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ABSTRAK

PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN LOKASI
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI PADA EL’S

COFFEE KARTINI BANDAR LAMPUNG)

Oleh

KARDITA MAGDA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fluktuasi penjualan El’s Coffee Kartini
dalam kurun waktu 2015 hingga 2016, sehingga perlu diketahui faktor-faktor apa
saja yang berpemgaruh terhadap keputusan pembelian. Tingginya tingkat
persaingan dalam kategori coffee shop yang menandakan bahwa konsumen dalam
kategori ini sangat potensial. Namun, disisi lain produsen dituntut untuk semakin
cermat dalam membaca kebutuhan dan keinginan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas
produk, harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian pada produk El’s Coffee
Kartini Bandar Lampung. Sampel penelitian ini adalah konsumen yang pernah
melakukan pembelian produk El’s Coffee Kartini.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang telah ditentukan
terlebih dahulu oleh peneliti. Metode analisis statistik yang terdiri dari, analisis
regresi linier berganda, pengujian signifikan simultan (uji F), pungujian signifikan
parsial (uji t), dan analisis determinasi (R2).

Pengujian analisis determinasi (R2) menyatakan nilai Adjusted R Square 70,1%.
Hal ini berarti bahwa variabel kualitas produk, harga, dan lokasi terhadap
keputusan pembelian memiliki kontribusi sebesar 70,1%. Pengujian secara parsial
(uji t) diketahui variabel yang paling berpengaruh paling pesat terhadap keputusan
pembelian adalah variabel kualitas produk (X1) dengan nilai β sebesar 0,462, dan
variabel yang paling rendah pengaruhnya adalah variabel harga (x2) dengan nilai
β sebesar 0,179. Pengujian secara simultan (uji F) diketahui bahwa variabel
persepsi kualitas secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian.

Kata kunci :kualitas produk, harga, lokasi, keputusan pembelian, coffee shop



 

ABSTRACT 

 

This research was distributed by the sales fluctuations of Els Coffee Kartini in the 

period 2015 to 2017, and aims to find out which factors that will affect towards 

buying decisions. The higher number of market competitions in coffee shop show 

that consumer is very important and has the biggest potential. In another hand, 

producer should to be smart enough to determine what consumers’ needs are. 

This research aims to find out and analysed the impact of location, price, and 

product quality towards buying decisions of Els Coffee Kartini’s Bandar 

Lampung product. The sample of this research is the consumer who has been 

purchasing of any product in Els Coffee Kartini Bandar Lampung. 

The sampling technique used is purposive sampling, which is a sampling 

technique in which researcher relies on his or her own judgement when choosing 

members of population to participate in the study. The statistical analysis methods 

involved in this research are the determination analysis (R
2
), the partial 

significance testing (The T-test), the simultaneous significance testing (The F-

test), and the multiple linear regression analysis. 

The determination analysis (R
2
) shows that the percentage number of Adjusted R 

Square is 70.1%. This means that location, price, and product quality variables 

towards consumer buying decisions have a huge contribution for up to 70.1%. 

Based on the partial testing (The T-test), the most affected variable towards 

buying decisions is the product quality variable (X1) with the β score up to 0,462 

and the smallest number of affected variable is the price variable (X2)  with the β 

score up to 0,179. The simultaneous significance testing (The F-test) shows that 

the quality perception variable both together give the significance and positive 

impact towards buying decisions. 

 

Key words: coffee shop, buying decisions, location, price, product quality 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan dan keinginan manusia terus berkembang dan tidak terbatas seiring

dengan perkembangan zaman. Manusia tidak lagi mampu untuk memenuhi

kebutuhan dan keinginannya sendiri sehingga diperlukan adanya organisasi yang

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia tersebut. Dunia bisnis terus

berkembang pesat sejalan dengan perkembangan era globalisasi, hal ini ditandai

dengan semakin tingginya tingkat persaingan di dunia bisnis dalam memasarkan

produk maupun jasa kepada konsumen. Para pelaku bisnis saling berlomba-lomba

dalam memasarkan produk yang mereka tawarkan dalam rangka memenuhi

kebutuhan dan keinginan konsumen.

Secara umum saat ini konsumen lebih memilih produk yang berharga murah

namun memiliki kualitas yang baik, oleh sebab itu dalam kondisi persaingan yang

sangat tinggi, perusahaan harus mampu memahami dan mengetahui keinginan dan

kebutuhan konsumenya dan terus berinovasi untuk menciptakan positioning

produknya dengan baik dan memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang ada

pada produk yang ditawarkan. Menurut Cravens dalam Prasetijo dan Ihalauw

(2005), perusahaan yang gagal memahami kebutuhan, keinginan, selera dan
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proses keputusan pembelian konsumen akan mengalami kegagalan dalam

pemasaran dan penjualannya.

Persaingan yang ketat didalam dunia bisnis terjadi pada berbagai bidang,

termasuk bisnis kuliner. Kebutuhan akan makanan dan minuman merupakan

kebutuhan dasar manusia yang wajib terpenuhi sehingga bisnis kuliner menjadi

trend dikalangan masyarakat Indonesia. Beberapa tahun terakhir, jumlah bisnis

kuliner di Indonesia terus bertambah dengan beragam variasi produk yang

ditawarkan, hal ini dipengaruhi oleh terjadinya perubahan pola konsumsi dan

perubahan gaya hidup konsumen Indonesia.

Pola konsumsi masyarakat Indonesia berubah dari makanan tradisional ke

makanan moderen dan perubahan gaya hidup yang cenderung lebih memilih

sesuatu yang sifatnya praktis seperti halnya mengkonsumsi makanan siap saji.

Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk ikut terjun ke

dalam bisnis kuliner dengan berlomba-lomba dalam memenuhi kebutuhan dan

keinginan konsumen dengan produk yang mereka tawarkan sehingga membuat

persaingan di dunia bisnis kuliner menjadi semakin ketat yang menyebabkan

semakin banyak pula pilihan bagi konsumen dalam memilih produk yang dapat

memuaskan kebutuhannya sehingga konsumen akan lebih selektif dalam membuat

sebuah keputusan pembelian.

Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu

tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif (Sumarwan. 2011). Pada

pengambilan keputusan pembelian, konsumen selalu mempertimbangkan faktor-

faktor yang ada seperti harga, lokasi dan kualitas produk yang didapatkan.
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Namun, hal penting yang harus dipahami oleh organisasi bisnis bahwa setiap

konsumen memiliki perilaku yang berbeda sehingga belum tentu semua faktor-

faktor tersebut akan mempengaruhinya dalam membuat suatu keputusan

pembelian pada suatu bisnis. Konsumen bisa saja hanya dipengaruhi oleh satu

variabel, dua variabel atau bahkan dipengaruhi oleh semua variabel tersebut, oleh

karena itu organisasi bisnis harus memiliki pengetahuan mengenai variabel apa

saja yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membuat keputusan pembelian

dan juga variabel yang paling dominan diantara ketiga variabel yang

mempengaruhi keputusan pembelian sehingga organisasi bisnis dapat membuat

kebijakan dan strategi yang efektif dengan kombinasi bauran pemasaran yang

paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Konsumen mengharapkan produk yang dibeli memiliki kualitas yang baik dan

sesuai dengan harapan agar dapat memuaskan mereka. Kepuasan konsumen dapat

menjadi pertimbangan konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Menurut

Kotler dan Keller (2009) kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta dari suatu

produk atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang

dinyatakan/ tersirat. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Konsumen

biasanya tertarik dengan makanan yang selain rasanya enak, juga memiliki tata

penyajian yang menarik. Tata penyajian yang menarik diperhatikan mulai dari

wadahnya seperti gelas/cup, kebersihannya, dan toping yang diberikan sebagai

hiasan mempercantik penyajian. Kualitas dapat diartikan kemampuan dari produk

untuk menjalankan fungsinya yang mencakup daya tahan, kehandalan atau
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kemajuan, kekuatan serta kemudahan dalam pengemasan dan reparasi produk dan

ciri- ciri lainnya (Kotler dan Amstrong. 2012).

Faktor harga juga merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan

konsumen dalam membuat keputusan pembelian pada suatu bisnis. Konsumen

menginginkan harga produk yang sesuai dengan kualitas dari produk yang

bersangkutan. Penetapan harga oleh pelaku bisnis harus disesuaikan dengan

lingkungan dan perubahan yang terjadi. Hal tersebut akan mempengaruhi

konsumen sebelum memutuskan pembelian karena konsumen akan mencari tau

harga dan akan memilih produk yang sesuai dengan kemampuan membelinya.

Harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa,

atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena

memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut (Kotler dan Keller. 2009).

Selain faktor lokasi dan harga, faktor lainnya yang memiliki peranan dalam

pengambilan keputusan pembelian terhadap konsumen yaitu kualitas produk.

Produk memiliki arti penting bagi perusahaan karena tanpa adanya produk,

perusahaan tidak akan dapat melakukan apapun dari usahanya. Pembeli akan

membeli produk kalau merasa cocok, karena itu produk harus disesuaikan dengan

keinginan ataupun kebutuhan pembeli agar pemasaran produk berhasil, dengan

kata lain, pembuatan produk lebih baik diorientasikan pada keinginan pasar atau

selera konsumen.

Lokasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian.

Konsumen cenderung memilih lokasi yang mudah dijangkau dibandingkan lokasi

yang sulit untuk menjangkaunya karena jauh. Lokasi yang mudah dijangkau dapat
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memberikan manfaat berupa efisiensi waktu dan tenaga. Rasa aman dan nyaman

serta memiliki area parkir yang luas juga menjadi pilihan konsumen karena dapat

memberikan kepuasan yang lebih bagi konsumen. Ketatnya persaingan diantara

pesaing menjadikan lokasi sebagai faktor penting dalam kesuksesan bisnis karena

sebelum memutuskan untuk berkunjung, konsumen tentu akan

mempertimbangkan juga lokasi dari tempat tersebut.

Menurut Kotler dan Keller (2008) salah satu kunci menuju sukses adalah lokasi,

lokasi dimulai dengan memilih komunitas. Keputusan ini sangat bergantung pada

potensi pertumbuhan ekonomis dan stabilitas, persaingan, iklim politik, dan

sebagainya. Menurut Swastha (2009) lokasi adalah tempat dimana suatu usaha

atau aktivitas usaha dilakukan.

Coffee shop adalah sebuah restaurant yang pada awalnya hanya menyediakan

tempat untuk minum kopi dan teh secara cepat, tetapi seiring perkembangan

zaman dan kebutuhan pelanggan yang tidak ada habisnya maka Coffee shop

berkembang seperti sekarang ini. Coffee shop tidak hanya sebuah kedai yang

menjual minuman kopi saja tetapi juga menjual beraneka macam makanan dan

minuman. Keberadaan coffee shop seolah sudah menjamur dan dapat ditemui

dimana-mana dengan berbagai konsep seperti bergaya rumahan, bergaya klasik

hingga bergaya modern. Makanan dan minuman yang ditawarkan pun beragam

dari mulai aneka dessert, makanan ringan, makanan utama dan tentu saja berbagai

macam olahan minuman yang sebagian besar berbahan dasar kopi.

Di Bandar Lampung sendiri sudah banyak ditemui Coffee shop dengan berbagai

konsep dan menu yang ditawarkan. Salah satunya yaitu El’s Coffee, El’s Coffee
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menyediakan beragam kopi yang berkualitas premium dari bermacam daerah yang

berada di Indonesia. El’s Coffee juga menyediakan menu minuman lain selain

kopi, seperti teh, mocktails, frappe, latte dll, salah satu minuman andalan El’s

Coffee adalah Mochatella. Cokelat nutella dituang ke gelas lalu ditambah es batu

yang terbuat dari kopi dan disajikan dengan sebotol susu segar. Seperti kita

ketahui, Coffee shop tidak hanya sebuah kedai yang menjual minuman kopi saja

tetapi juga menjual beraneka macam makanan. El’s Coffee menyediakan makanan

mulai dari jenis signature food hingga snack, dengan rasa yang tidak dapat

diragukan lagi.

El’s Coffee pertama kali didirikan di Bandar Lampung. Melihat pangsa pasarnya

yang besar, maka El’s Coffee mulai melebarkan usahanya dengan membuka

beberapa gerai. Saat ini, El’s Coffee telah memiliki enam gerai yang berada di luar

kota Bandar Lampung dan enam gerai lainnya di Bandar Lampung, salah satu

gerainya berlokasi di Jl. R.A Kartini No. 41 Bandar Lampung yang menjadi lokasi

dalam penelitian ini.

Jl. R.A Kartini berlokasi dipusat kota yang sangat strategis untuk membuka usaha.

Tempat yang ramai dan banyak dilewati oleh transportasi umum menjadikannya

mudah untuk dijangkau dan ditemukan oleh konsumen. El’s Coffee merupakan

merupakan salah satu brand yang telah melekat di masyarakat Lampung dan salah

satu Coffee shop yang terkenal di Bandar Lampung khususnya bagi para

mahasiswa. Rata-rata konsumen di El’s Coffee Kartini berkisar antara 100 hingga

150 orang per harinya. Ramainya konsumen di El’s Coffee Kartini menjadi hal

yang menarik untuk diteliti, melihat banyaknya pesaing sejenis di daerah tersebut.

Di Bandar Lampung sendiri, terdapat coffee shop dengan keunggulan produknya
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masing-masing yang saling bersaing untuk meraih konsumen. Jumlah bisnis

coffee shop di daerah Bandar Lampung juga terus bertambah seiring dengan

perkembangan waktu sehingga membuat persaingan menjadi semakin ketat.

Berikut ini merupakan beberapa pesaing di Bandar Lampung

TABEL 1.1 DAFTAR NAMA COFFEE SHOP DI BANDAR LAMPUNG

No Nama Coffee shop Alamat
1 El’s Coffee Kartini Jl. RA Kartini No.41 Bandar

Lampung
2 Rubby Coffee shop Emersia Hotel lantai dasar, Jl.

Wolter Monginsidi No 70
Bandar Lampng

3 Kopi Oey Jl. WR. Monginsidi No.52
Bandar Lampung

4 Bangi Kopitiam Jl. Jend. Gatot Subroto No.73,
Garuntang Bandar Lampung

5 Wiseman Coffee House Jl. Way Rarem, No. 72,
Pahoman, Bandar Lampung

6 Starbucks Mal Boemi Kedaton Lt Blok
F No. 7-8 Bandar Lampung

7 The Coffee Jalan Way Punggur, No. 9
Pahoman Bandar Lampung

8 ROS3 Group Jl. KS Tubun No.34, Bandar
Lampung

9 Liep’s Jl. WR. Monginsidi No.33,
Bandar Lampung

Sumber: Google. “Coffee shop di Bandar Lampung”. 2016

Nama El’s berasal dari nama pemiliknya, Elkana Riswan, pengusaha lokal yang

melanjutkan bisnis kopi keluarganya yang sudah berlangsung turun-temurun. Ia

ingin mengubah pola bisnis kopi keluarganya, dari sekadar penyalur kopi beralih

ke penghidang kopi. Itulah sebabnya mengapa El’s Coffee berfokus pada

minuman. El’s Coffee sendiri merupakan exporter biji kopi yang berasal dari

Lampung yang menyediakan beragam biji kopi yang berkualitas premium dari

bermacam daerah yang berada di Indonesia. El’s Coffee menawarkan beragam
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menu yang bervariasi dengan kualitas dan rasa yang baik serta tampilan yang

unik, sesuai dengan harga yang ditawarkan kepada konsumen. Harga yang

ditawarkanpun relatif terjangkau dan bersaing dengan Coffee shop lainnya,

dimulai dengan harga Rp. 17.000 sampai dengan Rp. 55.000 untuk minuman dan

Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 53.000 untuk makanan (Lampiran 7). Strategi ini

dilakukan oleh pihak El’s Coffee agar produknya dapat dinikmati oleh berbagai

kalangan.

Kualitas produk yang diberikan oleh El’s Coffee tidak diragukan lagi karena El’s

Coffee menyajikan berbagai pilihan premium biji kopi gourmet dari berbagai

daerah di seluruh Indonesia. Biji kopi El’s Coffee adalah 100% murni dengan biji

kopi terbaik premium di seluruh Indonesia sehingga El’s Coffee memiliki cita rasa

yang khas. El’s Coffee memiliki beragam variasi menu yang ditawarkan kepada

konsumen dengan tampilan yang unik dan rasa yang enak.

Harga merupakan hal yang sangat diperhitungkan dalam melakukan pembelian

dimana biasanya konsumen mengelukarkan budget sesuai dengan kemampuan

membeli konsumen. Selanjutnya konsumen akan melihat apakah harga yang

ditawarkan akan sesuai dengan kualitas produk dan apakah harga yang ditawarkan

termasuk harga yang kompetitif bila dibandingkan dengan produk lain yang

sejenis.

Harga produk yang ditawarkan beragam berdasarkan banyaknya baku produk,

jenis bahan baku dan cara penyajiannya. Kotler dan Keller (2009) menjelaskan

suatu unit bisnis umumnya tidak hanya menetapkan satu harga, tetapi

mengembangkan struktur penetapan harga yang bervariasi. Oleh karena itu,
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beberapa cara penyesuaian harga yang dapat dilakukan adalah penetapan harga

secara geografis, potongan dan insentif harga, penetapan harga promosi, dan

penetapan harga terdiferensiasi dan penetapan harga yang dapat dilakukan adalah

harga yang didasarkan pada biaya, analisa Break-Even (pulang pokok), analisa

Marjinal, dan penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar.

Metode penyesuaian harga yang dilakukan oleh El’s Coffee adalah dengan

melakukan diferensiasi harga. Bentuk-bentuk diferensiasi harga meliputi segmen

pelanggan, bentuk produk, harga citra, harga saluran, harga lokasi, harga waktu,

dan harga penyesuaian. Bentuk penetapan harga yang diterapkan El’s Coffee

adalah berdasarkan harga penyesuaian produk. Selain itu, karena el’s coffee

memiliki beragam menu makanan dan minuman yang bervariasi maka bahan baku

menjadi faktor lain dalam penyesuaian harga. Dalam penyesuaian harga melalui

bentuk produk, pemilik El’s Coffee menyatakan bahwa aspek-aspek yang paling

penting adalah melalui jumlah bahan baku yang dibeli, jenis (variasi) bahan baku

yang dibeli, serta melalui cara penyajian yang beragam karena memiliki tingkat

kesulitan yang berbeda. Penyesuaian harga ditentukan oleh pemilik usaha yaitu

Elkana Riswan untuk melakukan pricing terhadap seluruh produk yang ada.

Metode penetapan harga yang dilakukan oleh El’s Coffee adalah dengan

melakukan metode penetapan harga berbasis biaya yaitu standard markup pricing

dimana penetapan harga yang ditentukan dengan jalan menambahkan persentase

(markup) tertentu dari biaya pada semua item dalam suatu kelas produk.

Persentase markup besarnya bervariasi tergantung pada jenis produk yang dijual.

Biasanya produk yang tingkat perputarannya tinggi dikenakan markup yang lebih

kecil daripada produk yang tingkat perputarannya rendah.
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Lokasi merupakan hal penting yang perlu diperhatikan untuk membuka suatu

usaha, adapun hal yang perlu diperhitungkan dalam menentukan lokasi adalah

tempat yang mudah dijangkau, mudahnya transportasi umum untuk menuju

lokasi, dan memiliki lahan parkir yang luas. El’s Coffee Kartini berlokasi ditempat

yang strategis di pusat kota yaitu di Jalan RA Kartini. Lokasi yang mudah

dijangkau dan banyak transpotrasi umum yang dapat digunakan untuk menuju

lokasi.

Kualitas produk, harga, lokasi dan promosi merupakan bauran pemasaran (4P).

El’s Coffee Kartini melakukan beberapa bentuk promosi antaralain melalui media

social seperti instagram, dan secara tidak langsung menggunakan promosi WOM

(Word Of Mouth). Secara empirik promosi pada El’s coffee tidak terlalu

mempengaruhi penjualan karena tanpa melakukan promosi, brand el’s coffee

sendiri telah melekat dan kuat di masyarakat Bandar Lampung. Empirik

mengandung arti bahwa cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera

manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang

digunakan (Sugiono, 2013).

Meskipun El’s Coffee Kartini cukup banyak diminati oleh konsumen, namun

persaingan yang ketat di daerah tersebut memiliki dampak tertentu pada kegiatan

usahanya. Persaingan tersebut mengakibatkan terjadinya fluktuasi pada volume

penjualan dan jumlah konsumen. Penjualan di El’s Coffee Kartini tidak bersifat

konstan, artinya terjadi naik turun terhadap volume penjualan dan jumlah

konsumen setiap bulannya, hal tersebut dapat dilihat pada data penjualan sebagai

berikut:
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TABEL 1.2 DATA PENJUALAN EL’S COFFEE KARTINI

TABEL 1.2 DATA PENJUALAN EL’S COFFEE KARTINI

Bulan Penjualan
Minuman (Rp.)

Presentase (%)

Juni 2015 24.615.000
Juli 2015 25.800.000 4,8
Agustus 2015 24.450.000 -5,2
September2015 22.425.000 -8,2
Oktober 2015 23.835.000 6,2
November 2015 24.645.000 3,3
Desember 2015 22.950.000 -6,8
Januari 2016 29.250.000 27,4
Febuari 2016 28.140.000 -3,7
Maret 2016 28.710.000 2
April 2016 28.770.000 0,2
Mei 2016 26.835.000 -6,7
Juni 2016 20.970.000 -21.8
Juli 2016 22.890.000 8.3
Agustus 2016 24.102.000 5
September2016 24.908.000 3,2
Oktober 2016 23.984.000 -4,2
November 2016 24.445.000 1,8
Desember 2016 26.010.000 5,9
Januari 2017 27.985.000 7
Februari 2017 28.390.000 1,4
Maret 2017 28.201.000 -0,6
April 2017 27.746.000 -1,6

Sumber: El’s Coffee Kartini, 2017

Berdasarkan data penjualan pada table 1.2, dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi

penjualan dari bulan Juni 2015 sampai dengan Juni 2016 dimana penjualan

terendah terjadi pada bulan Juni 2016 sebesar Rp. 20.970.000 dan tertinggi pada

bulan Januari 2016 sebesar Rp. 29.250.000. Penjualan terendah pada bulan Juni

2016 terjadi karena bertepatan pada bulan puasa yang mengakibatkan minimnya

pembelian yang terjadi sedangkan penjualan tertinggi dibulan Januari terjadi

karena adanya promo diawal tahun. Hal ini mungkin dapat diatasi apabila pihak
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El’s Coffee Kartini mengetahui dan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi keputusan pembelian sehingga dapat memperbaikinya.

Penelitian mengenai pengaruh lokasi, kualitas produk dan harga terhadap

keputusan pembelian, pernah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya

oleh Ghanimata (2012) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh

Harga, Kualitas Produk dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada

Pembeli Produk Bandeng Juwana Elrina Semarang)” yang menunjukkan hasil

penelitian bahwa terdapat pengaruh yang positif antara harga, kualitas produk dan

lokasi terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, Paramitha (2015) melakukan

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Lokasi

Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Konsumen Mie Nges-Nges

Banyumanik Semarang)”.

Saputro (2015) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas

Produk, Harga, Kualitas Pelayanan dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian

(Studi Kasus Pada Grand Panorama Resto Semarang)” menyimpulkan bahwa

kualitas produk, kualitas pelayanan dan lokasi memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap keputusan pembelian, namun pada penelitian ini, harga tidak

memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian.

Penelitian-penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa faktor lokasi, harga

dan kualitas produk merupakan faktor yang menjadi pertimbangan konsumen

dalam melakukan pembelian, oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi keputusan pembelian yang meliputi lokasi, harga, dan
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kualitas produk perlu untuk diketahui oleh El’s Coffee agar dapat memenuhi

kebutuhan konsumen sebaik mungkin kedepannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul ”PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN LOKASI

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi pada El’s Coffee Kartini

Bandar Lampung)”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Bagi konsumen produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka akan

dipilih atau dibeli. Konsumen sebelum melakukan suatu keputusan pembelian

biasanya menilai beberapa variabel dari produk atau jasa tersebut, seperti lokasi,

harga dan kualitas dar produk itu sendiri. Persepsi positif terhadap lokasi, harga

dan kualitas produk akan merangsang perilaku konsumen sebelum akhirnya

melakukan keputusan pembelian.

Masalah yang dihadapi oleh El’s Coffee adalah tingginya tingkat persaing sejenis

di Bandar Lampung yang menandakan bahwa konsumen dalam kategori ini sangat

potensial, namun disisi lain produsen dituntut untuk semakin cermat dalam

membaca kebutuhan dan keinginan konsumen.

Berdasarkan data penjualan pada table 1.2, dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi

penjualan dari bulan Juni 2015 sampai dengan Juni 2016, hal tersebut

menunjukkan bahwa meskipun El’s Coffee Kartini cukup banyak diminati oleh

konsumen, namun persaingan yang ketat di daerah tersebut memiliki dampak

tertentu pada kegiatan usahanya.
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Berdasarkan uraian maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada El’s

Coffee Kartini?

2. Bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada El’s Coffee

Kartini?

3. Bagaimana pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian pada El’s Coffee

Kartini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian

pada El’s Coffe Kartini Bandar Lampung

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada El’s

Coffe Kartini Bandar Lampung

3. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian pada El’s

Coffe Kartini Bandar Lampung
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D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

Manfaat yang diharapkan adalah bahwa penelitian serta hasil penelitian

yang diperoleh dapat memperluas wawasan, memberikan masukan dan

informasi sebagai bahan evaluasi serta memperoleh pengetahuan

mengenai penerapan ilmu pemasaran.

2. Bagi Akademis

Menambah literatur dan refrensi yang dapat dijadikan acuan dalam

penelitian lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi

yang berkaitan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi peneliti dan dapat

menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti dengan

topik maupun objek yang sama.



II. KAJIAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Pemasaran

Pemasaran merupakan sebuah konsep kunci keberhasilan suatu bisnis dengan

memperhatikan keinginan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan untuk

tercapainya target penjualan yang telah ditetapkan. Hal tersebut akan memberi

dampak positif bagi perkembangan usaha suatu perusahaan di tengah era

persaingan bisnis yang begitu ketat, sebagian besar masyarakat sering

mengartikan pemasaran sebagai proses penjualan barang dan jasa, tetapi apabila

dilihat lebih mendalam pengertian pemasaran mempunyai aspek yang lebih luas

dari pada pengertian tersebut.

Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian

bertumbuh menjadi keinginan manusia. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan

keinginan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran. Mulai dari pemenuhan

produk (product), penetapan harga (price), pengiriman barang (place), dan

mempromosikan barang (promotion). Seseorang yang bekerja dibidang pemasaran

disebut pemasar. Pemasar sebaiknya memiliki pengetahuan dalam konsep dan

prinsip pemasaran agar kegiatan pemasaran dapat tercapai sesuai dengan

kebutuhan dan keinginan manusia terutama pihak konsumen yang dituju.
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Menurut Kotler dan Amstrong (2012) pemasaran merupakan sebuah proses sosial

dimana dalam proses tersebut individu dan kelompok mendapatkan apa yang

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara

bebas menukarkan produk dan jasa yang bernilai kepada pihak lain

Pemasaran merupakan sebuah proses yang terdiri dari dua tahap, yaitu pemasaran

secara sosial dan pemasaran secara manajerial. Pemasaran secara sosial

menunjukan peran seorang pemasar didalam masyarakat, sedangkan pemasaran

secara manajerial digambarkan sebagai seni menjual produk. Terdapat dua faktor

yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran :

1. Lingkungan Eksternal

Lingkungan ini tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, misalnya kesiapan

masyarakat dalam menerima atau menolak sebuah produk, politik, tingkat

perekonomian, peraturan pemerintah, serta munculnya pesaing.

2. Lingkungan Internal

Lingkungan internal dapat dikendalikan oleh perusahaan, terdiri dari dua

kelompok, yaitu sumber non pemasaran seperti kemampuan produksi,

keuangan dan personal serta komponen pemasaran yaitu produk, harga,

distribusi dan promosi

Kotler dan Armstrong (2012) yang menyatakan bahwa manajemen pemasaran

adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan

suatu nilai bagi para pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan

mereka agar tercipta suatu nilai dari para pelanggan tersebut.
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Kotler dan Keller (2009) mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai seni dan

ilmu dalam memilih target pasar dan mendapatkan, mempertahankan, dan

meningkatkan konsumen dengan membuat, memberikan, dan

mengkomunikasikan nilai konsumen yang superior.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa manajemen pemasaran adalah

melakukan rangkaian proses untuk menciptakan suatu nilai guna membantu

pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Kegiatan pemasaran itu dilakukan

melalui serangkaian proses perencanaan, pengarahan, pengendalian, dan

penetapan harga, pemetaan distribusi, serta kegiatan promosi.

Adapun tujuan dari kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi pembeli untuk

bersedia membeli barang dan jasa perusahaan (disamping barang lain) pada saat

mereka membutuhkan, hal ini sangat penting bagi manajer pemasaran untuk

memahami “mengapa” dan “bagaimana” tingkah laku konsumen tersebut

demikian, sehingga perusahaan dapat mengembangkan, menentukan harga,

mempromosikan, dan mendistribusikan produknya secara lebih baik.

1. Bauran Pemasaran

Bauran pemasaran merupakan bagian penting didalam pemasaran. Bauran

Pemasaran (marketing mix) merupakan seperangkat alat pemasaran yang

digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target

pasarnya, terdiri dari himpunan variabel yang dapat dikendalikan dan digunakan

oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar

sasarannya. Terdapat empat komponan dalam bauran pemasaran, yaitu
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1. Product (produk) adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada

masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli atau dikonsumsi. Produk dapat

terdiri dari product variety, quality, design, feature, brand name,

packaging, sizes, services, warranties, and returns.

2. Price (harga) adalah sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli

produk atau mengganti hal milik produk. Harga meliputi last price,

discount, allowance, payment period, credit terms, and retail price.

3. Place (tempat) adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat

produk yang dihasilkan/dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran.

Tempat meliputi antara lain channels, coverage, assortments, locations,

inventory, and transport.

4. Promotion (promosi) adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk

mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran.

Variabel promosi meliputi antara lain sales promotion, advertising, sales

force, public relation, and direct marketing.

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) bauran pemasaran (marketing mix) adalah

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus

mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran.

B. Kualitas Produk

Dewasa ini konsumen menginginkan kualitas produk yang baik dengan harga

yang murah. Produk maupun jasa yang dijual harus memiliki kualitas yang baik

atau sesuai dengan harga yang ditawarkan. Agar suatu usaha atau perusahaan
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dapat bertahan dalam menghadapi persaingan, terutama persaingan dari segi

kualitas, perusahaan perlu meningkatkan kualitas produk atau jasanya.

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) produk adalah segala sesuatu yang dapat

ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau

dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.

Menurut Kotler dan Keller (2008) bahwa kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan

karakteristik dari suatu barang atau jasa, dalam hal kemampuan untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Menurut Kotler dan

Armstrong (2012) kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang

bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang

dinyatakan atau diimplikasikan.

Kualitas produk menjadi salah satu tolak ukur penting bagi kesuksesan sebuah

perusahaan, karena dengan kualitas produk yang baik, perusahaan akan mampu

bersaing dengan para pesaingnya. Perusahaan juga harus melakukan inovasi-

inovasi baru terhadap produk yang mereka tawarkan karena konsumen cenderung

bersikap kritis terhadap produk-produk yang beredar di pasaran.

Persepsi konsumen terhadap kualitas produk, dapat dipengaruhi oleh harga

produk. Konsumen memiliki persepsi, apabila semakin tinggi harga suatu produk

maka semakin tinggi pula kualitas dari produk tersebut. Konsumen dapat

mempunyai persepsi seperti itu ketika mereka tidak memiliki petunjuk atau acuan

lain dari kualitas produk, selain harga produk, namun sebenarnya persepsi kualitas

suatu produk dapat dipengaruhi pula oleh reputasi toko, iklan, dan variabel-

variabel lainnya. Menurut Tedjakusuma, Hartini, dan Muryani (2008), untuk
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produk yang merupakan kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman,

konsumen sangat mempertimbangkan kualitasnya, karena merupakan kebutuhan

pokok dan sangat berhubungan dengan kesehatan manusia,maka kualitas produk

sangat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian produk.

C. Harga

Harga produk atau jasa yang dipasarkan merupakan faktor yang sangat penting.

Harga suatu barang atau jasa merupakan salah satu faktor yang menjadi

pertimbangan bagi konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian. Harga

jual akan menentukan kedudukan perusahaan pada pasar persaingan, di dalam

persaingan usaha yang semakin ketat sekarang ini dan semakin banyaknya usaha-

usaha baru yang bergerak di bidang yang sama atau hampir sama, menuntut

perusahaan dapat menentukan harga terhadap produk atau jasa yang mereka jual

dengan tepat. Persaingan harga sangat mempengaruhi bertahan atau tidaknya

suatu perusahaan menghadapi para pesaingnya.

Menurut Kotler dan Keller (2008), harga adalah jumlah uang yang harus dibayar

pelanggan untuk produk itu, sedangkan menurut Kotler & Amstrong (2012), harga

merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau

jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki

atau menggunakan produk atau jasa tersebut.
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1. Metode Dasar Penetapan harga

Ada beberapa metode dasar yang digunakan untuk penetapan harga, yaitu

1. Harga yang didasarkan pada biaya

Metode penetapan harga yang didasarkan pada biaya dalam bentuk yang

paling sederhana adalah :

a. Metode Cost-Plus Pricing

Dalam metode ini, penjual atau produsen menetapkan harga jual satu

unit barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit

ditambah dengan suatu jumlah untuk menutup laba yang diinginkan

(margin) pada unit tersebut

b. Metode Mark – Up Pricing

Metode ini banyak dipakai oleh para pedagang. Pedagang yang

membeli barang-barang dagangan akan menentukan harga jualnya

setelah menambah harga beli dengan sejumlah mark-up

(penambahan), yang dipakai untuk menutup biaya Overhead (biaya

pengeluaran tambahan) dan laba bagi perusahaan.

2. Analisa Break-Even (pulang pokok)

Sebuah metode penetapan harga yang didasarkan pada permintaan pasar

dan masih mempertimbangkan biaya. Perusahaan dapat dikatakan dalam

keadaan break-even bilamana penghasilan (revenue) yang diterima sama

dengan ongkosnya, dengan anggapan bahwa harga jualnya sudah tertentu.

Menurut metode ini, perusahaan akan mendapatkan laba bilamana

penjualan yang dicapai berada di atas titik break-even.
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3. Analisa Marjinal

Dalam analisa marjinal, harga ditentukan atas dasar keseimbangan antara

penawaran dan permintaan. Untuk mendapatkan laba maksimum,

penjual/produsen dapat menentukan harga per unit dimana permintaan per

unit seimbang dengan biaya per unitnya.

4. Penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar

a. Penetapan harga sama dengan harga saingan

Sering dijumpai adanya penjual yang menetapkan harga sama dengan

harga saingan. Cara seperti ini akan lebih menguntungkan jika dipakai

pada saat harga dalam persaingan itu tinggi. Biasanya penjual

menggunakan cara tersebut untuk barang-barang standard.

b. Penetapan harga di bawah harga saingan

Metode ini biasanya digunakan oleh para pengecer, dan perusahaan

sering tidak mengetahui adanya praktek-praktek tersebut. Mereka

mempunyai suatu prinsip bahwa mark-up yang lebih rendah akan

menghasilkan volume penjualan yang lebih tinggi. Mereka juga

berpendapat bahwa nama baik produsen ikut membawa nama baik

pengecer. Penetapan harga di bawah harga saingan ini juga merupakan

suatu cara yang baik bagi perusahaan untuk memasuki pasar yang

baru, oleh karena itu banyak pengecer menggunakan metode tersebut

untuk barang-barang yang permintaannya elastis.

c. Penetapan harga di atas harga saingan

Kadang-kadang produsen dan pengecer menetapkan harga produknya

di atas tingkat harga pasar. Metode ini hanya sesuai digunakan oleh
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perusahaan yang sudah mempunyai reputasi atau perusahaan yang

menghasilkan barang-barang prestise. Ini disebabkan karena konsumen

kurang memperhatikan harga dalam pembeliannya, tetapi mereka lebih

mengutamakan kualitas atau faktor prestise yang akan diperolehnya

dari barang tersebut.

Penyesuaian harga yang dapat dilakukan yaitu penetapan harga secara geografis,

potongan dan insentif harga, penetapan harga promosi, dan penetapan harga

terdiferensiasi (Kotler dan Keller 2009).

1. Penetapan harga geografis : penyesuaian untuk memberi harga kepada

produk untuk konsumen yang berbeda di lokasi dan negara yang berbeda.

Metode yang digunakan adalah barter, persetujuan kompensasi,

pengaturan pembelian kembali, dan offset.

2. Diskon harga dan insentif : penyesuaian harga untuk pembayaran dini,

pembelian volume, dan pembelian di luar musim. Metode yang digunakan

adalah diskon kuantitas, diskon fungsional, dan diskon musiman.

3. Penetapan harga promosi : penyesuaian harga untuk merangsang

pembelian dini. Metode yang digunakan adalah penetapan harga

pemimpin kerugian, penetapan harga acara khusus, rabat tunai,

pembiayaan bunga rendah, jangka waktu pembayaran lebih panjang,

jaminan dan kontrak jasa, serta diskon psikologis.

4. Penetapan harga terdiferensiasi : penyesuaian harga untuk mengakomodasi

perbedaan pelanggan, produk, lokasi, dan lain-lain. Metode yang

digunakan adalah diskriminasi harga tingkat pertama, kedua, dan ketiga.
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Pada diskriminasi harga tingkat ketiga, penyesuaian harga yang dilakukan

adalah penetapan harga segmen pelanggan, bentuk produk, harga citra,

harga saluran, harga lokasi, harga waktu, dan harga pencapaian.

2. Tujuan Penetapan Harga

Pada umumnya penjual mempunyai beberapa tujuan dalam penetapan harga

produknya. Tujuan tersebut antara lain:

1. Mendapatkan laba maksimum.

2. Mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau pengembalian

pada penjualan bersih.

3. Mencegah atau mengurangi persaingan.

Harga memiliki peranan utama dalam proses pengambilan keputusan (Tjiptono.

2008) yaitu :

1. Peranan alokasi harga

Fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara

memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan

daya belinya. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang

tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.

2. Peranan informasi harga

Fungsi harga dalam membidik konsumen mengenai faktor-faktor produk,

seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli

mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara

objektif. Persepsi yang sering muncul adalah bahwa harga yang mahal

mencerminkan kualitas yang tinggi sehingga konsumen menilai harga
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yang ditetapkan sesuai dengan kualitas produk maupun jasa yang

ditetapkan.

Harga merupakan salah satu faktor penentu konsumen dalam menentukan suatu

keputusan pembelian terhadap suatu produk maupun jasa. Terutama apabila

produk atau jasa yang akan dibeli tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari

seperti makanan, minuman dan kebutuhan pokok lainnya, konsumen akan sangat

memperhatikan harganya. Pengusaha perlu untuk memperhatikan hal ini, karena

dalam persaingan usaha, harga yang ditawarkan oleh pesaing bisa lebih rendah

dengan kualitas yang sama atau bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Hal ini

menyebabkan dalam penentuan harga produk atau jasa yang dijual, baik

perusahaan besar maupun usaha kecil sekalipun harus memperhatikan konsumen

dan para pesaingnya.

Konsumen dalam melakukan pembelian, faktor harga merupakan faktor yang

lebih dulu diperhatikan, kemudian disesuaikan dengan kemampuannya sendiri.

Harga dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: mahal, sedang, dan murah.

Sebagian konsumen yang berpendapatan menengah menganggap bahwa harga

yang ditawarkan mahal, namun konsumen yang berpendapatan tinggi

beranggapan bahwa harga produk tersebut murah. Berdasarkan harga yang di

tetapkan, konsumen akan mengambil keputusan apakah akan membeli produk

tersebut atau tidak.
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D. Lokasi

Lokasi merupakan salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi konsumen

dalam melakukan pembelian. Pengambilan lokasi yang baik dan strategis ialah

berada di pusat kegiatan masyarakat. Lokasi yang dipilih haruslah mampu

mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga usahanya dapat bertahan.

Dalam memilih lokasi untuk menjalankan suatu usaha, para pengusaha/ pelaku

usaha perlu mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya :

1. Akses yaitu kemudahan untuk menjangkau

2. Visibilitas yaitu kemudahan untuk dilihat

3. Lalu lintas, ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu banyaknya orang yang

lalu lalang bisa memberikan peluang yang besar tejadinya impuls buying

dan kepadatan serta kemacetan bisa menjadi hambatan

4. Tempat parkir yang luas dan aman

5. Ekspansi yaitu tersedia tempat yang luas untuk perluasan di kemudian

hari.

6. Lingkungan yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan

7. Persaingan yaitu lokasi dengan pesaing sejenis

8. Peraturan pemerintah (Tjiptono. 2008).

Kotler dan Keller (2009) mengartikan lokasi sebagai sarana aktivitas perusahaan

agar produk mudah didapatkan oleh konsumen sasarannya, sedangkan Effendy

(2008) berpendapat bahwa yang perlu mendapat perhatian dalam hal lokasi ini

meliputi banyak hal (saluran distribusi, persediaan dan transport) termasuk
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didalamnya tempat perusahaan beroperasi, berproduksi maupun cara penyampaian

barang dari produsen kepada konsumen.

E. Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian merupakan keputusan konsumen untuk membeli suatu

produk setelah sebelumnya memikirkan tentang layak tidaknya membeli produk

itu dengan mempertimbangkan informasi–informasi yang ia ketahui dengan

realitas tentang produk itu setelah ia menyaksikannya. Setiap konsumen

melakukan berbagai macam keputusan tentang pencarian, pembelian, penggunaan

beragam produk dan jasa. Keputusan pembelian merupakan hal yang lazim

dipertimbangkan konsumen dalam proses pemenuhan kebutuhan akan barang

maupun jasa. Sebuah keputusan pembelian terjadi melalui proses perilaku yang

terdiri dari lima tahap yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi

terhadap alternatif-alternatif, keputusan membeli dan kemudian hasil atau perilaku

pembeli. Kelima tahap ini menunjukkan bahawa proses pembelian dimulai jauh

dari sebelumnya saat dilaksanakannya pembelian dan memiliki konsekuensi jauh

setelah pembelian (Kotler dan Amstrong. 2012)

1. Faktor pembelian

Pemasar harus paham bagaimana tingkah laku membeli konsumen yang

dipengaruhi oleh karakteristik pembeli tertentu dan proses pengambilan keputusan

pribadi. Menurut Kotler dan Keller (2009) karakteristik tersebut meliputi :
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1. Faktor Budaya

Budaya adalah penentu paling dasar dari keinginan dan tingkah laku

seseorang, hal ini termasuk nilai-nilai dasar, persepsi, pilihan dan tingkah

laku yang diserap seseorang dari keluarga atau lembaga lain.

2. Faktor Sosial

Faktor sosial juga mempengaruhi tingkah laku pembeli. Pilihan produk

dan merek amat dipengaruhi oleh kelompok acuan seseorang, termasuk

keluarga, teman, dan organisai sosial serta professional.

3. Faktor Pribadi

Faktor pribadi seperti umur dan tingkatan pekerjaan, situasi ekonomi, gaya

hidup dan kepribadian juga mempengaruhi keputusan membeli.

4. Faktor Psikologis

Tingkah laku pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh empat faktor

psikologis yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan dan keyakinan serta

sikap.

Kotler berpendapat bahwa seseorang mungkin dapat memiliki peranan yang

berbeda-beda dalam setiap keputusan pembelian. Berbagai peran yang mungkin

terjadi adalah:

1. Pengambil inisiatif (initiator), yaitu orang yang pertama-tama

menyarankan atau memikirkan gagasan membeli produk atau jasa tertentu.

2. Orang yang mempengaruhi (influence), yaitu orang yang pandangan atau

nasihatnya diperhitungkan dalam membuat keputusan akhir.
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3. Pembuat keputusan (decider), yaitu seseorang yang akan menentukan

keputusan mengenai produk yang akan dibeli, cara pembayaran dan

tempat melakukan pembelian

4. Pembeli (buyer), yaitu seseorang yang melakukan pembelian

5. Pemakai (user), yaitu seseorang atau beberapa orang yang menikmati atau

memakai produk atau jasa.

2. Proses keputusan pembelian

Pengertian keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan

keputusan dimana konsumen benar-benar membeli (Kotler dan Keller. 2009).

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung

terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan.

Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau

tidak terhadap produk yang ditawarkan. Beberapa dari sekian faktor yang

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa,

biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk sudah

yang sudah dikenal oleh masyarakat Sebelum konsumen memutuskan untuk

membeli, biasanya konsumen melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu, (1)

pengenalan masalah, (2) pencarian informasi. (3) evaluasi alternatif, (4) keputusan

membeli atau tidak, (5) perilaku pasca pembelian (Kotler dan Amstrong. 2012),

namun dalam pembelian yang lebih rutin, konsumen sering kali melompati atau

membalik beberapa tahap ini.

Proses keputusan pembelian merupakan suatu perilaku konsumen untuk

menentukan suatu proses pengembangan keputusan dalam membeli suatu produk.
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Proses tersebut merupakan sebuah penyelesaian masalah harga yang terdiri dari

lima tahap (Kotler dan Amstrong. 2012).

Berikut lima tahap proses keputusan pembelian:

Gambar 2. 1
Tahap proses keputusan pembelian

Sumber : Kotler dan Amstrong, 2012

Tahap proses keputusan pembelian :

1. Pengenalan masalah

Merupakan tahap pertama di proses keputusan pembelian dimana

konsumen mengenali masalah atau kebutuhan.

2. Pencarian Informasi

Seorang konsumen yang telah tertarik mungkin mencari lebih banyak

informasi, jika dorongan konsumen begitu kuatnya dan produk yang

memuaskan berada dalam jangkauan, konsumen kemungkinan besar akan

membelinya, sebaliknya, konsumen mungkin akan menyimpan

kebutuhannya dalam ingatan atau melakukan pencarian informasi yang

berkaitan dengan kebutuhan itu. Konsumen dapat memperoleh informasi

dari beberapa sumber manapun. Sumber-sumber meliputi:

a. Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga, kenalan

b. Sumber komersial: iklan, wiraniaga, dealer, kemasan, pajangan
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c. Sumber publik: media massa, organisasi penilai pelanggan

d. Sumber pengalaman: menangani, memeriksa, menggunakan

produk

3. Penilaian alternatif

Konsumen menggunakan informasi sifat-sifat produk untuk mengevaluasi

merek-merek alternatif sebagai himpunan dari sifat- sifat atau ciri-ciri

tertentu. Kadang kala konsumen mengambil keputusan pembelian sendiri,

kadang kala merekabertanya pada teman, pemerhati konsumen, atau

wiraniaga untuk nasehat pembelian. Evaluasi alternatif merupakan tahap

dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen

menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek-merek alternatif

dalam satu susunan pilihan.

4. Keputusan pembelian

Setelah melalui evaluasi dengan pertimbangan yang matang, pada tahap

ini konsumen secara aktual membeli suatu produk. Terdapat dua faktor

yang mempengaruhi keputusan membeli dan tujuan pembelian yaitu sikap

orang lain dan faktor situasional yang tidak dapat diprediksikan atau tidak

terduga. Semua proses tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor psikologis

konsumen dan pengalaman konsumen atas produk atau jasa yang akan

dibeli.

5. Perilaku setelah pembelian

Setelah pembelian produk, konsumen akan mengalami suatu tingkat

kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Konsumen akan memperlihatkan

sikap dan perilaku positif terhadap produk atau jasa yang dibelinya apabila
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konsumen merasa puas. Kemungkinan konsumen akan membeli lagi, loyal

atau bahkan tidak segan-segan untuk merekomendasikan kepada orang

lain, sebaliknya jika konsumen kecewa, maka cenderung akanbersikap

negatif, menghentikan pembelian berikutnya atau menceritakan hal-hal

yang tidak menyenangkan mengenai produk atau jasa yang dibelinya

kepada konsumen lain. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen dengan

suatu produk akan mempengaruhi perilaku selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
Fifyanita
Ghanimata,
Mustafa Kamal.
Vol. 1, No. 2,
2012,1-10

Analisis Pengaruh
Harga, Kualitas
Produk, Dan Lokasi
Terhadap
Keputusan
Pembelian(Studi
Pada Pembeli
Produk Bandeng
Juwana Elrina
Semarang)

Hasil yang didapatkan dari analisis
tersebut bahwa variabel lokasi memiliki
pengaruh paling besar terhadap keputusan
pembelian sebesar 0,329, kemudian
diikuti oleh variabel kualitas produk
sebesar 0,323. Sedangkan variabel harga
mempunyai pengaruh paling rendah
dibandingkan variabel lain sebesar 0,242.

Junio Andreti,
Nabila H Zhafira
Vol. 2, No. 6,
2013,72-78

The Analysis of
Product, Price,
Place, Promotion
and Service Quality
on Customers’
Buying Decision of
Convenience Store:
A Survey of Young
Adult in Bekasi,
West Java,
Indonesia

Hasil yang didapatkan bahwa seluruh
variable independent berpengaruh positif
terhadap keputusan pembelian dan
sebagian besar pelanggan datang ke toko
karena harga yang ditawarkan, jenis
promosi, dan juga kualitas layanan yang
disediakan. Harga merupakan variable
yang paling berpenaruh terhadap
keputusan pembelian.
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Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian

Mariska Deasy
Paramitha,
Imroatul Khasanah
Vol. 4, No. 2,
2015,1-10

Analisis Pengaruh
Kualitas Produk,
Harga dan Lokasi
Terhadap
Keputusan
Pembelian (Studi
Pada Konsumen
Mie Nges-Nges
Banyumanik
Semarang)

Hasilnya membuktikan bahwa ketiga
variable independen yaitu citra merek,
persepsi kualitas, dan harga berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap variable dependen, yaitu
keputusan pembelian Mie Nges-Nges.
Hasil uji regresi berganda menunjukkan
Bahwa semua variabel
independen (harga, lokasi, dan kualitas
produk) pengaruh positif
terhadap keputusan
pembelian.

Owusu Alferd
ISSN 2222-1905
(paper) Vol. 5, No.
1, 2013,179-199

Influences of price
and quality on
consumer purchase
of mobile phone in
the kumasi
metropolis in ghana
a comparative
study.

Hasil yang didapatkan dari analisis
tersebut sebagai berikut, Y = 0.017 X1 +
0.311 X2 dimana variabel kualitas produk
sangat mempengaruhi konsumen dalam
melakukan keputusan pembelian,
kemudian diikuti oleh variabel harga .

Rihasto Mega
Saputro, Mustofa
Kamal
Vol. 4, No. 2,
2015,1-14

Analisis Pengaruh
Kualitas Produk,
Harga, Kualitas
Pelayanan dan
Lokasi Terhadap
Keputusan
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kualitas produk, kualitas pelayanan dan
lokasi memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap keputusan pembelian.
Namun, pada penelitian ini, harga tidak
memiliki pengaruh positif terhadap
keputusan pembelian, hal ini karena
pelanggan biasanya tidak
memperhitungkan harga bila sudah
menyukai suatu produk terutama
makanan. Pelanggan lebih menyukai rasa
makanan dan lokasi restoran tersebut
sehingga tidak mempedulikan harga.

Simon Kanoga,
Reuben Njugana,
Shadrack Bett
Vol. 1, No. 4,381-
190

The Effect Of Place
On Performance Of
Shopping Malls In
Nairobi Country
Kenya

Hasil yang didapatkan dari analisis
tersebut sebagai berikut, Y = 1.667 + .595
X2 dimana variabel lokasi memiliki
pengaruh yang besar terhadap keputusan
pembelian konsumen.
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G. Kerangka Pemikiran

Menurut Kotler dan Keller (2009) lokasi sebagai sarana aktivitas perusahaan agar

produk mudah didapatkan oleh konsumen sasarannya, Menurut Kotler dan Keller

(2008), harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk produk itu,

Menurut Kotler dan Armstrong (2012) kualitas produk adalah karakteristik

produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan

kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan.

Pertama, kualitas produk (X1) mempengaruhi konsumen dalam membuat

keputusan pembelian suatu produk, jika suatu produk dapat memenuhi kebutuhan

konsumen. Kedua, adanya hubungan antara variabel harga (X2) dengan keputusan

konsumen dalam melakukan pembelian. Apabila terjadi perubahan harga suatu

produk, maka konsumen akan mempertimbangkan kembali untuk melakukan

pembelian. Ketiga, lokasi (X3) yang strategis dapat mempengaruhi keputusan

pembelian konsumen. Lokasi yang mudah dijangkau, aman, dan dekat dengan

pusat keramaian akan lebih dipilih oleh konsumen dalam melakukan pembelian.

Berdasarkan landasan teori dalam penelitian ini maka dibuat kerangka pemikiran

sebagai berikut bahwa Kualitas Produk (X1), Harga (X2), dan Lokasi (X3)

berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian (Y)
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Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran

Sumber: Penelitian Fifyanita Ghanimata

H. Hipotesis

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah,

landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan. Maka hipotesis

dalam penelitian ini adalah :

H1 : Kualitas Produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada

El’s Coffee Kartini

H2 : Harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada El’s

Coffee Kartini

H3 : Lokasi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada

El’s Coffee Kartini

Kualitas
Produk (X1)

Lokasi (X3)

Harga (X2) Keputusan
Pembelian (Y)



III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di El’s Coffee Kartini. Jenis

penelitian yang dilakukan adalah penelitian Deskriptif Verifikatif. Menurut

Sugiyono (2013) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (independen)

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Desain riset deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik pasar ditandai

dengan hipotesis dan memiliki desain penelitian yang terstruktur. Menurut

Sugiyono (2013) penelitian verivikatif merupakan penelitian  yang  bertujuan

untuk  mengetahui  hubungan  antara  dua  variabel  atau lebih  melalui

pengumpulan data dilapangan,  sifat verifikatif pada dasarnya ingin menguji

kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di

lapangan.

Menggunakan metode penelitian ini untuk mengetahui hubungan yang signifikan

antara variabel yang diteliti. Metode Deskriptif Verifikatif tersebut digunakan pada

penelitian ini untuk menguji pengaruh kualitas produk, harga dan lokasi terhadap

keputusan pembelian di El’s Coffee Kartini.
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B. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) objek penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek yang

diteliti peneliti dalam penelitian ini adalah pengaruh kualitas produk (X1), harga

(X2) dan lokasi (X3) terhadap keputusan pembelian di El’s Coffee Kartini Bandar

Lampung yang berlokasi di Jalan Kartini di Bandar Lampung. Penelitian

dilakukan di Bandar Lampung. Pada penelitian ini, subjek yang dijadikan

responden adalah masyarakat yang pernah membeli produk El’s Coffee Kartini.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari

sumber asli (tidak melalui perantara). Data ini digunakan untuk

mengetahui tanggapan konsumen terhadap harga, lokasi dan kualitas

produk yang mempengaruhi pembelian di El’s Coffee Kartini. Data

didapatkan dengan membagikan kuesioner kepada para responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara (tidak

secara langsung). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari El’s

Coffee Kartini yang menunjukkan data penjualan setahun terakhir dari Juni

2015 hingga Juni 2016.
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D. Metode Pengumpulan Data

Diperlukan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu melalui studi pustaka,

kuesioner dan wawancara.

1. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti mempelajari literatur-literatur dan karya

ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

2. Kuesioner

Merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan daftar

pertanyaan tertulis kepada responden. Pengukuran variabel dilakukan

dengan skala liktert yang menggunakan metode skoring sebagai berikut:

TABEL 3.1 PENGUKURAN VARIABEL

Nama Keterangan Skor
SS Sangat Setuju 5
S Setuju 4
N Netral 3
TS Tidak Setuju 2
STS Sangat Tidak Setuju 1

Angka 1 menunjukkan bahwa responden tidak mendukung terhadap

pertanyaan yang diberikan, sedangkan angka 5 menunjukkan bahwa

responden mendukung terhadap pertanyaan yang diberikan.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono. 2013).

Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari,

tetapi meliputi seluruh karakteristik /sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek itu.
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Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan pembelian

di El’s Coffee Kartini.

Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah “sebagian dari populasi itu”. Peneliti

menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut yaitu masyarakat kota

Bandar Lampung yang pernah melakukan pembelian di El’s Coffee Kartini.

Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik non-probability sampling, yaitu

teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan

teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang membatasi pada ciri-

ciri khusus seseorang yang memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cara

menentukan responden yang pernah melakukan pembelian di El’s Coffee Kartini.

Penentuan subjek untuk dijadikan sampel atau responden dilakukan secara

purposive sampling dengan kriteria:

1. Orang yang pernah melakukan pembelian produk di El’s Coffee Kartini

minimal duakali.

2. Usia Di atas 17 tahun

3. Berdomisili di Bandar Lampung

4. Bersedia menjadi responden

Ukuran populasi dalam penelitian ini sangat banyak dan beragam sehingga tidak

dapat diketahui dengan pasti, maka rumus yang digunakan untuk menghitung

besaran sampel adalah sebagai berikut (Sugiyono. 2013):

n =
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Keterangan:

n = Ukuran sampel

Z = 1,96 pada tingkat signifikansi tertentu (derajat keyakinan 95%)

Moe = Margin of Error (tingkat kesalahan maksimum 10%)

Peneliti menggunakan rumus diatas, maka peneliti memperoleh perhitungan

sebagai berikut:

n =〖(1,96)〗^2/〖4(10%)〗^2

n = 96,04 = 97 atau 100 (pembulatan)

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa sampel penelitian yang diambil

dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden yang merupakan

masyarakat di Bandar Lampung.

F. Operasional Variabel

Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono. 2012). Pada penelitian

ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat

atau dependen.

1. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang menjadi sebab

timbulnya atau berubahnya variabel terikat (dependen). Dalam penelitian

ini yang merupakan variabel bebasnya adalah:

a. Lokasi: sebagai sarana aktivitas perusahaan agar produk mudah

didapatkan oleh konsumen sasarannya.
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b. Harga: harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu

produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas

manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa

tersebut.

c. Kualitas Produk: keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau

pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang

dinyatakan/ tersirat

2. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen). Dalam

penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah keputusan

pembelian, yaitu keputusan konsumen untuk membeli suatu produk

setelah sebelumnya memikirkan tentang layak tidaknya membeli produk

itu dengan mempertimbangkan informasi – informasi yang ia ketahui

dengan realitas tentang produk itu setelah ia menyaksikannya.
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TABEL 3.2 VARIABEL DAN DESKRIPSI OPERASIONAL

Variabel Sub
Variabel

Definisi Operasional
Variabel

Indikator Skala

Variabel
Independent:
Harga,
Lokasi,
Kualitas
Produk(X)

1. Lokasi Suatu ruang dimana berbagai
kegiatan yang dilakukan
perusahaan untuk membuat
produk dapat diperoleh dan
tersedia bagi pelanggan Kotler
dan Keller (2009)

a. Lahan Parkir yang
Memadai

b. Kedekatan lokasi dengan
pusat keramaian

c. Kenyamanan lingkungan
d. Mudah dijangkau

Likert

1. Harga Harga merupakan sejumlah
uang yang dibebankan atas
suatu produk atau jasa, atau
jumlah dari nilai yang ditukar
konsumen atas manfaat-
manfaat karena memiliki atau
menggunakan produk atau jasa
tersebut (Kotler dan Keller.
2009).

a. Harga yang terjangkau
b. Kesesuaian harga dengan

kualiitas produk
c. Harga kompetitif bila

dibandingkan dengan
produk lain yang sejenis

d. Kesesuaian harga dengan
kuantitas produk

Likert

3. Kualitas
Produk

Keseluruhan ciri serta dari
suatu produk atau pelayanan
pada kemampuan untuk
memuaskan kebutuhan yang
dinyatakan/ tersirat (Kotler
dan Keller. 2009).

a. Kebersihan dalam
penyajian

b. Rasa dari produk yang
disajikan

c. Tata penyajian produk
d. Kandungan gizi

Likert

Variabel
Dependen:
Keputusan
Pebelian (Y)

Keputusan pembelian adalah
tahap dalam proses
pengambilan keputusan
dimana konsumen benar-benar
membeli (Kotler dan Keller.
2009)

a. Kesesuai dengan lokasi
b. Kesesuai dengan

kemampuan finansial
c. Kesesuai dengan produk

Likert

Teknik skoring yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert

dengan skor minimum 1 dan skor maksimum 5 dimana angka 1 menunjukan

Sangat Tidak Setuju dan angka 5 menunjukkan Sangat Setuju. Skala Likert adalah

skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi

seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena

pendidikan. Skala Likert memiliki dua bentuk pernyataan yaitu pernyataan positif

yang berfungsi untuk mengukur sikap positif, dan pernyataan negatif yang
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berfungsi untuk mengukur sikap negatif objek sikap. Biasanya skala likert sering

digunakan dalam pengisian kuisioner terkait dengan kualitas suatu hal atau

seseorang.

G. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji apakah kuesioner tersebut valid atau tidak.

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrument (Sugiyono. 2013). Jadi dengan melakukan uji validitas

maka bisa dilihat seberapa baik instrument tersebut dapat mengukur suatu

penelitian.

Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur itu dapat mengukur apa yang

diukur. Valid tidaknya suatu alat ukur tergantung pada mampu atau tidaknya alat

ukur tersebut mencapai yang dikehendakinya dengan tepat, karena alat ukur yang

kurang valid menunjukkan bahwa tingkat validitasnya rendah. Uji Validitas pada

penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS 16.

Menurut Sekaran (2006), apabila hasil model analisis faktor menunjukkan bahwa

dengan signifikansi di bawah 0.05 dan Kaiser-Meyer-Olkin(KMO),anti image,

dan factor loading ≥ 0.5 maka dinyatakan valid dan sampel bisa diteliti lebih

lanjut.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan tingkat kehandalan kuesioner. Kuesioner yang reliable

apabila diuji secara berulang–ulang kepada kelompok yang sama akan

menghasilkan data yang sama dengan asumsi tidak terdapat perubahan pada aspek
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yang diukur. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan rumus

Cronbach Alpha dengan menggunakan bantuan aplikasi computer software SPSS.

Suatu konstruktur atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach

alpha ≥0,60 (Sugiyono. 2013). Semakin dekat Cronbach Alpha dengan 1, semakin

tinggi keandalan konsistensi internal (Sekaran. 2006).

H. Alat Analisis

Menurut Soeratno dan Arsyad dalam Sudjarwo dan Basrowi (2009), data yang

diperoleh jika dikelompokkan menurut sifatnya, dapat dikelompokkan menjadi

dua bagian, yaitu:

1. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk bukan angka dan

data ini diuraikan untuk mendukung penelitian sehingga dapat menyatakan

kebenaran.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka yang dapat

menjawab hipotesis yang diajukan.

Dalam melakukan penelitian ini, data yang diperoleh peneliti akan dianalisis

secara kualitatif maupun kuantitatif.

1. Analisis Kualitatif

Menganalisis permasalahan dan mencari solusi permasalahan dapat dilakukan

dengan menggunakan data yang terkumpul dari hasil kuesioner yang dihubungkan

dengan teori pemasaran atau pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan

pengaruh faktor x terhadap keputusan pembelian.
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Perhitungan hasil kuesioner menggunakan menggunakan distribusi frekuensi dan

menggunakan mean atau rata-rata jawaban responden. Mean dapat dimanfaatkan

untuk melihat kecenderungan penilaian responden terhadap pernyataan yang

diberikan. Sebelum analisis mean dilakukan terlebih dahulu suatu batas kelas.

Pembuatan batas kelas digunakan untuk memutuskan apakah nilai rata-rata dapat

masuk dalam kategori baru. Setelah diketahui rentan skala, selanjutnya dapat

diketahui dimana letak rata-rata penilaian responden melalui penafsiran nilai rata-

rata dari jawaban responden terhadap pernyataan pada kuesioner.

2. Analisis Kuantitatif

Merupakan alat untuk menganalisis dan menginterprestasikan data secara

kuantitatif dengan menggunakan alat bantu berupa perhitungan statistik sehingga

dapat memudahkan penafsiran data mentah yang diperoleh. Alat ukur yang

digunakan pada penelitian ini berupa kuesioner. Bentuk pertanyaan yang telah

disusun sebelumnya diberi bobot dan selanjutnya kuesioner yang telah disebarkan

kepada responden kemudian dioleh secara statistikk.

Pengolahan data yang ada, dilakukan denganan analisis kuantitatif yang

berdasarkan pada data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap

orang yang pernah melakukan pembelian di El’s Coffee Kartini. Analisis Lokasi

(X1), Harga (X2), Kualitas Produk (X3) terhadap keputusan pembelian (Y)

dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + et
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Keterangan :

Y = Keputusan Pembelian (Variabel Terikat)

X1 = Harga (Variabel Bebas)

X2 = Lokasi (Variabel Bebas)

X3 = Kualitas Produk (Variabel Bebas)

a = Konstanta

b1, b2 ,b3 , = Koefisien Regresi

et = Error Term

I. Uji Hipotesis

Uji hipotesis sama artinya dengan menguji signifikan koefisien regresi linear

berganda secara parsial yang terkait dengan pernyataan hipotesis penelitian

(Sanusi, 2014).

1. Uji signifikansi parameter individual (Uji t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara

individual terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi masingmasing

variabel adalah 0,05 .

Menurut Sanusi (2014) uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model

regresi variabel independent (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependent (Y) pada tingkat kepercayaan 95%.Kreteria pengambilan

keputusan adalah sebagaiberikut:
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a. Uji Positif

Ho ditolak dan Ha diterima jika t hitung > t tabel

Ho diterima dan Ha ditolak jika t hitung ≤ t tabel

b. Uji Negatif

Ho ditolak dan Ha diterima jika t hitung negatif < t tabel negatif

Ho diterima dan Ha ditolak jika t hitung negatif ≥ t tabel negatif

2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel–variabel independen secara

keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel yang memiliki signifikansi sebesar

0,05.

Menurut Sanusi (2014) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel

independent (X) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap

variabel dependent (Y) pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 5% . Kriteria

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

H0 diterima dan Ha ditolak jika Fhitung ≤ Ftabel pada α = 5%

H0 ditolak dan Ha diterima jika Fhitung ≥ Ftabel pada α = 5%
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3. Koefisien Determinasi (R2)

Fungsi dari koefisien determinasi (R2) adalah untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependent. Nilai

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil menunjukkan

kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi variable dependent

yang sangat terbatas (Sanusi. 2014). Menurut Ghozali (2013) nilai yang

mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti kemampuan variabel-variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, bahwa kualitas produk,

harga dan lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian di El’s Coffee Kartini

dan didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai Adjusted R Square 0,701 atau 70,1%, maka variabel

kualitas produk, harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian (Y) memiliki

kontribusi sebesar 70,1% terhadap keputusan pembelian.

2. Berdasarkan pada uji t dapat diketahui bahwa variabel kualitas produk (X1),

harga (X2), dan lokasi (X3) memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan

terhadap keputusan pembelian. Variabel yang paling besar signifikan terhadap

keputusan pembelian (Y) adalah variable kualitas produk (X1) dengan t hitung

sebesar 6,461 dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05 sedangkan yang

signifikan paling rendah adalah variable harga (X2) dengan t hitung 3,151

dengan taraf signifikansi 0,002 < 0,05.

3. Berdasarkan pada uji f diketahui bahwa f hitung > f tabel (75,005 > 2,699),

maka H0 ditolak dan Ha diterima, secara simultan variabel bebas yaitu lokasi



79

(X1), harga (X2), dan kualitas produk (X3) berpengaruh secara simultan dan

signiikan terhadap keputusan pembelian (Y) di El’s Coffee Kartini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut ada beberapa saran yang peneliti ajukan yang dapat

dijadikan acuan sesuai dengan hasil penelitian, diantaranya ialah:

a. El’s Coffee Kartini memiliki harga yang terjangkau dengan kualitas produk

yang sangat baik dan mampu bersaing dipasaran, namun sebaiknya El’s

Coffee Kartini lebih memperhatikan lagi kuantitas yang diberikan kepada

konsumen karena konsumen berharap untuk mendapatkan produk dengan

porsi yang sesuai dengan jumlah uang yang mereka bayarkan.

b. El’s Coffee Kartini memiliki lokasi strategis yang terletak dipusat keramaian

sehingga memudahkan konsumen untuk menemukannya, karena letakmya

yang strategis maka konsumen tidak memperhatikan lahan parkir.

c. Kualitas Produk merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi

keputusan pembelian konsumen di El’s Coffee Kartini, sehingga disarankan

pada pihak manajemen untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan

kualitas produk tersebut sehingga konsumen puas dan akan melakukan

pembelian selanjutnya. Peningkatan kualitas produk dapat dilakukan melalui

peningkatan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kontrol kebersihan

dan penyajian produk, peningkatan cita rasa dan inovasi-inovasi pada produk

di El’s Coffee Kartini sehingga konsumen akan tertarik dan memutuskan

untuk membeli.
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d. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam

memberikan informasi dan menjadi refrensi untuk dapat mengembangkan

penelitian selanjutnya, lalu disarankan peneliti lain menambahkan variabel-

variabel bebas lainnya agar lebih luas cakupannya.
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