98 

4) Menentukan t hitung 

Dari hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS 10 dapat 

diperoleh hasil bahwa besarnya t hitung adalah 4,619. Hal ini berarti 

nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel.    

5) Kesimpulan 

Karena nilai t hitung (4,619) lebih besar daripada nilai t tabel (1,98) 

maka Ho ditolak dan menerima Ha. Artinya bahwa variabel lokasi 

(X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

konsumen dalam melakukan pembelian pada Minimarket As Gross 

Ar Royyan. 

 

Daerah Terima Ho Daerah Tolak Ho Daerah Tolak Ho 

– 1,98  1,98 
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c. Pengaruh harga (X3) terhadap keputusan pembelian 

1) Menyusun formula hipotesis. 

Ho : b1 = 0 (tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

 variabel harga dengan keputusan konsumen dalam 

 melakukan pembelian pada Minimarket As Gross 

 Ar Royyan). 

Ha : b1≠ 0   (ada pengaruh yang signifikan antara variabel harga 

dengan keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian pada Minimarket As Gross Ar Royyan). 

2) Dipilih level of significance ( α/2) = 0,05. 

n = 100 

k = 5 

t tabel = t (α/2;n-k) 

t tabel = t (0,025;100-5) 

t tabel = 0,025;95 

t tabel = 1,98 

 

3) Kriteria pengujian.  

 

 

 

         Gambar IV.4 

Kriteria Pengujian nilai t harga terhadap keputusan pembelian 

Ho diterima apabila -1,98 ≤ t hitung ≤ 1,98 

Daerah Terima Ho Daerah Tolak Ho Daerah Tolak Ho 

– 1,98  1,98 
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Ho ditolak apabila t hitung > 1,98 atau t hitung < -1,98 

4) Menentukan t hitung 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS 10 

dapat diperoleh hasil bahwa besarnya t hitung adalah 2,271. Hal ini 

berarti nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel. 

5) Kesimpulan 

Karena nilai t hitung (2,271) lebih besar daripada nilai t tabel (1,98) 

maka Ho ditolak dan menerima Ha. Artinya bahwa variabel harga 

(X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen dalam melakukan pembelian pada 

Minimarket As Gross Ar Royyan. 

 

d. Pengaruh promosi (X4) terhadap keputusan pembelian. 

1) Menyusun formula hipotesis. 

Ho : b1 = 0   (tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

promosi dengan keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian pada Minimarket As Gross 

Ar Royyan). 

Ha : b1 ≠ 0 (ada pengaruh yang signifikan antara variabel promosi 

dengan keputusan konsumen dalam  melakukan 

pembelian pada Minimarket As Gross  Ar Royyan). 

2) Dipilih level of significance ( α/2) = 0,05. 

n = 100 

k = 5 
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t tabel = t (α/2;n-k) 

t tabel = t (0,025;100-5) 

t tabel = 0,025;95 

t tabel = 1,98 

3) Kriteria pengujian.  

 

 

 

Gambar IV.5 

Kriteria Pengujian nilai t promosi terhadap keputusan pembelian 

Ho diterima apabila -1,98 ≤ t hitung ≤ 1,98 

Ho ditolak apabila t hitung > 1,98 atau t hitung < -1,98 

4) Menentukan t hitung 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS 10 

dapat diperoleh hasil bahwa besarnya t hitung adalah 4,351. Hal ini 

berarti nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel.    

5) Kesimpulan 

Karena nilai t hitung (4,351) lebih besar daripada nilai t tabel (1,98) 

maka Ho ditolak dan menerima Ha. Artinya bahwa variabel 

promosi (X4) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen dalam melakukan pembelian pada 

Minimarket As Gross Ar Royyan. 

 

e. Pengaruh pelayanan (X5) terhadap keputusan pembelian. 

Daerah Terima Ho Daerah Tolak Ho Daerah Tolak Ho 

– 1,98  1,98 
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1) Menyusun formula hipotesis. 

Ho : b1 = 0  (tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

pelayanan dengan keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian pada Minimarket As Gross 

Ar Royyan). 

Ha : b1≠ 0 (ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

pelayanan dengan keputusan konsumen dalam 

melakukan  pembelian pada Minimarket As 

Gross Ar Royyan). 

2) Dipilih level of significance ( α/2) = 0,05. 

n = 100 

k = 5 

t tabel = t (α/2;n-k) 

t tabel = t (0,025;100-5) 

t tabel = 0,025;95 

t tabel = 1,98 

3) Kriteria pengujian.  

 

 

 

Gambar IV.6 

Kriteria Pengujian nilai t pelayanan terhadap keputusan pembelian 

Ho diterima apabila -1,98 ≤ t hitung ≤ 1,98 

Ho ditolak apabila t hitung > 1,98 atau t hitung < -1,98 

Daerah Terima Ho Daerah Tolak Ho Daerah Tolak Ho 

– 1,98  1,98 
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4) Menentukan t hitung 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS  10 

dapat diperoleh hasil bahwa besarnya t hitung adalah 2,498. Hal ini 

berarti nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel.    

5) Kesimpulan 

Karena nilai t hitung (2,498) lebih besar daripada nilai t tabel (1,98) 

maka Ho diterima dan menolak Ha. Artinya bahwa variabel 

pelayanan (X5) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada 

Minimarket As Gross Ar Royyan. 

 

3. Pengujian Hipotesis Dengan F Test 

 Digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel produk, lokasi, 

harga, promosi dan pelayanan secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk melakukan uji F 

maka dilakukan proses pengujian sebagai berikut : 

6) Menyusun formula hipotesis 

Ho = b1 = b2 =b3 = b4 = b5 = 0 (secara bersama-sama tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel produk, lokasi, 

harga, promosi dan pelayanan  terhadap keputusan 

konsumen dalam melakukan pembelian pada Minimarket 

As Gross Ar Royyan). 

Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 0 (secara bersama-sama ada pengaruh 

yang signifikan antara variabel produk, lokasi, harga, 
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promosi dan pelayanan terhadap keputusan konsumen 

dalam melakukan pembelian pada Minimarket As Gross 

Ar Royyan) 

7) Dipilih level of significance (α) = 0.05 

n = 100 

k = 5 

F tabel = Fα (k-1; n-k-1) 

F tabel = 0,05 (5-1; 100-5-1) 

F tabel = 0,05 (4; 94) 

F tabel = 2,46 

8) Kriteria pengujian : 

  

 

                                                         Fα (k-1;n-k-1) 

                               Gambar  IV.7 

                           Kriteria pengujian nilai F 

Ho diterima apabila F hitung  ≤ F tabel (2,46) 

Ho ditolak apabila F hitung > F table (2,46) 

9) Menentukan F hitung 

Dari hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS 10 dapat 

diperoleh hasil bahwa besarnya F hitung adalah 24,030. Hal ini berarti 

nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel (2,46).    

10) Kesimpulan :  

Daerah tolak Ho Daerah terima Ho 
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Karena F hitung (24,030) > F tabel  (2,46) maka Ho ditolak dan menerima 

Ha, artinya bahwa variabel bebas (produk, lokasi, harga, promosi dan 

pelayanan) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada 

Minimarket As Gross Ar Royyan. 

 

4. Uji Determinasi (R²) 

 Uji determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi dari variabel  bebas yaitu produk, lokasi, harga, promosi, 

pelayanan serta besarnya kontribusi variabel lain yang tidak dijelaskan 

dalam penelitian ini terhadap naik turunnya variabel terikat yaitu 

keputusan pembelian pada minimarket. 

 Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan SPSS 10 dapat 

diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R²) adalah sebesar 0,561 atau  

56,1% dan koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted Square) 

adalah sebesar  0,538 atau 53,8% 

 Hal ini berarti 53,8% keputusan pembelian konsumen pada 

Minimarket As Gross Ar Royyan dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu 

produk, lokasi, harga, promosi dan pelayanan sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 46,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang 

disebutkan dalam penelitian ini.    

 

E. Interpretasi Data 
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1. Berdasarkan hasil uji t terhadap variabel lokasi, didapat bahwa variabel 

lokasi merupakan faktor paling dominan (nilai t = 4,619) yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada 

Minimarket As Gross Ar Royyan. Hal ini dikarenakan konsumen dalam 

melakukan pembelian terhadap suatu produk atau barang yang diinginkan 

memperhatikan faktor lokasi, konsumen akan memilih lokasi yang mudah 

dijangkau baik dengan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan 

umum, atau kemudahan konsumen untuk menemukan lokasi tersebut. Jadi 

setiap usaha pengelolaan lokasi yang memudahkan konsumen untuk 

menjangkau lokasi Minimarket As Gross Ar Royyan akan mendorong 

konsumen untuk melakukan pembelian ulang di Minimarket As Gross Ar 

Royyan. 

2. Berdasarkan hasil uji t terhadap variabel promosi, didapat bahwa variabel 

promosi merupakan faktor dominan kedua (nilai t = 4,351) yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada 

Minimarket As Gross Ar Royyan. Hal ini dikarenakan konsumen dalam 

melakukan pembelian terhadap suatu produk atau barang yang diinginkan 

juga memperhatikan kegiatan promosi yang dilakukan oleh toko 

(minimarket), konsumen akan memilih toko (minimarket) yang 

memberikan promosi yang menarik, misalnya dengan pemberian kupon 

undian dan hadiah yang menarik, atau program pemberian discount atau 

potongan harga. Jadi setiap usaha pengelolaan promosi yang menarik, 

dapat menimbulkan minat konsumen untuk melakukan pembelian ulang di 

Minimarket As Gross Ar Royyan. 
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3. Berdasarkan hasil uji t terhadap variabel produk, didapat bahwa variabel 

produk merupakan faktor dominan ketiga (nilai t = 2,930) yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada 

Minimarket As Gross Ar Royyan. Hal ini dikarenakan konsumen dalam 

melakukan pembelian terhadap suatu produk atau barang yang diinginkan 

akan mencari produk yang sesuai dengan keinginannya yaitu produk yang 

berkualitas bagus, terjamin keasliannya dilihat dari segi merek, 

mempunyai desain atau model yang mengikuti trend, serta tersedia 

kelengkapannya. Jadi setiap usaha pengelolaan produk seperti peningkatan 

kualitas, keaslian merek produk, penyediaan produk baru yang tidak 

ketinggalan zaman akan mendorong konsumen untuk melakukan 

pembelian ulang di Minimarket As Gross Ar Royyan. 

4. Berdasarkan hasil uji t terhadap variabel pelayanan, didapat bahwa 

variabel pelayanan  merupakan faktor dominan keempat (nilai t = 2,498) 

yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian 

pada Minimarket As Gross Ar Royyan. Hal ini dikarenakan konsumen 

dalam melakukan pembelian terhadap suatu produk atau barang yang 

diinginkan akan mencari sebuah toko (minimarket) yang menjual produk 

dengan mengedepankan pelayanan seperti ketrampilan, kerapian dalam 

berpakaian, kesopanan dan keramahan pramuniaga dalam setiap melayani 

konsumen, peningkatan pengetahuan dan wawasan pramuniaga sehingga 

mampu memberikan informasi kepada konsumen tentang produk yang 

dijual serta peningkatan ketrampilan dan kecepatan pelayanan pada bagian 
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kasir. Jadi setiap usaha pengelolaan pelayanan akan mendorong konsumen 

untuk melakukan pembelian ulang di Minimarket As Gross Ar Royyan. 

5. Berdasarkan hasil uji t terhadap variabel harga, didapat bahwa variabel 

harga  merupakan faktor dominan kelima atau terkecil (nilai t = 2,271) 

yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian 

pada Minimarket As Gross Ar Royyan. Hal ini dikarenakan konsumen 

dalam melakukan pembelian terhadap suatu produk atau barang yang 

diinginkan akan mencari sebuah toko (minimarket) yang menjual produk 

dengan harga yang sesuai dengan kualitasnya, serta toko (minimarket) 

yang menawarkan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan 

produk yang sama yang dijual oleh toko (minimarket) lain. Jadi setiap 

usaha pengelolaan harga akan mendorong konsumen untuk melakukan 

pembelian ulang di Minimarket As Gross Ar Royyan. 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan perumusan masalah, hipotesis dan hasil analisis data melalui 

bantuan program SPSS mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi 
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keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada Minimarket As Gross 

Ar Royyan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh hasil 

bahwa besarnya t hitung variabel produk (2,930), lokasi (4,619), harga 

(2,271), promosi (4,351), dan pelayanan (2,498) lebih besar bila 

dibandingkan dengan t tabel (1,98). Dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 

dan Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 

masing-masing variabel bebas yang terdiri dari produk, lokasi, harga, 

promosi dan pelayanan secara parsial terhadap keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian pada Minimarket As Gross Ar Royyan. 

2. Berdasarkan hasil uji F yang dilakukan dalam penelitian ini diketahui 

bahwa nilai F hitung (24,030) lebih besar bila dibandingkan dengan F tabel 

(2,46). Dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya 

secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

produk, lokasi, harga, promosi dan pelayanan terhadap keputusan 

konsumen dalam melakukan pembelian pada Minimarket As Gross Ar 

Royyan. 

3. Variabel lokasi mempunyai nilai t hitung yang paling besar diantara variabel 

bebas yang lain yaitu sebesar (4,619). Berarti variabel lokasi merupakan 

faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian pada Minimarket As Gross Ar Royyan.  

4. Besarnya R Adjusted yang didapat dalam penelitian ini adalah sebesar 

(0,538). Hal ini berarti 53,8% keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian pada Minimarket As Gross Ar Royyan dipengaruhi oleh 
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variabel bebas yaitu variabel produk, lokasi, harga, promosi dan pelayanan 

sedangkan sisanya yaitu sebesar 46,2% dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar variabel yang disebutkan dalam penelitian ini. 

 

B. Saran-saran 

 Berdasarkan  hasil analisis data dan pembahasan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian pada Minimarket 

As Gross Ar Royyan, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Karena faktor lokasi merupakan faktor yang paling dominan yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada   

Minimarket As Gross Ar Royyan, untuk itu hendaknya menambah fasilitas 

yang berhubungan dengan lokasi misalnya dengan memperindah desain 

atau penataan barang di dalam minimarket dan memberi sistem 

pengamanan pada tempat parkir dengan memberi kartu parkir, sehingga 

pengunjung dapat lebih nyaman memarkir kendaraannya pada saat mereka 

berbelanja pada  Minimarket As Gross Ar Royyan. 

2. Karena faktor harga merupakan faktor yang paling kecil mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pada Minimarket As 

Gross Ar Royyan, untuk itu hendaknya Minimarket As Gross Ar Royyan 

senatiasa menjaga kesesuaian harga yang ditetapkan dengan kualitas 

produk yang dijual. Apabila Minimarket mempunyai rencana untuk 

menaikkan harga maka tingkat kenaikan harga yang ditetapkan tersebut 

hendaknya tidak terlalu tinggi, penetapan harga yang baru hendaknya tetap 

wajar dan sesuai dengan kualitas produk yang diberikan kepada 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 98 

konsumen. Dengan demikian upaya untuk mempertahankan dan 

meningkatkan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian pada 

Minimarket As Gross Ar Royyan dapat dicapai. 

3. Sedangkan untuk faktor produk, hendaknya dilakukan penambahan 

keanekaragaman jenis produk, merek, desain/model serta persediaan 

barang yang cukup agar lebih lengkap. Untuk faktor promosi, hendaknya 

dilakukan penambahan kegiatan promosi yang sebelumnya hanya melalui 

kegiatan promosi penjualan dengan pemberian kupon undian berhadiah, 

ditambah misalnya dengan pemberian discount serta kegiatan pengiklanan 

melalui pamflet atau media massa. Dan untuk faktor pelayanan, hendaknya 

tetap mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen 

menyangkut kesopanan, kerapian, pengetahuan tentang produk yang 

dijual, kecepatan serta ketrampilan pada bagian kasir untuk melayani 

konsumen. Dengan demikian upaya untuk mempertahankan dan 

meningkatkan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian pada 

Minimarket As Gross Ar Royyan dapat tercapai. 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Basu, Swastha Dharmestha. 1996. Asas-asas Marketing. Edisi III. Yogyakarta : 

Liberty 
 
 
___________dan Irawan. 1990. Manajemen Pemasaran Moderen. Edisi II. 

Yogyakarta : Liberty. 
 
 
__________dan T. Hani Handoko. 1997. Manajemen Pemasaran Analisis    

Perilaku Konsumen. Yogyakarta : Liberty.  
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 99 

Boge Triatmanto. 2003. Analisis Faktor-faktor Perilaku Konsumen yang 
Berpengaruh Terhadap Keputusan Membeli Pada Pasar Swalayan di Kota 
Malang. Jurnal Ekonomi Vol. 7. No. 2. 

 
 
Djarwanto, Ps dan Pangestu Sudibyo. 1996. Statistik Induktif. Yogyakarta : 

BPFE. 
 
 
Engel, James F, Blackwell, Roger D dan Miniard, Paul W. 1994. Perilaku 

Konsumen. Edisi Keenam Jilid I. Jakarta : Binarupa Aksara. 
 
 
Gunawan, Sudarmanto.. 2004. Analisis Regresi Linier Berganda Dengan SPSS. 

Yogyakarta : Graha Ilmu. 
 
 
J, Supranto. 1997. Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran. Edisi VII. 

Jakarta : Rineka Citra. 
 
 
Kotler, Philip. 2002. Manajemen Pemasaran. Edisi Milenium. Jakarta : 

Prenhalindo.  
 
 
_________dan Gari Amstrong Dalam Imam Nurmawa. 1997. Prinsip-prinsip 

Pemasaran. Jakarta : Erlangga. 
 
 
Lamb, Charles W. Josseph F Hair Carl Mcdaniel Dalam David Octarevia. 2001. 

Pemasaran. Jakarta : Salemba 4. 
 
Masri, Singarimbun dan Sofyan Effendi (Editor). 2005. Metode Penelitian 

Survei. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. 
 
 
Moener, HAS. 1995. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : PT. 

Gramedia Pustaka Utama. 
 
 
Nanang, Priyo Sambodo. 2005. Analisis Faktor--faktor Yang Mempengaruhi 

Keputusan Konsumen Dalam Melakukan Pembelian Pada Toko Sport 
Station Malioboro Mall Yogyakarta. Surakarta : UNS. 

 
 
Nugroho, Budiyuwono. 1997. Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan. 

Yogyakarta : UPD AMP YKPN. 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 100 

 
Stanton, William J dan Y Lamarto. 1999. Prinsip Pemasaran. Edisi VII. Jakarta : 

Erlangga. 
 
 
Sugiyono, PR. Metode Penelitian Bisnis. 1997. Bandung : Alfabeta. 
 
 
Suharsimi, Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 
 
 
Tri, Hartanti. 2004. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 
Pembelian Konsumen Pada Toko Thalita Tawang Sukoharjo. Surakarta : UNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 101 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

KUESIONER 

 

Petunjuk pengisian : Mohon berikan jawaban dari setiap pertanyaan dibawah ini 

menurut pendapat anda, dengan memberikan tanda silang ( √ ) pada setiap 

jawaban yang anda pilih. 

 

A. KARAKTERISTIK KONSUMEN 

1. Nama : 

2. Jenis Kelamin anda adalah : 

(  ) Laki-laki 
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(  ) Perempuan 

3. Usia anda saat ini : 

      (  ) Dibawah 20 tahun 

      (  ) 20-40 tahun 

      (  ) Diatas 40 tahun 

4. Pekerjaan anda saat ini : 

(  ) Pelajar/ mahasiswa 

(  ) PNS 

(  ) Swasta 

(  ) Wiraswasta 

5. Pendidikan terakhir anda saat ini : 

      (  ) SD 

      (  ) SLTP 

      (  ) SLTA 

(  ) Perguruan Tinggi 

6. Pendapatan anda perbulan : 

(  ) Dibawah Rp 500.000 

(  ) Rp 500.000- Rp 1.000.000 

(  ) Rp 1.000.001-Rp 1.500.000 

(  ) Diatas Rp 1.500.000 

 

 

Berikan tanda chek  ( √ ) pada kolom yang telah disediakan 

Keterangan jawaban : 

SS    =   Sangat Setuju 

S      =   Setuju    

TS   =   Tidak Setuju   

STS =   Sangat Tidak Setuju  

 

B. TANGGAPAN KONSUMEN  
 

JAWABAN  
NO 

PERTANYAAN 

SS S TS STS 
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PRODUK 

1 Produk yang dijual di Minimarket As 
Gross Ar Royyan terjamin keasliannya 
dilihat dari segi merek. 

    

2 Desain produk (barang yang 
ditawarkan pada Minimarket As Gross 
Ar Royyan memiliki model yang 
mengikuti trend). 

    

3 Produk yang dijual di Minimarket As 
Gross Ar Royyan kualitasnya bagus. 

    

4 Produk yang dijual di Minimarket As 
Gross Ar Royyan tersedia 
kelengkapannya. 

    

 LOKASI 

1 Lokasi Minimarket As Gross Ar 
Royyan mudah dijangkau dengan 
kendaran pribadi. 

    

2 Lokasi Minimarket As Gross Ar 
Royyan mudah dijangkau dengan 
kendaran umum. 

    

3 Lokasinya strategis sehingga dapat 
dengan mudah ditemukan dan 
dikunjungi. 

    

4 Memiliki tempat parkir yang luas dan 
aman. 

    

 
 
 
 
 
 

JAWABAN PERTANYAAN 

SS S TS STS 

NO 

HARGA 

1 Harga yang ditetapkan di Minimarket 
As Gross Ar Royyan sudah sesuai 
dengan kualitas produknya. 

    

2 Dengan barang dan kualitas yang sama 
harga produk di Minimarket As Gross 
Ar Royyan lebih murah daripada toko 
lain. 

    

 PROMOSI 

1 Pemberian kupon undian berhadiah 
yang selama ini diadakan menarik. 
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2 Promosi yang dilakukan oleh 
Minimarket As Gross Ar Royyan sudah 
baik. 

    

 PELAYANAN 

1 
 

Pramuniaga di Minimarket As Gross 
Ar Royyan selalu berpenampilan rapi 
dan berpakaian sopan. 

    

2 Pramuniaga di Minimarket As Gross 
Ar Royyan ramah dan jujur. 

    

3 Pramuniaga di Minimarket As Gross 
Ar Royyan mampu memberikan 
informasi tentang produk yang dijual 
kepada konsumen degan memuaskan. 

    

4 Pelayanan di bagian kasir dalam 
melayani pembayaran dari konsumen 
di Minimarket As Gross Ar Royyan 
cepat dan terampil. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAWABAN PERTANYAAN 

SS S TS STS 

 
NO 

KEPUTUSAN PEMBELIAN 

1 Dengan mempertimbangkan produk  
yang dijual maka saya memutuskan 
untuk melakukan pembelian pada 
Minimarket As Gross Ar Royyan. 

    

2 Faktor lokasi menjadi pertimbangan 
saya untuk melakukan pembelian pada 
Minimarket As Gross Ar Royyan. 

    

3 Setelah melihat harga yang ditawarkan 
maka saya memutuskan untuk 
melakukan pembelian pada Minimarket 
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As Gross Ar Royyan. 

4 Dengan adanya promosi penjualan 
yang telah diselenggarakan membuat 
saya tertarik untuk melakukan 
pembelian pada Minimarket As Gross 
Ar Royyan. 

    

5 Dengan mempertimbangkan segi 
pelayanan yang diberikan kepada 
konsumen saya bersedia untuk 
melakukan pembelian pada Minimarket 
As Gross Ar Royyan. 

    

 
 
 
 
 
 

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakultas Ekonomi 

Universitas Sebelas Maret 

Surakarta 

 

Kepada : 

Yth. Bpk/ Ibu/ Sdr/ Sdri 

Pengunjung Minimarket As Gross Ar Royyan  

Ditempat. 
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Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan penelitian yang saya adakan dengan judul 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 

KONSUMEN DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN PADA MINIMARKET 

AS GROSS AR ROYYAN DI  NGORESAN  JEBRES SURAKARTA” maka 

saya mohon kesediaan Bpk/ Ibu/ Sdr/ Sdri untuk mengisi daftar pertanyaan 

berikut. Daftar pertanyaan ini digunakan untuk melengkapi data penelitian dalam 

rangka penulisan skripsi. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh produk, lokasi , harga dan pelayanan terhadap keputusan konsumen 

dalam melakukan pembelian pada Minimarket As Gross Ar Royyan. 

 Mengingat pentingnya kegunaan data tersebut, saya sangat mengharapkan 

kerjasama anda dalam memberikan jawaban yang benar tanpa dipengaruhi oleh 

pihak-pihak lain. Atas perhatian, bantuan serta kerjasama yang diberikan, saya 

ucapkan terima kasih. 

 

 

Hormat saya, 

 

 

( Efi Anita  Dewi ) 

 

 

Validitas Item Pertanyaan Produk 
Correlations 
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Correlations

.334**

.001

100

.606** .471**

.000 .000

100 100

.181 .659** .450**

.072 .000 .000

100 100 100

.644** .835** .765** .803**

.000 .000 .000 .000

100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

P1

P2

P3

P4

TP

P1 P2 P3 P4 TP

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Reliability 
 
 
 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     P1                3.2600          .5245       100.0 
  2.     P2                2.9200          .5805       100.0 
  3.     P3                3.1000          .3624       100.0 
  4.     P4                2.6000          .6816       100.0 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .7395 

 
 
 
 
 
 
 
 
Validitas Item Pertanyaan Harga 
Correlations 
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Correlations

.482**

.000

100

.824** .894**

.000 .000

100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

H1

H2

TH

H1 H2 TH

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 
 

Reliability 
 
 
 
 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     H1                2.6500          .5000       100.0 
  2.     H2                2.0600          .6328       100.0 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  2 
 
Alpha =    .6385 

 
Validitas Item Pertanyaan Promosi 
Correlations 

Correlations

.567**

.000

100

.870** .894**

.000 .000

100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

PR1

PR2

TPR

PR1 PR2 TPR

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 
 

Reliability 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     PR1               2.9000          .6435       100.0 
  2.     PR2               2.8800          .7146       100.0 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  2 
 
Alpha =    .7209 

 
Validitas Item Pertanyaan Variabel Lokasi 
Correlations 

Correlations

.217*

.030

100

.140 .400**

.166 .000

100 100

.165 .436** .498**

.102 .000 .000

100 100 100

.531** .713** .780** .736**

.000 .000 .000 .000

100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

L1

L2

L3

L4

TL

L1 L2 L3 L4 TL

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reliability 
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 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     L1                3.2700          .4894       100.0 
  2.     L2                3.2400          .4292       100.0 
  3.     L3                3.0700          .6073       100.0 
  4.     L4                3.1700          .4277       100.0 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .6288 

 
 
Validitas Item Pertanyaan Variabel Pelayanan 
Correlations 

Correlations

.398**

.000

100

.646** .549**

.000 .000

100 100

.250* .519** .508**

.012 .000 .000

100 100 100

.689** .814** .838** .770**

.000 .000 .000 .000

100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

PL1

PL2

PL3

PL4

TPL

PL1 PL2 PL3 PL4 TPL

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 
 
 
Reliability 
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 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     PL1               3.5900          .5143       100.0 
  2.     PL2               3.3300          .6675       100.0 
  3.     PL3               3.4500          .5000       100.0 
  4.     PL4               3.1200          .7004       100.0 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .7718 
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Validitas Item Pertanyaan Keputusan Pembelian 
Correlations 

Correlations

.627**

.000

100

.388** .300**

.000 .002

100 100

.302** .063 .196

.002 .536 .051

100 100 100

.391** .496** .363** .063

.000 .000 .000 .534

100 100 100 100

.765** .696** .734** .488** .672**

.000 .000 .000 .000 .000

100 100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

KP1

KP2

KP3

KP4

KP5

TKP

KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 TKP

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 
 
 
 
 
Reliability 
 
 
 
 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     KP1               3.2600          .5245       100.0 
  2.     KP2               3.4700          .5766       100.0 
  3.     KP3               2.6000          .8646       100.0 
  4.     KP4               2.9500          .6571       100.0 
  5.     KP5               3.1000          .6113       100.0 
 
 
 
Reliability Coefficients 
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N of Cases =    100.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .6757 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regression 
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Variables Entered/Removedb

X5 
Pelayanan,
X3  Harga,
X4 
Promosi,
X1  Produk,
X2  Lokasi

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Y  Keputusan Pembelianb. 
 

Model Summary

.749a .561 .538 1.47
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error
of the

Estimate

Predictors: (Constant), X5  Pelayanan, X3 
Harga, X4  Promosi, X1  Produk, X2  Lokasi

a. 

 
ANOVAb

261.203 5 52.241 24.030 .000a

204.357 94 2.174

465.560 99

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), X5  Pelayanan, X3  Harga, X4  Promosi, X1 
Produk, X2  Lokasi

a. 

Dependent Variable: Y  Keputusan Pembelianb. 
 

Coefficientsa

-3.528 1.848 -1.908 .059

.275 .094 .209 2.930 .004

.595 .129 .373 4.619 .000

.356 .157 .160 2.271 .025

.571 .131 .321 4.351 .000

.230 .092 .196 2.498 .014

(Constant)

X1  Produk

X2  Lokasi

X3  Harga

X4  Promosi

X5  Pelayanan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Stan
dardi
zed

Coeff
icient

s

t Sig.

Dependent Variable: Y  Keputusan Pembeliana. 
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