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ABSTRAK

PENGARUH HARGA, PROMOSI, LOKASI, KELAS SOSIAL, PERAN
DAN STATUS SERTA KONSEP DIRI KONSUMEN TERHADAP

KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA CHANDRA
SUPER STORE MALL BOEMI KEDATON TAHUN 2017

Oleh

ANNISA TINTHIA FITRI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, promosi, lokasi, kelas
sosial, peran dan status serta konsep diri konsumen pada Chandra Super Store
Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung tahun 2017. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan
pendekatan ex post facto dan survey. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh
konsumen Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton Bandar Lampung yang
berjumlah tak hingga dan sampel 70 responden yang ditentukan dengan teknik
non probablilitas sampling dengan menggunakan accidental sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Analisis data
menggunakan regresi linier sederhana dan regresi multiple. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ada pengaruh harga, promosi, lokasi, kelas sosial, peran dan
status serta konsep diri konsumen pada Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton
Bandar Lampung tahun 2017. Berdasarkan analisis data diperoleh Fhitung 30,789 >
Ftabel 2,246 yang ditunjukkan dengan regresi linear multiple dengan koefisien
determinasi sebesar (r2) 0,746 yang berarti keputusan pembelian konsumen
dipengaruhi oleh variabel harga, promosi, lokasi, kelas sosial, peran dan status,
serta konsep diri sebesar 74,6% dan sisanya sebesar 25,4% dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Kata kunci : harga, promosi, lokasi, kelas sosial, peran dan status, konsep diri,
keputusan pembelian
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Manusia dalam kehidupan sehari-hari memiliki beberapa kebutuhan yang 

harus dipenuhi, baik itu kebutuhan primer berupa sandang, pangan dan 

papan, maupun kebutuhan sekunder serta kebutuhan tersier. Di zaman 

modern ini, sudah tak lazim bahwa kebutuhan manusia yang sangat banyak 

dijadikan lahan bisnis yang merupakan usaha menjual barang atau jasa yang 

dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang berorientasi pada laba. 

Penjualan secara langsung berbagai barang kepada konsumen dan tidak 

untuk dijual kembali ini disebut ritel. 

 

Perkembangan bisnis ritel di era abad ke-21 semakin hari semakin pesat, 

persaingan yang terjadi semakin ketat setiap harinya. Menurut Asosiasi 

Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo), pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia 

antara 10%–15% per tahun. Penjualan ritel pada tahun 2011 masih sebesar 

Rp. 120 triliun, dan melesat hingga mencapai Rp. 168 triliun pada tahun 

2014. Pada tahun 2015 penjualan ritel meningkat menjadi Rp. 181 triliun, 

sedangkan pada tahun 2016 pertumbuhan ritel diperkirakan masih sama, 

yaitu 10%–15%, atau mencapai Rp. 200 triliun. Jumlah pendapatan terbesar 

merupakan kontribusi dari hipermarket, kemudian disusul oleh minimarket 
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dan Super Store. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 255 juta jiwa 

dengan total konsumsi sekitar Rp. 241 triliun setiap bulan merupakan pasar 

potensial bagi bisnis ritel modern. Ini didukung oleh perilaku berbelanja 

penduduk Indonesia yang sudah mulai bergeser, dari berbelanja di pasar 

tradisional menuju ritel modern. 

 

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu wilayah yang mengalami 

perkembangan ritel tersebut. Hal ini ditunjukan semakin menjamurnya 

jumlah minimarket dan ruko yang berada disekitar pemukiman penduduk. 

Jumlah minimarket di Kota Bandar Lampung yang terdaftar dalam data 

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung mengalami 

kenaikan setiap tahunnya, yaitu sebagai berikut. 

  

Tabel 1. Jumlah Minimarket di Kota Bandar Lampung 

No. Tahun Jumlah 

1. 2011 153 

2. 2012 142 

3. 2013 156 

4. 2014 178 

5. 2015 191 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung (2016: 172) 

 

 

Jumlah minimarket yang setiap tahun semakin meningkat, dimana hampir 

seluruhnya dinaungi oleh label yang sama yaitu Indomart dan Alfamart ini, 

menjadi pesaing yang cukup kompeten bagi supermarket besar. Lokasi 

super market yang biasanya cenderung berada di pusat kota dan jauh dari 

pemukiman penduduk menyebabkan mereka tersaingi oleh minimarket  

dikarenakan masyarakat saat ini menyukai hal yang lebih praktis dan cepat. 

Lokasi minimarket yang cenderung di tengah pemukiman masyarakat, 
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mendukung adanya gaya hidup tersebut karena lokasi minimarket lebih 

cepat untuk dijangkau masyarakat. Hal seperti ini dapat mematikan 

pedagang kecil yang berada di pemukiman masyarakat dan juga dapat 

menekan pusat perbelanjaan. 

 

Perkembangan teknologi yang kian pesat pada era modern ini juga 

mempengaruhi kegitan perekonomian masyarakat. Perkembangan bisnis on-

line yang berbasis internet mendukung adanya gaya hidup praktis yang 

disukai masyarakat saat ini. Kegiatan belanja yang sebelumnya harus 

dilakukan dengan cara mendatangi lokasi penjualan sekarang sudah dapat 

dilakukan tanpa keluar rumah dengan cara melakukan belanja on-line, 

dengan belanja on-line ini juga masyarakat dapat dengan mudah 

membandingkan harga barang di berbagai tempat. 

 

Persaingan dalam bisnis ritel yang kian pesat kini menyebabkan seluruh 

perusahaan harus menyusun strategi dalam melakukan pemasaran barang 

dagangnya. Berdasarkan pada teori, pemasaran memiliki empat elemen 

yaitu produk, harga, tempat dan promosi. Produk (product) merupakan 

barang ataupun jasa yang ditawarkan perusahaan kepada masyarakat atu 

konsumen, produk ini meliputi ragam, kualitas, desain, fitur, nama merek, 

dan kemasan. Harga (price) merupakan jumlah uang yang harus 

dikorbankan oleh masyarakat apabila ia hendak memiliki sebuah produk, 

harga ini dapat berupa daftar harga, diskon potongan harga, periode 

pembayaran, dan persyaratan kredit. Lokasi (place) kegiatan perusahaan 

yang mengupayakan bagaimana supaya produk dapat tersedia bagi 
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pelanggan sasaran, hal ini meliputi lokasi, saluran distribusi, persediaan, 

transportasi dan logistik. Terakhir yaitu promosi (promotion) yang 

merupakan kegiatan perusahaan yang menyampaikan manfaat beserta 

keunggulan produk dan membujuk pelanggan membelinya, promosi ini  

meliputi iklan dan promosi penjualan. Selain pemasaran yang dilakukan 

perusahaan, keputusan konsumen dalam melakukan pembelian juga 

bergantung kepada faktor pribadi konsumen itu sendiri, seperti kelas sosial, 

peran dan status, serta konsep diri seseorang biasanya menentukan dimana 

orang tersebut akan berbelanja. 

 

Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton merupakan salah satu 

supermarket yang harus menghadapi perkembangan ritel ini. Chandra 

merupakan satu-satunya pemain lokal dalam bidang supermarket yang 

masih dapat bertahan di bidang ritel untuk wilayah Sumatera. Menurut 

pemilik jaringan ritel Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton saat ini 

persaingan di ritel sudah sangat keras terutama bagi pemain lokal, penjualan 

tidak meningkat, sementara harus ada pertumbuhan. Untuk dapat bertahan 

Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton selalu melakukan promosi di 

perusahaannya.  

 

Tabel 2. Promosi yang dilakukan Chandra Desember 2016 

No. Nama Produk Harga Awal 

(Rp) 

Harga Penjualan 

(Rp) 

1. Delfi Choco Box  41.250 31.900 

3. Panten Shampo 170 ml 23.350 18.450 

4. Rinso Anti Noda 1,4 kg 28.500 22.250 

5. My Baby Minyak Telon  33.950 29.500 

6. Bango Kecap Manis Refil 25.900 22.900 

7. Molto Pewangi Blue, Pink 

Refil 1800 ml 

19.950 15.950 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti Desember 2016 



5 
 

 

Setiap elemen dalam bauran pemasaran memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing sehingga perlu dikaji lebih lanjut manakah yang memiliki 

pengaruh paling tinggi dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

pelanggan. Salah satu supermarket yang menerapkan strategi pemasaran 

ialah Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton. Chandra Super Store Mall 

Boemi Kedaton merupakan cabang dari ritel Chandra lainnya yang telah 

berdiri semenjak tahun 1984. Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton 

diresmikan pada tahun 2014. Berkaitan dengan itu peneliti ingin meneliti 

terkait pengaruh harga, lokasi, promosi, kelas sosial, peran dan status, serta 

konsep diri terhadap keputusan pembelian konsumen, dimana studi ini 

dilakukan pada Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Semakin berkembangnya bisnis ritel di wilayah Bandar Lampung. 

2. Semakin banyaknya jumlah minimarket dan ruko-ruko yang tersebar 

di seuruh wilayah Bandar Lampung. 

3. Semakin berkembangnya teknologi dan internet yang menunjang 

masyarakat untuk melakukan segala transaksi secara online melalui 

gadget. 

4. Kecenderungan masyarakat berbelanja di minimarket yang lokasinya 

cenderung berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. 
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5. Terdapat banyak pesaing pada bidang bisnis yang sama dengan skala 

yang cukup besar. 

6. Terdapat beberapa jenis strategi pemasaran yang dapat dilakukan 

perusahaan, namun belum diketahui manakah yang paling efektif. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, tampak  

jelas bahwa  keputusan masyarakat dalam melakukan pembelian suatu 

produk dipengaruhi oleh berbagai faktor. Maka dalam penelitian ini 

permasalahan dibatasi pada kajian tentang ada tidaknya pengaruh harga, 

promosi, lokasi, kelas sosial, peran dan status, serta konsep diri terhadap 

keputusan pembelian yang dilakukan pelanggan atau konsumen pada 

Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton tahun 2017. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Masalah yang diteliti pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai  berikut. 

1. Apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

pelanggan pada Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton? 

2. Apakah terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 

pelanggan pada Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton? 
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3. Apakah terdapat pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian 

pelanggan pada Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton? 

4. Apakah terdapat pengaruh kelas sosial terhadap keputusan pembelian 

pelanggan pada Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton? 

5. Apakah terdapat pengaruh peran dan status terhadap keputusan 

pembelian pelanggan pada Chandra Super Store Mall Boemi 

Kedaton? 

6. Apakah terdapat pengaruh konsep diri terhadap keputusan pembelian 

pelanggan pada Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton? 

7. Apakah terdapat pengaruh harga, promosi, lokasi, kelas sosial, peran 

dan status, serta konsep diri terhadap keputusan pembelian pelanggan 

pada Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

pelanggan pada Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton. 

2. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 

pelanggan pada Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian 

pelanggan pada Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kelas sosial terhadap keputusan 

pembelian pelanggan pada Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton. 
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5. Untuk mengetahui pengaruh peran dan status terhadap keputusan 

pembelian pelanggan pada Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton. 

6. Untuk mengetahui pengaruh konsep diri terhadap keputusan 

pembelian pelanggan pada Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton. 

7. Untuk mengetahui pengaruh harga, promosi, lokasi, kelas sosial, peran 

dan status, serta konsep diri terhadap keputusan pembelian pelanggan 

pada Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung atau menolak grand 

teori yang dikembangkan oleh para ahli atau peneliti 

sebelumnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

mengetahui pengaruh bauran promosi terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Untuk mengetahui penerapan teori yang diperoleh dibangku 

kuliah dengan realita yang terjadi di lapangan, mengenai bauran 

promosi terhadap keputusan pembelian konsumen. 

b. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan 

perusahaan. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah harga, promosi, lokasi, kelas sosial, peran 

dan status, serta konsep diri. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah pelanggan Chandra Super Store Mall 

Boemi Kedaton tahun 2017. 

3. Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Chandra Super Store Mall Boemi 

Kedaton pada tahun 2017. 

4. Ruang Lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu manajemen 

pemasaran. 



 

 

 

 

 

 

II. TEORI, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Keputusan Pembelian 

 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

 

Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan yang diambil oleh 

konsumen melalui beberapa tahap yang pada akhirnya berujung pada 

pembelian. Menurut Kotler (2007: 223) keputusan pembelian adalah 

beberapa tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan 

keputusan pembelian suatu produk. Keputusan pembelian menurut 

Tjiptono (2008:21) adalah sebuah proses dimana konsumen mengenal 

masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu dan 

mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat 

memecahkan masalahnya, yang kemudian mengarah kepada keputusan 

pembelian. 

 

Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut keputusan pembelian 

merupakan suatu proses yang terdiri dari berbagai tahapan sebelum pada 

akhirnya konsumen memilih untuk melakukan pembelian. Keputusan  
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pembelian ini terjadi dikarenakan konsumen dihadapkan pada beberapa 

pilihan alternatif produk yang mereka butuhkan, sehingga pada akhirnya 

mereka harus memilih alternatif mana yang akan ia ambil. 

 

 

b. Tahap – Tahap dalam Proses Pembelian 

 

Konsumen melalui beberapa tahap yang dilewati dalam proses 

pembelian, yang terdiri dari lima tahapan yaitu pengenalan masalah, 

pencarian informasi, penilaian alternatif, keputusan pembelian, dan 

perilaku pasca pembelian. 

 

1) Pengenalan Masalah 

Tahap yang pertama terjadi ketika konsumen mendapatkan masalah 

yaitu berupa kebutuhan yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal 

atau eksternal konsumen. 

 

2) Pencarian Informasi 

Setelah mendapatkan masalah berupa kebutuhan dan konsumen sudah 

mengetahui apa yang mereka butuhkan, maka mereka akan mencari 

informasi mengenai produk yang dapat memenuhi kebutuhannya atau 

memuaskan keinginannya.   

 

3) Penilaian Alternatif 

Setelah menemukan produk yang mereka butuhkan atau inginkan, 

konsumen akan melakukan evaluasi atau penilaian terhadap pilihan-
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pilihan produk yang mereka temukan, manakah yang akan 

memberikan mereka keuntungan yang lebih. 

 

4) Keputusan Membeli 

Penilaian atau evaluasi yang dilakukan konsumen membentuk 

prevensi diantara berbagai pilihan yang mereka temukan. Setelah 

mereka menemukan produk yang mereka sukai biasanya ini akan 

berujung pada keputusan pembelian. Diluar dari itu keputusan 

pembelian ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu faktor sosial dan faktor 

situasi. 

 

5) Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah membeli sebuah produk, konsumen akan mengalami kondisi 

kepuasan atau ketidak puasan. Kondisi ini yang akan menentukan 

tindakan konsumen selanjutnya apakah akan membeli produk tersebut 

untuk keduakalinya atau tidak. Dalam membeli seseorang pasti 

menginginkan kepuasan sehingga perusahaan perlu untuk 

memperhatikan perilaku konsumen pasca pembelian ini. 

 

 

 

Sumber: Teori, Kuisioner & Analisis Data, Sunyoto (2013: 87)  

Gambar 1. Model Lima Tahap Proses Membeli 
 

 

Kelima tahap yang telah dipaparkan diatas pasti dialami oleh konsumen 

saat hendak melakukan pembelian. Perusahaan harus mampu 

mengidentifikasi hal-hal seperti apa yang dapat merangsang kebutuhan 
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konsumen sehingga mereka tahu bagaimana cara membangkitkan minat 

konsumen pada suatu produk dan memperhatikan kepuasan konsumen 

supaya konsumen tersebut melakukan pembelian lagi di perusahaan 

tersebut. 

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian menurut Philip 

Kotler (2007 : 153), terdapat empat faktor yaitu faktor budaya, faktor sosial, 

faktor pribadi, dan faktor psikologis. 

 

a. Faktor Budaya 

 

1) Budaya 

Dampak budaya terhadap perilaku konsumen bersifat alami dan 

otomatis. Sebagai contoh, budaya menentukan standar dan aturan 

untuk menentukan kapan dan dimana seseorang akan makan dan apa 

menu yang  tepat disajikan pada pagi, siang, ataupun malam hari. 

Budaya merupakan penentu keinginan yang paling mendasar, Kotler 

(2007: 200) 

 

2) Sub Budaya 

Sub budaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah 

geografis. Hal-hal seperti ini akan mempengaruhi mereka dalam 

mengambil keputusan. 
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3) Kelas Sosial 

Kelas sosial didefinisikan sebagai sebuah stratifikasi sosial atau divisi 

yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, 

tersusun secara hierarki dan mempunyai anggota yang berbagi nilai, 

minat, dan perilaku yang sama.  Dalam kelompok sosial seseorang 

akan digolongkan dalam kelompok yang sama apabila mereka 

memiliki posisi ekonomi yang sama dalam sebuah pasar. 

 

b. Faktor Sosial  

 

Faktor kedua yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor sosial, 

yang terdiri dari. 

 

1) Kelompok Acuan 

Sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok-

kelompok kecil. Hal ini terkait dengan siapa seseorang bergaul 

ataupun berinteraksi dalam kehidupan sehari-harinya. Kelompok 

acuan berfungsi sebagai titik pembanding ataupun acuan secara 

langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan sikap maupun 

perilaku seseorang, Kotler (2007: 205). 

 

2) Keluarga 

Keluarga memberikan pengaruh yang besar dalam perilaku pembelian. 

Para pelaku pasar telah memeriksa peran dan pengaruh suami, istri, 

dan anak dalam pembelian produk dan servis yang berbeda. Anak-
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anak sebagai contoh, memberikan pengaruh yang besar dalam 

keputusan yang melibatkan restoran fast food, Kotler (2003: 204). 

 

3) Peran dan Status 

Setiap orang memiliki sifat sosial dimana mereka akan berpartisipasi 

dalam banyak kelompok seperti komunitas ataupun organisasi. 

Kelompok seperti ini sering menjadi sumber informasi penting dan 

membantu mendefinisikan norma perilaku seseorang. Posisi seseorang 

dalam tiap kelompok di mana ia menjadi anggota berdasarkan peran 

dan status yang dimilikinya. Peran terdiri dari kegiatan yang 

diharapkan dapat dilakukan seseorang dan dari setiap peran tersebut 

menyandang status. 

 

c. Faktor Pribadi  

 

Keputusan pembelian seseorang juga dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi yang dimilikinya, antara lain. 

 

1) Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi 

Pekerja atau karyawan kantor akan membeli kemeja, celana, sepatu 

kerja dan kotak makan. Petani akan membeli topi capil, cangkul, sabit, 

dan bibit tanaman.  Pilihan produk yang akan dibeli seseorang akan  

dipengaruhi oleh pekerjaan dan keadaan ekonomi yang dimilikinya, 

seperti jumlah penghasilan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan 

asset yang dimilikinya, hutang, kekuatan pinjaman, dan sikap terhadap 

pengeluaran dan tabungan. Situasi ekonomi yang dimiliki seseorang 
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sangat mempengaruhi pemilihan produk dan keputusan pembelian 

pada suatu produk tertentu. Seseorang akan memilih produk sesuai 

kemampuan yang mereka miliki. 

 

2) Gaya Hidup 

Gaya hidup merupakan pola kehidupan seseorang yang diwujudkan 

dalam aktivitas (pekerjaan, hobi, berbelanja, olahraga, kegiatan 

sosial), minat (makanan, mode, keluarga, rekreasi) dan opini yang 

lebih dari sekedar kelas sosial dan kepribadian seseorang, gaya hidup 

menampilkan pola bereaksi dan berinteraksi seseorang secara 

keseluruhan di dunia. 

 

3) Kepribadian dan Konsep Diri Pembeli 

Kepribadian dan konsep diri seseorang jelas akan mempengaruhi 

tingkah lakunya dalam melakukan pembelian. Kepribadian mengacu 

pada karakteristik psikologi unik yang menyebabkan respons yang 

relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan dirinya 

sendiri. Kepribadian biasanya diuraikan dalam arti sifat-sifat seperti 

rasa percaya diri, kemudahan bergaul, kemampuan menyesuaikan diri, 

dan keagresifan. Kepribadian dapat bermanfaat untuk menganalisis 

tingkah laku konsumen untuk pemilihan produk atau merek tertentu. 
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d. Faktor Psikologis 

 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi empat faktor psikologi utama, 

antara lain. 

 

1) Motivasi 

Motivasi merupakan konsep yang digunakan ketika dalam diri kita 

muncul keinginan dan menggerakkan serta mengarahkan tingkah laku.  

Teori Maslow mengatakan bahwa seseorang dikendalikan oleh suatu 

kebutuhan pada suatu waktu. Kebutuhan manusia diatur menurut 

sebuah hierarki, dari yang paling mendesak sampai paling tidak 

mendesak (kebutuhan psikologikal, keamanan, sosial, harga diri, 

pengaktualisasian diri). Ketika kebutuhan yang paling mendesak itu 

sudah terpuaskan, kebutuhan tersebut berhenti menjadi motivator, dan 

orang tersebut akan kemudian mencoba untuk memuaskan kebutuhan 

paling penting berikutnya, Kotler (2003: 214). 

 

 

2) Persepsi 

Seseorang yang termotivasi akan siap untuk segera melakukan 

tindakan. Tindakan seseorang yang termotivasi akan dipengaruhi oleh 

persepsinya terhadap situasi tertentu. Persepsi adalah hasil pemaknaan 

seseorang terhadap rangsangan, stimulus, ataupun kejadian yang 

diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap 

rangsangan tersebut.  

 

3) Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu proses, yang selalu berkembang dan 

berubah sebagai hasil dari informasi terbaru yang diterima atau dari 

pengalaman sesungguhnya, baik informasi terbaru yang diterima 

maupun pengalaman pribadi bertindak sebagai feedback bagi individu 
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dan menyediakan dasar bagi perilaku masa depan dalam situasi yang 

sama. 

 

4) Keyakinan dan Sikap 

Melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan keyakinan dan 

sikap. Keduanya kemudian mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen. Keyakinan dapat diartikan sebagai gambaran pemikiran 

seseorang tentang gambaran sesuatu. Keyakinan orang tentang produk 

atau merek akan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. 

 

Faktor perilaku konsumen lainnya yang mempengaruhi pembelian produk 

menurut Suryani (2008: 95) adalah produk, harga, lokasi, dan promosi. 

 

a. Produk  

Produk menurut Kotler (2007: 4) adalah setiap apa saja yang dapat 

ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, 

pemakaian atau konsumsi, yang dapat memenuhi keinginan atau 

kebutuhan, yang meliputi benda fisik, jasa tempat, organisasi, dan 

gagasan. Dari definisi tersebut, dapat kita ketahui bahwa produk 

merupakan hal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen 

yang tidak lain untuk memuaskan konsumen dan hal tersebut merupakan 

dasar dari suatu kegiatan dalam suatu perusahaan.  

 

b. Harga 

Harga merupakan jumlah nominal yang harus dibayar oleh masyarakat 

untuk mendapatkan produk. Harga ini ditentukan oleh berbagai faktor, 
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diantaranya pangsa pasar, persaingan, biaya material, produk identitas, 

dan nilai yang dirasakan pelanggan pada produk. Setiap perusahaan 

memiliki strategi sendiri dalam menetapkan harga produk supaya 

perusahaan mereka tetap memperoleh laba dan bersaing dari sisi penjual, 

namun masih terjangkau dan menguntungkan dari sisi konsumen. 

 

c. Promosi  

Promosi menurut Subagyo (2010: 132) adalah suatu usaha dari 

pemasaran dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang lain 

sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk 

barang atau jasa yang dipasarkannya. Sehingga dari pengertian tersebut 

kita dapat mengetahui bahwa tujuan dari promosi adalah memberikan 

informasi terkait produk dan memberikan pengaruh kepada masyarakat 

sasarannya agar tertarik untuk membeli produk. 

 

d. Lokasi 

Lokasi (place), kegiatan perusahaan yang mengupayakan bagaimana 

supaya produk dapat tersedia bagi pelanggan sasaran, hal ini meliputi 

lokasi, saluran distribusi, persediaan, transportasi dan logistik. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen lainnya menurut 

Amirullah (2002: 28) adalah pengaruh konsumen individu, pengaruh 

lingkungan, dan pengaruh strategi pemasaran. 
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a. Pengaruh Konsumen Individu 

Pemilihan terhadap produk atau merek dipengaruhi oleh kebutuhan 

konsumen, persepsi terhadap karakteristik produk atau merek dan sikap 

konsumen terhadap produk atau merek. 

 

b. Pengaruh Lingkungan 

Lingkungan yang mempengaruhi pembelian seseorang konsumen adalah 

kultur, kelas sosial, keluarga atau masyarakat dan situasi saat ini. 

 

c. Pengaruh Strategi Pemasaran 

Variabel-variabel yang berpengaruh dari strategi pemasaran adalah 

produk, harga, promosi, dan distribusi atau yang biasa disebut dengan 

bauran pemasaran (marketing mix). Pemasar harus mendapatkan 

informasi tentang tanggapan konsumen terhadap strategi pemasarannya 

untuk mengevaluasi kesempatan pasar sebelum mereka mengembangkan 

strategi pemasarannya yang baru. 

 

Pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen menurut tiga ahli diatas jika disederhanakan secara garis besar 

keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh dua faktor saja, yaitu 

faktor internal dan eksternal dari konsumen itu sendiri. Faktor internal 

merupakan faktor yang berasal dari dalam diri konsumen itu sendiri, seperti 

pengaruh dari kebutuhan dirinya, persepsinya tentang sebuah produk, 

konsep diri yang dimilikinya, pengalaman yang diperolehnya dan lain-lain. 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar pribadi konsumen 

itu sendiri, baik dari lingkungan sosial budaya maupun dari perusahaan.   
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3. Harga 

 

a. Pengertian Harga 

 

Harga menurut Tjiptono (2008: 151), harga merupakan satuan moneter 

atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan 

agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau 

jasa. Hal tersebut merupakan pengertian harga yang dijelaskan oleh ahli, 

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat biasanya mereka lebih 

memahami harga sebagai jumlah uang yang harus dibayarkan untuk 

memperoleh suatu produk. 

 

b. Tujuan Penetapan Harga 

 

Terdapat empat jenis tujuan penetapan harga menurut Tjiptono (2008: 

152), yaitu tujuan yang berorientasi pada laba, tujuan yang berorientasi 

pada volume, tujuan yang berorientasi pada citra, dan tujuan stabilisasi 

harga. 

 

1) Tujuan Beroreintasi Pada Laba 

Laba merupakan nilai dari keuntungan yang dihasilkan dari sebuah 

usaha. Setiap bisnis yang dilakukan oleh perusahaan pasti bertujuan 

untuk menghasilkan laba. Penetapan harga pada sebuah produk 

bertujuan untuk memperhitungkan harga penjualan yang lebih tinggi 

daripada harga pokok pembelian, sehingga perusahaan tidak 

mengalami kerugian. 
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2) Tujuan Beroreintasi Pada Volume 

Selain tujuan beroreintasi pada laba, terdapat perusahaan yang 

menetapkan harganya berdasakan tujuan yang beroreintasi pada 

volume tertentu. Harga ditetapkan sedimikian rupa supaya perusahaan 

dapat mencapai target volume penjualan. Perusahaan yang 

melaksanakan ini contohnya yaitu perusahaan penerbangan, biaya 

penerbangan yang dikeluarkan untuk satu kali penerbangan dengan 

jumlah penumpang terisi penuh ataupun sebagian tidak jauh berbeda, 

sehingga mereka melakukan penetapan harga dengan berorientasi 

pada volume. 

 

3) Tujuan Beroreintasi Pada citra 

Citra atau image sebuah perusahaan dapat dibentuk melalui strategi 

penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga yang tinggi 

untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius ataupun dapat 

menetapkan harga yang rendah untuk membentuk citra nilai tertentu. 

Secara keseluruhan penetapan harga dengan tujuan berorientasi pada 

citra ini memiliki tujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen 

terhadap keseluruhan produk yang ditawarkan perusahaan. 

 

4) Tujuan Stabilisasi Harga 

Sebuah pasar yang memiliki konsumen dengan tingkat kesensitifan 

terhadap harga yang tinggi harus selalu cepat tanggap dengan situasi 

yang terjadi di luar perusahaan. Apabila terdapat perusahaan lain yang 

menurunkan harganya, maka perusahaan pun harus melakukan 
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penurunan harga. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya 

tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk 

menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil 

antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri. 

 

Berdasarkan uraian tersebut dalam penerapannya perusahaan menetapkan 

harga dengan berorientasi pada berbagai hal sesuai dengan kepentingan 

yang dimilikinya. Selain empat tujuan yang disampaikan oleh Tjiptono 

yang menyatakan bahwa memiliki tujuan untuk mendapatkan laba, 

mencapai target volume penjualan, meningkatkan citra, dan menciptakan 

stabilisasi, harga juga dapat ditetapkan dengan tujuan mencegah 

masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung 

penjualan ulang atau menghindari campur tangan pemerintah. 

 

c. Indikator Harga  

 

Indikator yang digunakan dalam penetapan harga antara lain.  

1) Penetapan Harga Jual  

Penetapan mengenai harga jual yang diterapkan oleh perusahaan harus 

berorientasi pada pembeli. Penetapan harga yang berorientasi pada 

pembeli yang efektif adalah dengan mencakup pemahaman pembeli 

mengenai seberapa besar jumlah yang harus dibayar konsumen atas 

manfaat yang mereka terima dari produk tersebut, perusahaan harus 

dapat menetapkan harga yang sesuai dengan nilai hal tersebut.  
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2) Elastisitas Harga 

Elastisitas merupakan besarnya respons permintaan konsumen 

terhadap suatu perubahan harga. Apabila terdapat perubahan harga 

yang signifikan namum permintaan hampir tidak berubah, maka 

permintaan tersebut tidak elastis atau dalam kata lain inelastis. 

Apabila berubahan harga yang terjadi menyebabkan perubahan 

permintaan yang banyak, maka permintaan tersebut elastis. Semakin 

tidak elastis permintaan semakin besar kemungkinan penjual 

menaikkan harga.  

 

3) Pertumbuhan Harga Pesaing  

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan penetapan harga 

perusahaan adalah harga pesaing dan kemungkinan reaksi pesaing atas 

tindakan penetapan harga yang dilakukan perusahaan. Seorang 

konsumen yang cenderung membeli suatu produk atas evaluasi harga 

serta nilai produk pembanding sejenis lainnya. 

  

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa dalam melakukan 

penetapan harga perusahaan menggunakan beberapa indikator yang 

menjadi pertimbangan. Indikator - indikator yang digunakan diharapkan 

dapat mengarahkan perusahaan pada penetapan harga yang tepat 

sehingga dapat membantu perusahaan untuk mewujudkan visi 

perusahaan. 
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4. Promosi 

 

a. Pengertian Promosi 

 

Pengertian promosi menurut Subagyo (2010: 132) adalah suatu usaha 

dari pemasaran dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang lain 

sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk 

barang atau jasa yang dipasarkannya. Sehingga dari pengertian tersebut 

dapat diketahui bahwa tujuan dari promosi adalah memberikan informasi 

terkait produk dan memberikan pengaruh kepada masyarakat sasarannya 

agar tertarik untuk membeli produk. Promosi pada dasarnya berisi 

berbagai insentif yang diberikan oleh perusahaan untuk memicu terjadi 

nya pembelian oleh konsumen.  

 

Promosi merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan 

suatu program yang direncanakan dalam pemasaran. Terlepas dari 

kualitas produk itu, apabila konsumen belum pernah melihat ataupun 

mendengar produk tersebut dan tidak yakin apakah produk tersebut bagus 

atau tidak, berguna atau tidak, maka mereka pasti akan ragu untuk 

membelinya atau bahkan tidak membelinya. Promosi pada dasarnya 

merupakan upaya perusahaan dalam memperkenalkan produk kepada 

masyarakat untuk mengkomunikasikan kegunaan, keistimewaan, dan 

berbagai informasi baik terkait produk tersebut yang bertujuan untuk 

menarik perhatian masyarakat sehingga mereka tertarik untuk membeli 

sebuah produk. 
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b. Tujuan Promosi 

 

Tujuan Promosi menurut Subagyo (2010: 133) terdiri dari tiga alternatif 

yaitu menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk pelanggan 

sasaran, dan mengingatkan kembali konsumen sasaran. 

 

1) Menginformasikan 

Dalam hal ini perusahaan melakukan promosi dengan bertujuan untuk 

memberikan informasi kepada konsumen terkait dengan produk, 

seperti memberitahu kepada pasar sasaran apabila perusahaan 

memiliki produk baru, mengajarkan cara menggunakan produk baru, 

dan memberitahu deskripsi produk. 

 

2) Mempengaruhi dan Membujuk Pelanggan Sasaran 

Dalam hal ini perusahaan melakukan promosi dengan bertujuan untuk 

memberikan pengaruh atau membujuk sasaran agar membeli produk 

yang dijual, dengan cara seperti menjelaskan kelebihan atau 

keunggulan produk kepada calon pembeli atau memberitahu 

keuntungan apa yang didapatkan pembeli apabila membeli produk 

tersebut. 

 

3) Mengingatkan Kembali Konsumen Sasaran 

Dalam hal ini perusahaan melakukan promosi dengan tujuan 

mengingatkan kembali masyarakat sasaran bahwa perusahaan 

senantiasa setia dan konsisten dalam melayani masyarakat, sehingga 

membuat konsumen selalu ingat dengan perusahaan dan apabila 
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konsumen membutuhkan sesuatu, pilihan pertamanya jatuh kepada 

produk milik perusahaan. 

 

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perusahaan melakukan 

promosi supaya masyarakat dapat mengetahui produk mereka, kemudian 

memengaruhi masyarakat untuk membeli produk mereka dan 

mengingatkan kembali masyarakat akan keberadaan produk  

mereka. 

 

c. Bauran Promosi 

 

Bauran promosi merupakan elemen-elemen promosi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk mencapai sasaran-sasaran yang dituju. 

Bauran promosi ini menjadi pilihan perusahaan elemen mana yang akan 

digunakan ketika akan mengenalkan produknya kepada konsumen. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012: 432) definisi bauran promosi 

adalah sebagai berikut : “Promotion mix or marketing communication 

mix is the specific blend of promotion tools that the company uses to 

persuasively communicate customer value and build customer 

relationships”, yang artinya bauran promosi (bauran komunikasi 

pemasaran) adalah campuran spesifik dari alat-alat promosi yang 

digunakan perusahaan untuk secara persuasif mengomunikasikan nilai 

pelanggan dan membangun hubungan pelanggan. Elemen bauran 

promosi yang dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong pada definisi 
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diatas adalah Advertising, Sales Promotion, Personal Selling, Public 

Relations, Direct Marketing. 

 

5. Lokasi (Place) 

 

Lokasi adalah letak atau tempat suatu usaha dilakukan. Lokasi merupakan 

hal yang krusial dalam keberhasilan bisnis ritel, Sopiah (2008: 98). Lokasi 

adalah faktor yang sangat penting dalam bauran eceran, pemilihan lokasi 

yang tepat dan strategis pada sebuah gerai atau toko akan lebih sukses 

dibandingkan gerai lainnya yang berlokasi kurang strategis, Maruf (2006: 

113). Keberadaan atau pemilihan lokasi sebuah bisnis ritel sangat penting 

dalam kelangsungan hidup bisnis tersebut. Pemilihan lokasi harus 

memperhatikan keberadaan konsumen sasarannya, lokasi juga dapat 

menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam persaingan untuk 

menarik pelanggan. 

 

Terdapat beberapa faktor dalam mempertimbangkan pemilihan lokasi agar 

dapat menarik perhatian konsumen yaitu lalu lintas kendaraan, fasilitas 

parkir, transportasi umum, komposisi toko, letak berdirinya toko, serta 

syarat dan ketentuan pemakaian ruang, Sopiah (2008: 138). 

 

a. Lalu Lintas Kendaraan 

Bagi bisnis ritel yang memasarkan langsung barangnya kepada 

konsumen, lokasi toko yang berada di dekat lalu lintas yang selalu ramai 

merupakan potensi pasar yang baik. Namun dalam mendirikan sebuah 

usaha di area lalu lintas yang ramai terdapat beberapa faktor yang perlu 
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diperhatikan. Faktor lebar jalan, kondisi jalan, dan situasi jalan menjadi 

salah satu pertimbangan konsumen dalam berkunjung. Kondisi jalan 

yang lebar, mulus, dan tidak macet akan menjadi potensi yang baik untuk 

bisnis ritel, sedangkan kondisi jalan yang buruk dan sering mengalami 

kemacetan akan mengurangi daya tarik lokasi tersebut. 

 

b. Fasilitas Parkir 

Pada kota-kota besar, pertokoan atau pusat perbelanjaan yang memiliki 

fasilitas parkir yang memadai bisa menjadi pilihan yang lebih baik bagi 

pengunjung dibandingkan pertokoan dan pusat perbelanjaan yang 

fasilitas parkirnya tidak mencukupi. Sedangkan untuk kota menengah 

dan kecil, tempat parkir belum menjadi masalah. Fasilitas parkir yang 

memadai mencakup area parkir yang luas, rapi dan tertata, aman, 

memiliki penerangan yang cukup, memiliki pintu masuk dan keluar yang 

mudah. 

 

c. Transportasi Umum 

Lokasi bisnis yang dekat atau dilewati oleh fasilitas umum seperti bus 

dan angkot akan memberikan daya tarik sendiri dikarenakan seluruh 

konsumen dari berbagai lapisan masyarakat dapat dengan mudah 

mengakses lokasi tersebut. 

 

d. Komposisi Toko  

Komposisi toko dengan toko disekitarnya yang saling melengkapi akan 

menjadi tujuan belanja yang disebut one-stop-shopping. Oleh karena itu, 

seseorang  yang hendak membuka toko dipertokoan atau dipusat 
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perbelanjaan hendaknya mempelajari toko-toko apa saja yang ada di 

sekitarnya. Toko yang saling melengkapi menimbulkan affinity (sejenis 

sinergi). 

 

e. Letak Berdirinya Toko 

Letak dimana toko akan didirikan harus dipertimbangkan oleh 

perusahaan, perusahaan harus memperhatikan visibility atau keterlihatan 

posisi toko yang dapat dengan mudah terlihat oleh pejalan kaki maupun 

pengendara yang melewati jalan yang berada di depannya. 

 

f. Syarat dan Ketentuan Pemakaian Ruang  

Syarat dan ketentuan pemakaian ruang perlu dipelajari dan dibandingkan 

sebelumnya diputuskan lokasi yang hendak diambil. Hal-hal yang perlu 

dilihat adalah kepemilikan versus leasing, jenis leasing, biaya operasional 

dan perawatan, pajak, batasan-batasan yang perlu diketahui, dan lain-

lain. Menurut Sopiah (2008: 236) syarat yang harus dipenuhi peritel 

dalam mendirikan toko atau minimarket adalah lokasi atau tempat yang 

tepat. Maksudnya konsumen atau pasar sasaran bisa dengan mudah 

menjangkau lokasi tersebut, baik menggunakan kendaraan sendiri 

maupun menggunakan kendaraan umum. Dalam pernyataan di atas dapat 

diketahui bahwa lokasi memiliki hubungan terhadap minat beli 

konsumen. 

 

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa lokasi yang dipilih oleh 

perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan minat beli konsumen. 

Pemilihan lokasi bisnis harus sesuai dengan jenis bisnis itu sendiri dan 
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memperhatikan faktor-faktor penunjang seperti yang telah dijabarkan, 

dikarenakan kesalahan dalam pemilihan lokasi dapat mengurangi minat beli 

konsumen dan memberikan kesempatan bagi pesaing untuk mendirikan 

bisnis di lokasi yang lebih tepat. 

 

6. Kelas Sosial 

 

a. Pengertian Kelas Sosial 

 

Kelas sosial merupakan pembagian anggota-anggota masyarakat ke 

dalam suatu hirarki kelas-kelas status yang berbeda, sehingga anggota 

dari setiap kelas yang relatif sama mempunyai kesamaan, Suryani (2013: 

198).  Kelas sosial juga dapat diartikan sebagai suatu hirarki status 

nasional dengan mana kelompok dan individu-individu dibedakan dalam 

penghargaan (esteem) dan prestise (prestige), Supranto (2011: 55).  

 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut diketahui bahwa kelas sosial 

merupakan pengelompokkan masyarakat berdasarkan kesamaan status 

kedalam suatu hirarki atau tingkatan dalam masyarakat. Jumlah kelas 

sosial pada setiap masyarakat berbeda-beda bergantung pada kondisi 

sosial ekonomi masyarakat tersebut dan faktor-faktor yang melatar 

belakanginya.  
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b. Sifat Kelas Sosial 

1) Hirarkis 

Hirarkis memiliki arti bahwa kelas sosial memiliki sifat berjenjang, 

dari tingkat yang paling rendah, tingkat menengah, kemudian tinggi. 

Hirarki terjadi pada seluruh masyarakat di dunia, namun banyaknya 

jenjang bervariasi antara masyarakat di wilayah satu dan wilayah lain. 

Sistem hirarkis di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelas 

sosial bawah, kelas sosial menengah dan kelas sosial atas. 

 

2) Dinamis 

Dinamis memiliki arti bahwa kelas sosial dapat berubah menjadi lebih 

tinggi atau naik maupun menjadi lebih rendah atau turun. Perubahan 

yang terjadi pada kelas sosial akan diikuti dengan penyesuaian pola 

konsumsi dan gaya hidup seseorang. 

 

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa kelas sosial  memiliki 

tingkatan mulai dari rendah, menengah dan tinggi tidak bersifat tetap 

melainkan dinamis atau berubah-ubah. Perubahan yang terjadi 

disebabkan berbagai faktor seperti faktor naiknya pangkat pekerjaan 

seseorang, keberhasilan seseorang dalam usahanya, atau bahkan 

terjadinya pernikahan dengan seseorang dengan orang yang memiliki 

status lebih tinggi atau rendah. 
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7. Peran dan Status 

 

a. Pengertian Peran dan Status 

 

Peran menurut Soekanto (2009: 212) adalah proses dinamis dari 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu 

peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Menurut 

Abdulsyani (2007: 94) pengertian peran selanjutnya adalah suatu 

perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam 

usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang 

dimilikinya.  

 

Berdasarkan uraian tersebut maka seseorang dapat dikatakan telah 

melakukan peran apabila ia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya 

berdasarkan status yang dimiliknya di dalam masyarakat. Sedangkan 

status itu sendiri merupakan tempat atau posisi seseorang dalam suatu 

kelompok sosial, lingkungan pergaulannya, prestisenya, serta hak-hak 

dan kewajiban-kewajibannya. 
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b. Aspek-Aspek Peranan  

 

Suatu peranan setidaknya harus mencakup setidaknya tiga aspek, 

Soekanto (2009: 213), yaitu. 

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3) Peranan jugan dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa aspek-aspek peranan 

yaitu posisi seseorang dalam masyarakat, perihal yang dilakukan 

seseorang dalam masyarakat, dan perilaku penting seseorang dalam 

masyarakat. 

 

c. Jenis- Jenis Peran dan Status 

 

Peran dibedakan menjadi dua yaitu peranan yang diharapkan dan peranan 

yang disesuaikan, Narwoko (2006: 160). 

1) Peranan yang Diharapkan (Expencted Roles)  

Peranan yang diharapkan merupakan cara ideal dalam pelaksanaan 

peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki 

peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan 

peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang 

ditentukan.  
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2) Peranan yang Disesuaikan (Actual Roles) 

Peranan yang disesuaikan yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan 

itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang 

disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi 

kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat. 

 

Peranan yang diharapkan ini diantaranya hakim, peranan protoler, 

diplomatik, dan sebagainya, dimana penanan mereka berlangsung dengan 

patuh sesuai dengan peraturan yang ditentukan dan tidak dapat ditawar. 

Sedangkan peranan disesuaikan contohnya seperti penjahit, pedagang, 

koki dan sebagainya, apabila terjadi ketidak sesuaian antara peran 

mereka dengan situasi yang diharapkan, hal tersebut dapat dimaklumi 

oleh masyarakat. 

 

Status dalam masyarakat dibedakan menjadi tiga, yaitu ascribed status, 

achieved status, dan assigned status.  

1) Ascribed Status 

Ascribed status merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat 

tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan 

yang diperoleh dengan kelahiran. Pada umumnya ascribed status 

dijumpai pada masyarakat dengan system lapisan tertutup, misalnya 

masyarakat feodal atau masyarakat tempat sstem lapisan bergantung 

pada perbedaan ras yang dimilikinya. 
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2) Achieved Status 

Achieved status merupakan kedudukan yang dicapai seseorang dengan 

usaha-usaha yang disengaja dengan persyaratan tertentu. Persyaratan 

tersebut bergantung pada yang bersangkutan dapat atau tidak 

menjalaninya, apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi 

persyaratan tersebut maka ia tidak akan mendapat kedudukan yang 

diinginkannya. Contohnya seperti seseorang yang ingin menjadi 

seorang bidan harus menyelesaikan dan lulus dari sekolah kebidanan 

yang terakreditasi. 

 

3) Assigned Status 

Assigned status merupakan kedudukan yang diberikan kepada 

seseorang. Kedudukan ini mempunyai hampir mirip dengan achieved 

status, status ini diperoleh dengan cara pemberian kedudukan yang 

lebih tinggi oleh suatu kelompok atau golongan kepada seseorang 

yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat.  

 

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa status seseorang diperoleh 

melalui berbagai cara. Seseorang tidak dapat memilih ascribed status 

yang diperolehnya, namun ia dapat mengusahakan statusnya agar 

menjadi lebih baik dengan mengusahakan achieved statusnya dan 

mengusahan lebih untuk memperoleh assigned status. 
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8. Konsep Diri Konsumen 

 

a. Pengertian Konsep Diri 

 

Konsep diri (self concept) didefinisikan sebagai keseluruhan pemikiran 

dan perasaan individu yang merujuk kepada diri sendiri sebagi suatu 

objek, Supranto (2011: 137). Konsep diri yang dimiliki seseorang akan 

menggambarkan bagaimana perlakuan orang tersebut terhadap dirinya. 

Konsep diri sangat terkait dengan karakter atau sifat dari pribadi 

seseorang. Seorang konsumen misalnya dapat memandang dirinya 

sebagai orang yang modern dan mudah menerima inovasi, persepsi yang 

dimilikinya pada dirinya tersebut akan direfleksikan melalui perilaku 

konsumsinya. 

 

 

b. Dimensi Konsep Diri 

 

Konsep diri dibagi menjadi dua dimensi yaitu bebas dan tak bebas atau 

terpisah dan terkait (independent and interdependent or separates dan 

connectednes). Orang yang memiliki konsep diri bebas cenderung 

memiliki sifat egosentrik, otonomi, percaya diri, berdikari, berkarakter, 

berprestasi, dan memiliki tekad serta keinginan yang kuat untuk 

mencapai sesuatu tanpa bantuan orang lain. Orang yang memiliki konsep 

diri bebas akan memahami diri mereka sendiri berdasarkan apa yang 

telah mereka lakukan, apa yang telah mereka miliki, dan dasar 

karakteristik mereka. Selanjutnya, orang yang memiliki konsep diri tak 

bebas cenderung menekankan pada keluarga, budaya/kultur, profesional 
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dan hubungan sosial dan disamping itu mereka cenderung patuh, 

sosientris, holistik, terkait, dan berorientasi hubungan (tidak seneng 

menyendiri). 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat manusia 

yang memiliki konsep diri bebas dan tak bebas. Orang yang memiliki 

konsep diri bebas akan lebih mudah bergaul atau bersosialisasi dan 

mudah terpengaruh modernisasi karena mereka hidup tanpa batasan 

sedangkan orang yang memiliki konsep diri kaku lebih sulit dikarenakan 

mereka cenderung tertutup. 

 

9. Materi Harga, Promosi, Lokasi, Kelas Sosial, Peran dan Status, serta 

Konsep Diri di Sekolah Menengah 

 

 

Harga, lokasi, dan promosi merupakan bagian dari marketing mix atau 

bauran pemasaran. Pada kurikulum 2013 materi promosi termasuk dalam 

mata pelajaran strategi pemasaran untuk jurusan bisnis manajemen pada 

sekolah menengah kejuruan. Pada mata pelajaran tersebut materi tentang 

harga, lokasi dan promosi dibahas dalam materi marketing mix atau bauran 

pemasaran dalam bab dua yang dengan alokasi waktu 6 x 4 jam pelajaran. 

 

Materi peran dan status serta kelas sosial merupakan sub materi dari 

hubungan sosial, materi ini merupakan materi kedua untuk kelas X dalam 

mata pelajaran Sosiologi untuk kurokulum 2013 yang dibahas bersamaan 

dengan materi lainnya yaitu individu, kelompok, dan hubungan sosial. 

Materi itu dibahas dengan alokasi waktu 9 x 3 jam pelajaran. 
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B. Penelitian yang Relevan  

 

Untuk membandingkan hasil penelitian penulis dengan penelitian terdahulu 

maka di bawah ini penulis akan menuliskan beberapa penelitian  relevan 

yang ada kaitannya dengan pokok masalah. 

 

Tabel 3. Penelitian yang Relevan 

No Penulis Judul Kesimpulan 

1.  Fitri Ramadhan 

S (2016) 

Skripsi 

 “Pengaruh Kualitas 

Produk, Harga, 

Lokasi, dan Word 

Of Mouth 

Communication 

terhadap Minat Beli 

Konsumen pada CV 

Cahaya 

Jati Sukarame 

Bandar Lampung” 

Berdasarkan analisis data 

diperoleh Fhitung 194,187 > 

Ftabel 2,47 yang ditunjukkan 

dengan regresi linier multiple 

dengan koefisien determinasi 

(r2) 0,897 yang berarti 

keputusan pembelian konsumen 

dipengaruhi oleh variabel 

kualitas produk, harga, lokasi 

dan word of mouth 

communication sebesar 89,7% 

sisanya 10,3% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

2. Alfred Deadline 

S (2015) 

Skripsi 

“Pengaruh 

Keluarga, 

Kelompok 

Referensi, Peran 

dan Status terhadap 

Keputusan 

Pembelian (Studi 

pada Konsumen 

Butik Tapis Fitri di 

Bandar Lampung)” 

Hasil uji hipotesis menggunakan 

uji F dari ketiga variabel bebas 

sebesar 5,228 yang berarti Ho 

ditolak. Koefisien determinasi 

dari keempat variabel bebas 

diperoleh hasil sebesar 30,3%. 

Hal ini berarti bahwa 

kemampuan faktor keluarga, 

kelompok referensi serta peran 

dan status dalam menjelaskan 

perilaku konsumen sebesar 

30,3%, sisanya sebesar 69,7% 

dapat dijelaskan oleh variabel 

lain. 
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Lanjutan (Tabel 3) 

No Penulis Judul Kesimpulan 

3. Irfan Afria 

Shandy 

(2015) 

Jurnal 

“Pengaruh 

Marketing Mix 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen Pada 

Minimarket 

Lulumart Di Kota 

Samarinda” 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ketujuh variabel secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen dapat dilihat pada 

nilai koefisien korelasi (R) sebesar 

0,452 atau 45,2% yang berarti 

tingkat hubungan termasuk pada 

tingkat hubungan yang sedang/cukup 

serta dibuktikan dengan nilai R2 

(Koefisien Determinasi) sebesar 

0,205 atau 20,5% yang berarti bahwa 

variabel yang dikemukakan dalam 

penelitian ini dapat menerangkan 

20,5% variabel keputusan pembelian 

di Minimarket Lulumart di Kota 

Samarinda. 

4. Isaac 

Oladepo, 

Samuel 

Abimbola 

(2015) 

Jurnal 

“The Influence of 

Brand Image and 

Promotional Mix 

on Consumer 

Buying Decision - 

a Study of 

Beverage 

Consumers in 

Lagos State, 

Nigeria” 

The correlation of brand image is 

0.397 and conclude that brand image 

has a significant, the correlation of 

advertising is 0.445 and conclude 

that sales promotion has a significant 

influence on consumer buying 

decision,the correlation of sales 

promotion is 0.536 and conclude that 

sales promotion has a significant 

influence on consumer buying 

decision, the correlation of personal 

selling is 0.394 and conclude that 

sales promotion has a significant 

influence on consumer buying 

decision. 

5. Christina 

Sagala, 

Mila 

Destriani, 

Ulffa 

Karina 

Putri, 

Suresh 

Kumar 

(2014) 

Jurnal 

“Influence of 

Promotional Mix 

and Price on 

Customer Buying 

Decision toward 

Fast Food sector: A 

survey on 

University Students 

in Jabodetabek 

(Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang, 

Bekasi) Indonesia” 

In Multiple regression, the 

precentage shown by Adjusted R-

square. The value is 0.415 which 

means all the independent variables 

(design, color and innovation, 

information specified, material used) 

contributed 41,5% to dependent 

variable (consumer preferences). 

 



41 
 

Lanjutan (Tabel 3) 

No Penulis Judul Kesimpulan 

6. Wahyu 

Retno 

Maryati 

(2013) 

Jurnal 

“Pengaruh 

Pendapatan, Gaya 

Hidup dan Konsep 

Diri terhadap 

Keputusan Pembelian 

Produk Prabayar 

Simpati di Kebumen” 

Hasil analisis parsial bahwa 

pendapatan mempunyai pengaruh 

0,006 < 0,05 sehingga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian, gaya hidup mempunyai 

pengaruh 0,004 < 0,05 sehingga 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian, konsep diri 

mempunyai pengaruh 0,000 < 0,05 

sehingga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

7. Wina 

Sepliana 

(2012) 

Skripsi 

“Pengaruh Kelas 

Sosial dan Gaya 

Hidup terhadap 

Keputusan Pembelian 

Produk Handphone 

Blackberry” 

Hasil penelitian menunjukkan 

koefisien determinasi dari kedua 

variabel bebas diperoleh hasil 

sebesar 62,3%. Hal ini berarti 

bahwa kemampuan faktor kelas 

sosial dan gaya hidup dalam 

menjelaskan perilaku konsumen 

sebesar 62,3%, sisanya sebesar 

37,7% dapat dijelaskan oleh 

variabel lain. 

8. Irma 

Sylvia 

Sagala 

(2010) 

Skripsi 

“Pengaruh Bauran 

Promosi Terhadap 

Keputusan 

Konsumen Membeli 

Kartu Seluler Xl 

di Bandar Lampung” 

Hasil penelitian diketahui bahwa 

secara simultan besarnya pengaruh 

yang dihasilkan adalah sebesar 

28%. Secara parsial variabel yang 

berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen membeli kartu seluler 

XL adalah penjualan tatap muka 

dengan besarnya pengaruh 23,1%, 

promosi penjualan 37,5% dan 

hubungan masyarakat 24,5%. 

Sedangkan variabel periklanan, 

tidak berpengaruh . 

 

Penelitian relevan yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitri 

Ramadhan S. Persamaan penilitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Fitri Ramadhan S adalah pada pemilihan variabel bebas dimana dalam 

penelitian ini dan penelitiannya memilih harga dan lokasi sebagai variabel 

bebas. Perbedaannya terletak pada penambahan variabel bebas seperti word 
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of mouth communication dan kualitas produk pada penelitian Fitri dan pada 

penelitian ini terdapat variabel bebas lainnya yaitu promosi, kelas sosial, 

peran dan status, serta konsep diri. Perbedaan lainnnya terletak pada 

variabel terikat penelitian, pada penelitian Fitri telah diteliti pengaruh 

variabel bebas terhadap minat beli konsumen, dan pada penelitian iini akan 

dibahas pengaruh variabel bebas terhadap keputusan pembelian konsumen. 

 

 Penelitian relevan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Alfred 

Deadline S. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bayu ialah pada variabel penelitiannya yaitu menggunakan peran dan status 

dan keputusan pembelian konsumen. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang telah dilakukannya yaitu terletak pada penambahan variabel 

bebas lainnya seperti harga, lokasi, kelas sosial, peran dan status, serta 

konsep diripada penelitian ini dan keluarga serta kelompok referansi pada 

penelitian Alfred. Perbedaan lainnya yaitu pada lokasi penelitian dan 

metode penelitian, Alfred menggunakan metode eksplanatori dan pada 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif. 

 

Penelitian relevan yang ketiga merupakan jurnal nasional yang dibuat oleh 

Irfan Afria Shandy. Persamaan penelitian ini dengan penelitiannya yaitu 

terletak pada pemilihan variabel bebas yaitu harga, lokasi, dan promosi serta 

pada pemilihan variabel terikatnya yaitu keputusan pembelian. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukannya yaitu pada penambahan 

variabel bebas produk, orang, bukti fisik, dan proses oleh Irfan dan 
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penambahan variabel bebas kelas sosial, peran dan status, serta konsep diri 

pada penelitian ini. 

 

Penelitian yang keempat merupakan jurnal internasional dari McPherson 

University, persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada 

variabel bebas dan variabel terikatnya yaitu promosi dan keputusan 

pembelian. Perbedaannya terdapat pada penambahan variabel bebas lainnya 

pada penelitian ini seperti harga, lokasi, kelas sosial, peran dan status, serta 

konsep diri. Namun pada penelitian yang relevan ini ditambahkan variabel 

bebas lain yaitu brand image. 

 

Penelitian yang kelima merupakan jurnal internasional dari President 

University, persamaan penelitian ini dengan jurnal terkait adalah memiliki 

variabel bebas dan terikat yang sama yaitu promosi dan harga serta 

keputusan pembelian. Perbedaannya terletak pada penambahan variabel 

bebas lainnya pada penelitian ini seperti lokasi, kelas sosial, peran dan 

status, serta konsep diri. 

 

Penelitian yang relevan keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyu Retno Maryati. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukannya terletak pada variabel bebas dan variable terikatnya yaitu 

konsep diri dan keputusan pembelian. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukannya terletak pada penambahan variabel bebas 

lainnya, dalam penelitian miliknya ditambahkan variabel pendapatan dan 

gaya hidup, sedangkan pada penelitian iini ditambahkan harga, promosi, 

lokasi, kelas sosial, serta peran dan status. 
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Penelitian yang relevan ketujuh adalah penelitian yang dilakukan oleh Wina 

Sepliana. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukannya 

terletak pada pemilihan variabel bebas yaitu kelas sosial dan variabel terikat 

yaitu keputusan pembelian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukannya adalah pada penambahan variabel bebas 

lainnya , pada penelitiannya ditambahkan gaya hidup sedangkan pada 

penelitian ini ditambahkan harga, promosi, lokasi, peran dan status, serta 

konsep diri. 

 

Penelitian yang relevan kedelapan merupakan penelitian yang dilakukan 

oleh Irma Sylvia Sagala (2010). Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan Irma terletak pada variabel bebas dan terikatnya, yaitu 

bauran promosi dan keputusan pembelian. Perbedaannya terletak pada 

penambahan variabel bebas lainnya seperti harga, lokasi, kelas sosial, peran 

dan status, serta konsep diri.. Perbedaan lainnya terdapat pada jenis 

penelitian, pada penelitian Irma digunakan metode asosiatif atau hubungan 

sebab akibat sedangkan pada penelitian ini digunakan metode deskriptif 

verifikatif. 

 

C. Kerangka Pikir 

 

 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang ritel memiliki tujuan untuk 

memasarkan produk mereka sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, 

dalam kata lain menarik konsumen supaya membeli banyak produk dari 
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mereka. Ketika melakukan pembelian konsumen akan selektif dalam 

membeli agar memperoleh manfaat atau timbal balik yang lebih. Konsumen 

saat ini sangat peka terhadap harga, harga merupakan hal yang berkaitan 

dengan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk 

memperoleh suatu barang. Ketika harga-harga barang naik, biaya hidup 

yang mereka keluarkan akan menjadi lebih tinggi dan hal ini menyebabkan 

kemampuan mereka untuk melakukan pembelian akan berkurang, jika tidak 

diimbangi dengan peningkatan penghasilan.  

 

Konsumen juga selalu membandingkan harga jual barang yang ditawarkan 

oleh berbagai penjual. Mereka akan memilih penjual yang menjual sebuah 

produk dengan harga yang lebih rendah dikarenakan hal tersebut akan lebih 

menguntungkan bagi mereka. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa harga dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen.  

  

Perusahaan perlu melakukan strategi dalam memasarkan produknya, salah 

satu strategi tersebut adalah promosi. Promosi bertujuan untuk menyadarkan 

konsumen akan adanya sebuah produk dan memberikan pengetahuan 

kepada mereka tekait kebaikan dan manfaat produk tersebut, dengan 

mengetahui berbagai kebaikan dan manfaat suatu produk konsumen akan 

terpengaruh dan tertarik untuk membeli produk. Perusahaan melakukan 

promosi dengan berbagai cara, selain dengan menyampaikan kebaikan dan 

manfaat dari suatu produk mereka seringkali memberikan potongan harga 

atau discount serta pemberian sampel atau hadiah secara gratis. 
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Pemberian potongan harga oleh perusahaan kepada konsumen akan 

menyebabkan uang yang harus dibayarkan konsumen terhadap suatu produk 

menjadi lebih sedikit dan hal ini akan menguntungkan bagi konsumen dan 

dapat menarik perhatian mereka untuk membeli sebuah barang. Begitupun 

dengan sampel dan hadiah, masyarakat pada umumnya senang apabila 

diberikan produk secara gratis, contohnya apabila terdapat dua buah toko 

yang menawarkan produk detergen yang sama dengan harga yang sama 

namun salah satunya memberikan hadiah piring gratis maka sudah dapat 

dipastikan yang akan dipilih ialah yang memberikan hadiah. Berdasarkan 

uraian tersebut dapat diketahui bahwa promosi dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian yang dilakukan konsumen. 

 

Keberadaan lokasi sebuah usaha juga menjadi pertimbangan bagi konsumen 

dalam membeli, pada umumnya lokasi strategis menjadi pilihan, namun 

lokasi yang strategis apabila tidak didukung dengan penunjang lainnya pun 

tidak menjamin keberhasilan suatu usaha. Konsumen menyukai lokasi yang 

sering dilewati dan mudah dicapai baik menggunakan transportasi pribadi 

maupun umum, semakin mudah akses konsumen menuju lokasi usaha maka 

semakin besar kemungkinannya memilih tempat tersebut untuk berbelanja. 

Hal tersebut juga perlu didukung oleh situasi lalu lintas, situasi lalu lintas 

sekitar lokasi yang sering mengalami kemacetan akan mengurangi minat 

konsumen untuk datang ke lokasi tersebut dikarenakan hal tersebut akan 

membuang-buang waktu mereka. Keberadaan tempat parkir pun 

diperhatikan oleh konsumen, apabila keberadaan tempat parkir tidak 

memadai maka konsumen akan bingung dimana mereka akan meletakkan 
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kendaraannya sehingga kemungkinan besar mereka akan mengurungkan 

niatnya untuk berbelanja di lokasi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, 

dapat diketahui juga lokasi memiliki pengaruh bagi perilaku konsumen 

dalam melakukan pembelian. 

 

Masyarakat yang menjadi sasaran utama perusahaan untuk membeli produk 

mereka hidup dalam kelas sosial yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri 

kelas tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu kelas atas, kelas 

menengah, dan kelas bawah. Orang-orang yang berada pada kelas atas    

merupakan orang yang memiliki penghasilan jauh melebihi kebutuhannya, 

orang kelas menengah merupakan orang-orang yang memiliki penghasilan 

yang seimbang dengan kebutuhannya jika ada lebih maupun kurang 

jumlahnya tidak besar, dan orang kelas bawah merupakan orang-orang yang 

penghasilannya tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Sebagian besar 

masyarakat yang berada pada kelas atas menyukai berbelanja di swalayan 

dibandingkan pasar tradisional, dikarenakan di pasar swalayan mereka 

dimanjakan dengan suasana yang jauh lebih baik daripada pasar tradisonal, 

misalnya dari sisi kebersihan, keamanan, dan kenyamanan. Sedangkan 

masyarakat pada kelas bawah lebih menyukai berbelanja di pasar 

tradisional, dikarenakan pada pasar swalayan harga barang sedikit lebih 

mahal dikarenakan telah ditambahkan biaya pajak dan beban operasional 

perusahaan, selain itu barang di pasar tradisional tidak dibebankan pajak dan 

mereka bisa melakukan tawar menawar. Berdasarkan uraian tersebut, dapat 

diketahui bahwa kelas sosial seseorang dapat mempengaruhi perilakunya 

dalam membeli. 
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Selain terdiri dari berbagai kelas sosial yang berbeda-beda, masyarakat 

memiliki peran dan status yang  berbeda-beda pula. Peran dan status status 

seseorang lebih beragam dibandingkan dengan kelas sosial, peran dan status 

erat kaitannya dengan pekerjaan dan posisi mereka dalam pekerjaannya dan 

masyarakat. Orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dalam 

pekerjaannya memiliki penghasilan yang lebih tinggi pula sesuai dengan 

peranannya. Penghasilan mereka yang tinggi menyebabkan mereka bebas 

memilih tempat dimana mereka akan berbelanja dikarenakan penghasilan 

mereka mencukupi untuk membelinya. Lain halnya dengan karyawan biasa 

yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-

hari, mungkin sesekali mereka akan berbelanja di super market atau mall, 

namun mereka tidak akan terlalu sering melakukannya dikarenakan 

penghasilan yang tidak memungkinkan. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

diketahui juga bahwa peran dan status seseorang dapat mempengaruhi 

keputusan mereka dalam melakukan pembelian. 

 

Selain faktor-faktor dari luar individu masyrakat, faktor dari dalam diri 

masyarakat juga mempengaruhi keputusan pembelian, seperti persepsi 

masyarakat terhadap produk yang ditawarkan perusahaan serta konsep diri 

yang dimiliki seseorang, yaitu keseluruhan pemikiran yang dimiliki 

seseorang apakah ia seseorang yang bebas atau kaku, ataupun ia seseorang 

yang mudah terpengaruh atau tidak. Orang yang bebas biasanya lebih 

mudah tepengaruh dibandingkan orang yang kaku dikarenakan orang yang 

kaku selalu memegang teguh prinsip yang dimilikinya dan cenderung selalu 
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taat pada peraturan. Orang yang mudah terpengaruh akan cepat tergiur 

dengan penawaran-penawaran seperti promosi yang dilakukan perusahaan, 

mereka cepat mengambil keputusan tanpa berpikir panjang apakah itu akan 

menguntungkan mereka atau hanyalah strategi dari perusahaan. Berbeda 

dengan orang yang tidak mudah terpengaruh, mereka akan menelusuri 

terlebih dahulu promosi tersebut apakah akan menguntungkan untuk mereka 

sebelum membeli produknya. Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa 

konsep diri seseorang dapat mempengaruhi perilakunya dalam melakukan 

pembelian. 

 

Harga, promosi dan lokasi termasuk dalam bauran pemasaran dimana 

menurut Suryani (2008 : 95), mengatakan bahwa yang mempengaruhi 

pembelian produk konsumen adalah produk, harga, promosi dan lokasi, 

selanjutnya menurut Amirullah (2002: 2008) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen diantaranya yaitu pengaruh konsumen 

individu, pengaruh lingkungan, dan pengaruh strategi pemasaran. Kedua 

teori tersebut merupakan dasar teori bahwa harga, promosi dan lokasi dapat 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. 

 

Kelas sosial, peran dan status serta konsep diri juga diduga mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen, hal tersebut juga telah dikatakan oleh teori 

Kotler (2007: 153) yang menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen yaitu faktor budaya, faktor 

sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Salah satu variabel dari faktor 

budaya yaitu kelas sosial, selanjutnya salah satu variabel dari faktor sosial 
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adalah peran dan status, dan salah satu variabel dari faktor pribadi adalah 

konsep diri. Berdasarkan teori tersebut maka dapat kita ketahui bahwa kelas 

sosial, peran dan status, serta konsep diri dapat mempengaruhi konsumen 

dalam melakukan keputusan pembelian. 

 

Berdasarkan kerangka pikir tersebut maka paradigma penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Paradigma Penelitian  

 

 

 

 

 

Harga       (X1) 

Peran dan Status  (X5) 

Kelas Sosial      (X4) 

Lokasi       (X3) 

Promosi                (X2) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Konsep Diri          (X6) 



51 
 

D. Hipotesis  

 

Berdasarkan tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir 

dan anggapan dasar yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pelanggan 

pada Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton. 

2. Terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian pelanggan 

pada Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton. 

3. Terdapat pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian pelanggan 

pada Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton. 

4. Terdapat pengaruh kelas sosial terhadap keputusan pembelian 

pelanggan pada Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton. 

5. Terdapat pengaruh peran dan status  terhadap keputusan pembelian 

pelanggan pada Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton. 

6. Terdapat pengaruh konsep diri terhadap keputusan pembelian 

pelanggan pada Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton. 

7. Terdapat pengaruh harga, promosi, lokasi, kelas sosial, peran dan 

status, serta konsep diri terhadap keputusan pembelian pelanggan pada 

Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton. 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam 

pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan dalam sebuah 

penelitian, untuk menjawab persoalan yang diselidiki dan diteliti. Dengan 

kata lain, metode penelitian akan memberikan petunjuk bagaimana 

penelitian itu dilaksanakan.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode 

penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survei. 

Metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki, Nazir dalam Sujarwo (2009: 86). Tujuan penelitian ini merupakan 

verifikatif yaitu sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh antara dua variabel atau lebih. 

 

Pendekatan ex post facto merupakan penelitian yang meneliti peristiwa yang 

telah terjadi dengan melihat kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor 

yang dapat menimbulkan kejadian tersebut, Sugiyono, (2012: 7). Sedangkan 
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pendekatan survei yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh 

fakta-fakta dan gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan 

secara faktual, baik institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu 

kelompok atau daerah, Nazir (2003: 56). 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

 

Menurut Sugiyono (2012: 117), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang  terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik  kesimpulannya. Dengan demikian, populasi 

adalah keseluruhan dari objek penelitian. Objek dalam penelitian ini 

jumlahnya tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif 

atau tak hingga. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang 

menjadi konsumen pada Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton. 

 

2. Sampel 

 

Sampel merupakan sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti. 

Responden dalam penelitian ini adalah konsumen pada Chandra Super 

Store Mal Boemi Kedaton. Pengambilan responden dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan teknik accidental sampling. 

Accidental sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang 

dilakukan dengan tiba-tiba berdasarkan siapa yang ditemui oleh 
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peneliti. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/ 

aksidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, 

bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai 

sumber data, Sugiyono (2012: 124). Kriteria yang digunakan peneliti 

adalah konsumen yang telah melakukan pembelian pada Chandra 

Super Store Mal Boemi Kedaton. 

 

Melihat besarnya jumlah populasi yang membeli barang di Chandra 

Super Store Mal Boemi Kedaton. Dalam penelitian ini, untuk 

menghitung besarnya sampel dari populasi dihitung dengan teknik 

Roscoe yang menyatakan bahwa jumlah anggota sampel minimal 10 

dikali jumlah variabel yang diteliti, Sugiyono (2012: 131). Ada enam 

variabel dalam penelitian ini  (independen+dependen), dalam 

penelitian ini peneliti menentukan anggota sampel 10 dikali jumlah 

variabel, maka jumlah sampel = 10 x 7 = 70. Berdasarkan perhitungan 

tersebut, maka jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian 

ini yaitu sebanyak 70 responden. 

 

C. Variabel Penelitian 

 

Menurut Sugiyono (2012: 59), variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel 

bebas (independent) dan variabel terikat (dependent).  

 

Variabel bebas sering disebut juga sebagai variabel independen, stimulus, 

prediktor, dan anteceden  merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah harga (X1), promosi (X2), lokasi (X3), 

kelas sosial (X4), peran dan status (X5), serta konsep diri (X6). Sedangkan 

variabel terikat sering disebut sebagai variabel dependen, merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

keputusan pembelian konsumen (Y). 

 

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel 

 

1. Definisi Konseptual Variabel 

 

Definisi konseptual variabel adalah penarikan batasan yang 

menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas (Basrowi, 

2007: 197). Definisi konseptual variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

 

a. Keputusan Pembelian 

Menurut Tjiptono (2008: 21) keputusan pembelian adalah sebuah 

proses dimana konsumen mengenal masalahnya, mencari 

informasi mengenai produk atau merek tertentu dan mengevaluasi 
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seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat 

memecahkan masalahnya, yang kemudian mengarah kepada 

keputusan pembelian. 

 

b. Harga 

Pengertian harga menurut Tjiptono (2008: 151), harga merupakan 

satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan 

jasalainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan 

atau penggunaan suatu barang atau jasa. 

 

c. Promosi 

Pengertian promosi menurut Subagyo (2010: 132) adalah suatu 

usaha dari pemasaran dalam menginformasikan dan 

mempengaruhi orang lain sehingga tertarik untuk melakukan 

transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang 

dipasarkannya. 

 

d. Lokasi 

Lokasi adalah letak atau tempat suatu usaha dilakukan. Lokasi 

merupakan hal yang krusial dalam keberhasilan bisnis ritel, Sopiah 

(2008: 98). 

 

e. Kelas Sosial 

Kelas sosial merupakan pembagian anggota-anggota masyarakat 

ke dalam suatu hirarki kelas-kelas status yang berbeda, sehingga 
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anggota dar setiap kelas yang relatif sama mempunyai kesamaan, 

Suryani (2013: 198). 

 

f. Peran dan Status 

Peran menurut Soekanto (2009: 212) adalah proses dinamis dari 

kedudukan (status). Sedangkan status itu sendiri merupakan 

tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, 

lingkungan pergaulannya, prestisenya, serta hak-hak dan 

kewajiban-kewajibannya. 

 

g. Konsep Diri 

Konsep diri (self concept) didefinisikan sebagai keseluruhan 

pemikiran dan perasaan individu yang merujuk kepada diri sendiri 

sebagi suatu objek, Supranto (2011: 137). 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

 

a. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah proses dan sikap konsumen dalam 

mengenali masalah terhadap apa yang ia butuhkan, mencari 

informasi terkait produk atau merek yang ia butuhkan, 

mengevaluasi berbagai alternatif yang ditemukan, kemudian 

menentukan yang terbaik dan mengarah kepada pembelian. 

Keputusan pembelian pada penelitian ini diukur menggunakan 

indikator kemantapan pada sebuah produk, kebiasaan dalam 

membeli produk, memberikan rekomendasi kepada orang lain dan 
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melakukan pembelian ulang. Dengan menggunakan skala 

pengukuran yaitu interval dengan cara semantic differential. Skala 

ini adalah skala untuk mengukur sikap, dimana pernyataan yang 

bersifat sangat positif terdapat di sebelah kiri dan pernyataan yang 

bersifat sangat negatif terdapat di sebelah kanan. Data yang 

diperoleh melalui pengukuran dengan cara ini adalah data dengan 

skala interval dengan nilai 1 sampai dengan 7. Responden yang 

memberikan nilai 1 berarti memiliki penilaian sangat negatif 

terhadap variabel dan yang memberikan nilai 7 memiliki penilaian 

yang sangat positif terhadap variabel.  

 

b. Harga 

Harga merupakan jumlah uang atau alat pembayaran lainnya yang 

sah yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan 

suatu produk tertentu. Harga pada penelitian ini diukur 

menggunakan indikator keterjangkauan harga, kesesuaian harga 

dengan kualitas produk, daya saing harga dan kesesuaian harga 

dengan manfaat. Dengan menggunakan skala pengukuran yaitu 

interval dengan cara semantic differential. Skala ini adalah skala 

untuk mengukur sikap, dimana pernyataan yang bersifat sangat 

positif terdapat di sebelah kiri dan pernyataan yang bersifat sangat 

negatif terdapat di sebelah kanan.  Data yang diperoleh melalui 

pengukuran dengan cara ini adalah data dengan skala interval 

dengan nilai 1 sampai dengan 7. Responden yang memberikan 

nilai 1 berarti memiliki penilaian sangat negatif terhadap variabel 
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dan yang memberikan nilai 7 memiliki penilaian yang sangat 

positif terhadap variabel. 

 

c. Promosi 

Promosi merupakan upaya perusahaan untuk memperkenalkan dan 

menginformasikan kebaikan suatuu produk yang ditawarkan 

perusahaan agar konsumen tertarik untuk melakukan pembelian. 

Promosi pada penelitian ini diukur menggunakan indikator 

jangkauan promosi, kuantitas penayangan iklan di media promosi 

dan kualitas penyampaian pesan dalam penayangan iklan di media 

promosi. Dengan menggunakan skala pengukuran yaitu interval 

dengan cara semantic differential. Skala ini adalah skala untuk 

mengukur sikap, dimana pernyataan yang bersifat sangat positif 

terdapat di sebelah kiri dan pernyataan yang bersifat sangat negatif 

terdapat di sebelah kanan. Data yang diperoleh melalui 

pengukuran dengan cara ini adalah data dengan skala interval 

dengan nilai 1 sampai dengan 7. Responden yang memberikan 

nilai 1 berarti memiliki penilaian sangat negatif terhadap variabel 

dan yang memberikan nilai 7 memiliki penilaian yang sangat 

positif terhadap variabel. 

 

d. Lokasi 

Lokasi merupakan tempat berdirinya suatu usaha mencakup titik 

tempat itu sendiri dan apa yang ada didalamnya. Lokasi pada 

penelitian ini diukur menggunakan indikator akses lokasi, tempat 
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parkir yang luas dan aman dan lingkungan yang mendukung. 

Dengan menggunakan skala pengukuran yaitu interval dengan 

cara semantic differential. Skala ini adalah skala untuk mengukur 

sikap, dimana pernyataan yang bersifat sangat positif terdapat di 

sebelah kiri dan pernyataan yang bersifat sangat negatif terdapat di 

sebelah kanan. Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan 

cara ini adalah data dengan skala interval dengan nilai 1 sampai 

dengan 7. Responden yang memberikan nilai 1 berarti memiliki 

penilaian sangat negatif terhadap variabel dan yang memberikan 

nilai 7 memiliki penilaian yang sangat positif terhadap variabel. 

 

e. Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah pengelompokkan masyarakat kedalam suatu 

hirarki atau tingkatan berdasarkan kesamaan status masyarakat 

tersebut. Kelas Sosial pada penelitian ini diukur menggunakan 

indikator penghasilan, pekerjaan dan pendidikan. Dengan 

menggunakan skala pengukuran yaitu interval dengan cara 

semantic differential. Skala ini adalah skala untuk mengukur 

sikap, dimana pernyataan yang bersifat sangat positif terdapat di 

sebelah kiri dan pernyataan yang bersifat sangat negatif terdapat di 

sebelah kanan. Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan 

cara ini adalah data dengan skala interval dengan nilai 1 sampai 

dengan 7. Responden yang memberikan nilai 1 berarti memiliki 

penilaian sangat negatif terhadap variabel dan yang memberikan 

nilai 7 memiliki penilaian yang sangat positif terhadap variabel. 
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f. Peran dan Status 

Peran adalah perbuatan seseorang dengan cara tertentu untuk 

menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya berdasarkan 

status yang dimilikinya, sedangkan status adalah tempat atau 

posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, lingkungan 

pergaulannya, pretisenya serta hak-hak dan kewajibannya. Peran 

dan Status pada penelitian ini diukur menggunakan indikator 

status dalam masyarakat dan partisipasi dalam masyarakat. 

Dengan menggunakan skala pengukuran yaitu interval dengan 

cara semantic differential. Skala ini adalah skala untuk mengukur 

sikap, dimana pernyataan yang bersifat sangat positif terdapat di 

sebelah kiri dan pernyataan yang bersifat sangat negatif terdapat di 

sebelah kanan. Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan 

cara ini adalah data dengan skala interval dengan nilai 1 sampai 

dengan 7. Responden yang memberikan nilai 1 berarti memiliki 

penilaian sangat negatif terhadap variabel dan yang memberikan 

nilai 7 memiliki penilaian yang sangat positif terhadap variabel. 

 

g. Konsep Diri 

Konsep diri merupakan karakter atau sifat dari pribadi seseorang 

yang berisikan keseluruhan pemikiran dan perasaan seseorang 

tersebut. Konsep diri pada penelitian ini diukur menggunakan 

indikator kepantasan, citra diri, identitas dan kelompok sosial. 

Dengan menggunakan skala pengukuran yaitu interval dengan 

cara semantic differential. Skala ini adalah skala untuk mengukur 
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sikap, dimana pernyataan yang bersifat sangat positif terdapat di 

sebelah kiri dan pernyataan yang bersifat sangat negatif terdapat di 

sebelah kanan. Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan 

cara ini adalah data dengan skala interval dengan nilai 1 sampai 

dengan 7. Responden yang memberikan nilai 1 berarti memiliki 

penilaian sangat negatif terhadap variabel dan yang memberikan 

nilai 7 memiliki penilaian yang sangat positif terhadap variabel. 
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Tabel 4. Variabel, Indikator, dan Skala Pengukuran 

Variabel Indikator Skala 

Pengukuran 
Keputusan 

Pembelian 

Konsumen  

(Y) 

1. Kemantapan pada sebuah 

produk 

2. Kebiasaan dalam membeli 

produk 

3. Menberikan rekomendasi 

kepada orang lain 

4. Melakukan pembelian ulang 

Interval dengan 

cara semantic 

differential 

Harga  

(X1) 

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan 

kualitas produk 

3. Daya saing harga 

4. Kesesuaian harga dengan 

manfaat 

Interval dengan 

cara semantic 

differential 

Promosi  

(X2) 

1. Jangkauan promosi 

2. Kuantitas penayangan iklan di 

media promosi 

3. Kualitas penyampaian pesan 

dalam penayangan iklan di 

media promosi.. 

Interval dengan 

cara semantic 

differential 

Lokasi  

(X3) 

1. Akses lokasi 

2. Tempat parkir yang luas dan 

aman 

3. Lingkungan yang mendukung. 

Interval dengan 

cara semantic 

differential 

Kelas Sosial 

(X4) 

1. Jabatan  

2. Penghasilan 

3. Pendidikan 

4. Tempat tinggal 

Interval dengan 

cara semantic 

differential 

Peran dan status 

(X5) 

1. Status dalam masyarakat 

2. Partisipasi dalam masyarakat 

Interval dengan 

cara semantic 

differential 

Konsep Diri 

(X6) 

1. Kepantasan 

2. Citra diri 

3. Identitas 

4. Kelompok sosial 

Interval dengan 

cara semantic 

differential 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Dokumentasi 

 

Menurut Sugiyono (2012: 329), dokumentasi adalah mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, majalah, agenda, notulen rapat dan 

sebagainya. Dalam penelitian sosial, dokumentasi berfungsi 

memberikan data atau informasi yang digunakan sebagai data 

pendukung. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

data terkait variabel-variabel dalam penelitian. 

 

2. Kuisioner (Angket) 

 

Menurut Sugiyono (2012: 199), angket atau kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab. Angket yang digunakan bersifat tertutup dengan 

menggunakan skala semantik diferensial. Dalam penelitian ini 

digunakan angket sebagai alat pengumpulan data untuk mendapatkan 

data tentang bauran promosi Chandra Super Store Mal Boemi 

Kedaton.  

 

Penggunaan rumus dalam pengambilan sampel secara tidak langsung 

membuat penelitian terjun ke dalam penggunaan statistik parametrik. 

Untuk itu, penelitian menggunakan semantic deferensial untuk 
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menaikan skala peneliti yang semulanya ordinal menjadi interval 

sebagai salah satu syarat dalam penggunaan statistik parametrik. 

 

3. Studi Kepustakaan 

 

Studi pustaka yaitu pengumpulan data atau informasi dengan 

menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan 

bertujuan untuk menemukan teori, konsep, dan variabel lain yang 

dapat mendukung penelitian. Metode studi pustaka ini, peneliti 

mencari data melalui referensi - referensi, jurnal dan artikel di 

internet. 

 

F. Uji Persyaratan Instrumen 

 

1. Uji Validitas 

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument, Sugiyono (2012: 177). 

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak 

diukur. Suatu instrument dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan data dari variabel untuk mengukur tingkat validitas 

soal yang diteliti secara tepat. Untuk mengukur validitas soal 

menggunakan rumus korelasi product moment dengan rumus sebagai 

berikut. 
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rxy = 
𝑁∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

 {𝑁∑𝑋2−  ∑𝑋)2 {𝑁∑𝑌2− (∑𝑌)2}
 

Keterangan: 

rxy  = Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

X  = Skor butir soal 

Y  = Skor total 

N  = Jumlah responden/sampel 

∑XY = Skor rata-rata dari X dan Y 

∑X = Jumlah skor item X 

∑Y = Jumlah skor total (item) 

 

Dengan kriteria pengujian jika harga rhitung > rtabel dengan α=0,05 

dan n sampel yang diteliti, maka alat ukur tersebut valid, begitu pula 

sebaliknya jika harga rhitung ≤ rtabel maka alat ukur tersebut tidak 

valid. 

 

Berdasarkan analisis uji coba validitas angket diperoleh hasil. 

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Validitas Angket 

Variabel Butir Soal r tabel r hitung Keterangan 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

1 0,444 0,607 Valid 

2 0,444 0,790 Valid 

3 0,444 0,775 Valid 

4 0,444 0,676 Valid 

5 0,444 0,916 Valid 

6 0,444 0,466 Valid 

7 0,444 0,783 Valid 

8 0,444 0,866 Valid 

Harga 

(X1) 

1 0,444 0,866 Valid 

2 0,444 0,700 Valid 

3 0,444 0,730 Valid 

4 0,444 0,754 Valid 

5 0,444 0,779 Valid 

6 0,444 0,678 Valid 

7 0,444 0,658 Valid 

8 0,444 0,571 Valid 
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Tabel 5. Lanjutan 

Variabel Butir Soal r tabel r hitung Keterangan 

Promosi 

(X2) 

1 0,444 0,909 Valid 

2 0,444 0,832 Valid 

3 0,444 0,678 Valid 

4 0,444 0,844 Valid 

5 0,444 0,879 Valid 

6 0,444 0,909 Valid 

7 0,444 0,808 Valid 

8 0,444 0,837 Valid 

Lokasi 

(X3) 

1 0,444 0,126 Tidak Valid 

2 0,444 0,595 Valid 

3 0,444 0,756 Valid 

4 0,444 0,882 Valid 

5 0,444 0,748 Valid 

6 0,444 0,646 Valid 

7 0,444 0,671 Valid 

8 0,444 0,835 Valid 

Kelas 

Sosial (X4) 

1 0,444 0,761 Valid 

2 0,444 0,832 Valid 

3 0,444 0,647 Valid 

4 0,444 0,611 Valid 

5 0,444 0,198 Tidak Valid 

6 0,444 0,132 Tidak Valid 

7 0,444 0,646 Valid 

8 0,444 0,671 Valid 

Peran dan 

Status 

(X5) 

1 0,444 0,874 Valid 

2 0,444 0,839 Valid 

3 0,444 0,664 Valid 

4 0,444 0,476 Valid 

5 0,444 0,430 Tidak Valid 

6 0,444 0,803 Valid 

7 0,444 0,627 Valid 

8 0,444 0,842 Valid 

Konsep 

Diri (X6) 

1 0,444 0,633 Valid 

2 0,444 0,845 Valid 

3 0,444 0,749 Valid 

4 0,444 0,423 Tidak Valid 

5 0,444 0,801 Valid 

6 0,444 0,776 Valid 

7 0,444 0,604 Valid 

8 0,444 0,521 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2017 

 

 

 

 



68 
 

1. Keputusan Pembelian (Y) 

Berdasarkan tabel 5, kriteria yang digunakan adalah jika 

rhitung>rtabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan 

kriteria tersebut dari 8 pertanyaan/pernyataan semua valid, 

sehingga angket yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

variabel Keputusan Pembelian (Y) berjumlah 8 pertanyaan/ 

pernyataan. 

 

2. Harga (X1) 

Berdasarkan tabel 5, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung> 

rtabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan 

kriteria tersebut dari 8 pertanyaan/ pernyataan semua valid, 

sehingga angket yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

variabel Harga (X1) berjumlah 8 pertanyaan/ pernyataan. 

 

3. Promosi (X2) 

Berdasarkan tabel 5, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung> 

rtabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan 

kriteria tersebut dari 8 pertanyaan/ pernyataan semua valid, 

sehingga angket yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

variabel Promosi (X2)  berjumlah 8 pertanyaan/ pernyataan. 

 

4. Lokasi (X3) 

Berdasarkan tabel 5, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung> 

rtabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan 

kriteria tersebut dari 8 pertanyaan/ pernyataan terdapat 7 
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pertanyaan/ pernyataan yang valid dan 1 pertanyaan/ pernyataan 

yang tidak valid. Pertanyaan/ pernyataan yang tidak valid di 

drop atau tidak digunakan, sehingga angket yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk variabel Lokasi (X3) berjumlah 7 

pertanyaan/ pernyataan. 

 

5. Kelas Sosial (X4) 

Berdasarkan tabel 5, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung> 

rtabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan 

kriteria tersebut dari 8 pertanyaan/ pernyataan terdapat 6 

pertanyaan/ pernyataan yang valid dan 2 pertanyaan/ pernyataan 

yang tidak valid. Pertanyaan/ pernyataan yang tidak valid di 

drop atau tidak digunakan, sehingga angket yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk variabel Kelas Sosial (X4) berjumlah 

6 pertanyaan/ pernyataan. 

 

6. Peran dan Status (X5) 

Berdasarkan tabel 5, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung> 

rtabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan 

kriteria tersebut dari 8 pertanyaan/ pernyataan terdapat 7 

pertanyaan/ pernyataan yang valid dan 1 pertanyaan/ pernyataan 

yang tidak valid. Pertanyaan/ pernyataan yang tidak valid di 

drop atau tidak digunakan, sehingga angket yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk variabel Peran dan Status (X5) 

berjumlah 7 pertanyaan/ pernyataan. 
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7. Konsep Diri (X6) 

Berdasarkan tabel 5, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung> 

rtabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan 

kriteria tersebut dari 8 pertanyaan/ pernyataan terdapat 7 

pertanyaan/ pernyataan yang valid dan 1 pertanyaan/ pernyataan 

yang tidak valid. Pertanyaan/ pernyataan yang tidak valid di 

drop atau tidak digunakan, sehingga angket yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk variabel Kelas Sosial (X4) berjumlah 

7 pertanyaan/ pernyataan. 

 

2. Uji Reliabilitas 

 

Reliabilitas merupakan suatu kondisi dimana instrument cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudah baik, Sudjarwo (2009: 241). Uji reliabilitas 

digunakan untuk menguji seberapa jauh alat ukur dapat dipercaya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus alpha sebagai 

berikut. 

 

r11 =  
𝑛

𝑛−1
  1 −  

∑𝜎1
2

𝜎𝑡
2   

Keterangan: 

r11  = Nilai reliabilitas 

∑𝜎1
2  = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝜎𝑡
2             = Varians Total 

n  = Jumlah item 
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Dengan kriteria pengujian jika jumlah rhitung>rtabel dengan taraf 

signifikansi 0,05, maka alat ukur tersebut dapat dinyatakan reliabel, 

dan sebaliknya apabila rhitung<rtabel, maka alat ukur tersebut dinyatakan 

tidak reliabel (Arikunto, 2010: 85). 

 

Tabel 6. Interpretasi Reliabilitas Instrumen 

Besaran dalam nilai r11 Kriteria 

0,8 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,6 – 0,79 Tinggi 

0,4 – 0,59 Sedang/Cukup 

0,2 – 0,39 Rendah 

Kurang dari 0,2 Sangat Rendah 

 Sumber: Arikunto, 2010: 85 

 

Berdasarkan analisis uji coba reliabilitas angket diperoleh hasil. 

 

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Reliabilitas Angket 

Variabel r tabel r hitung Keterangan 
Tingkat 

Reliabilitas 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

0,444 0,881 Reliabel 
Sangat 

Tinggi 

Harga 

(X1) 
0,444 0,865 Reliabel 

Sangat 

Tinggi 

Promosi 

(X2) 
0,444 0,933 Reliabel 

Sangat 

Tinggi 

Lokasi 

(X3) 
0,444 0,857 Reliabel 

Sangat 

Tinggi 

Kelas 

Sosial (X4) 
0,444 0,792 Reliabel Tinggi 

Peran dan 

Status 

(X5) 

0,444 0,853 Reliabel 
Sangat 

Tinggi 

Konsep 

Diri (X6) 
0,444 0,837 Reliabel 

Sangat 

Tinggi 

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2017 

 

 

1. Keputusan Pembelian (Y) 

Berdasarkan hasil analisis SPSS tersebut, diketahui bahwa 

koefisien alpha variabel Keputusan Pembelian (Y) > 0,444, 
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maka angket atau alat pengukuran data tersebut bersifat reliabel. 

Dengan demikian, semua pertanyaan untuk variabel Y dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan 

perhitungan alpha 0,881 dinyatakan reliabel dengan tingkat 

reliabilitas sangat tinggi. 

 

2. Harga (X1) 

Berdasarkan hasil analisis SPSS tersebut, diketahui bahwa 

koefisien alpha variabel kualitas pelayanan (X1) > 0,444, maka 

angket atau alat pengukuran data tersebut bersifat reliabel. 

Dengan demikian, semua pertanyaan untuk variabel X1 dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan 

perhitungan alpha 0,865 dinyatakan reliabel dengan tingkat 

reliabilitas sangat tinggi. 

 

 

3. Promosi (X2) 

Berdasarkan hasil analisis SPSS tersebut, diketahui bahwa 

koefisien alpha variabel Promosi (X2) > 0,444, maka angket 

atau alat pengukuran data tersebut bersifat reliabel. Dengan 

demikian, semua pertanyaan untuk variabel X2 dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan perhitungan 

alpha 0,933 dinyatakan reliabel dengan tingkat reliabilitas 

sangat tinggi. 
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4. Lokasi (X3) 

Berdasarkan hasil analisis SPSS tersebut, diketahui bahwa 

koefisien alpha variabel Lokasi (X3) > 0,444, maka angket atau 

alat pengukuran data tersebut bersifat reliabel. Dengan 

demikian, semua pertanyaan untuk variabel X3 dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan perhitungan 

alpha 0,857 dinyatakan reliabel dengan tingkat reliabilitas 

sangat tinggi. 

 

5. Kelas Sosial (X4) 

Berdasarkan hasil analisis SPSS tersebut, diketahui bahwa 

koefisien alpha variabel Kelas Sosial (X4) > 0,444, maka angket 

atau alat pengukuran data tersebut bersifat reliabel. Dengan 

demikian, semua pertanyaan untuk variabel X4 dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan perhitungan 

alpha 0,792 dinyatakan reliabel dengan tingkat reliabilitas 

tinggi. 

 

6. Peran dan Status (X5) 

Berdasarkan hasil analisis SPSS tersebut, diketahui bahwa 

koefisien alpha variabel Peran dan Status (X5) > 0,444, maka 

angket atau alat pengukuran data tersebut bersifat reliabel. 

Dengan demikian, semua pertanyaan untuk variabel X5 dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan 

perhitungan alpha 0,853 dinyatakan reliabel dengan tingkat 

reliabilitas sangat tinggi. 
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7. Konsep Diri (X6) 

Berdasarkan hasil analisis SPSS tersebut, diketahui bahwa 

koefisien alpha variabel Konsep Diri (X6) > 0,444, maka angket 

atau alat pengukuran data tersebut bersifat reliabel. Dengan 

demikian, semua pertanyaan untuk variabel X6 dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan perhitungan 

alpha 0,837 dinyatakan reliabel dengan tingkat reliabilitas 

sangat tinggi. 

 

G. Uji Persyaratan Analisis Data 

 

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengeetahui apakah data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan One-

Sample Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S). Dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut.  

 

Jika Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,025 maka berdistribusi normal. 

Jika Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,025 maka tidak berdistribusi normal. 

(Riduwan, 2004: 350) 

 

2. Uji Homogenitas  

 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data sampel 

yang diperoleh berasal dari populasi yang bervarians homogen atau 
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tidak. Uji homogenita dalam penelitian ini menggunakan uji Levene 

Statistic. Untuk melakukan pengujian homogenitas populasi 

diperlukan hipotesis sebagai berikut. 

 

Ho: Data populasi bervarians homogen. 

Ha: Data populasi tidak bervarians homogen. 

 

Kriteria Pengujian 

Jika probabilitas (Sig.) > 0,05 maka Ho diterima, sebaliknya jika (Sig.) 

< 0,05 maka Ho ditolak, Rusman (2012: 65). 

 

H. Uji Asumsi Klasik  

 

1. Uji Kelinieritas Garis Regresi 

 

Uji kelinieran garis regresi dilakukan terlebih dahulu sebelum 

melakukan uji hipotesis. Uji keberartian dan kelinieran ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah pola regresi berbentuk linier atau tidak, 

serta apakah koefisien arahnya berarti atau tidak. Uji keberartian 

regresi linier multipel menggunakan statistik F dengan rumus. 

F = 
S2reg

S2sis
 

Keterangan: 

S
2
reg = Varians regresi 

S
2
sis = Varians sisa  

 

Dengan menggunakan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2, α = 0,05. 

Kriteria uji apabila Fh > Ft maka Ho ditolak, hal ini berarti bahwa arah 
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F = 
S2reg

S2sis
 

Keterangan: 

S
2
reg = Varians regresi 

S
2
sis = Varians sisa  

 

Dengan menggunakan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2, α = 0,05. 

Kriteria uji apabila Fh > Ft maka Ho ditolak, hal ini berarti bahwa arah 

regresi berarti. Uji kelinieran regresi linier multiple menggunakan 

statistik F dengan rumus. 

 

F = 
S2TC

S2G
 

Keterangan: 

S
2
TC = Varians tuna cocok 

S
2
G = Varians galat  

 

 

Kriteria Pengujian 

Apabila Fh < Ft maka Ho ditolak dan Ha  diterima, hal ini berarti regresi 

berbentuk linier. Dalam mencari Fhitung digunakan tabel ANAVA 

sebagai berikut. 

Tabel 8. Tabel Analisis Varians Anova Untuk Uji Kelinieran 

Sumber 

Varians 
Dk Jk KT Fhitung 

Total N ∑y
2 

∑y
2
  

Koefisien (a) 

Regresi (b/a)  

 

Sisa 

1 

 

 n – 2 

JK (a) 

JK (b/a) 

 

JK (s) 

JK (a) 

S
2

reg   = JK (b/a) 

 

S
2

sis    = 
JK  (S)

n−2
 

 

S2reg

S2sis
 

Tuna cocok  

 

 

Galat 

k – 2 

 

 

n – k 

JK (TC) 

 

 

JK (G) 

S
2
TC = 

JK  (TC )

k−2
 

 

S
2
G   = 

JK  (G)

n−k
 

S2sis

S2G
 

 Sumber: Sudjana, 2005: 330-332. 
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Keterangan: 

JK  = Jumlah kuadrat 

KT = Kuadrat tengah 

N  = Banyaknya responden 

Ni  = Banyaknya anggota 

JK (T) = ∑Y
2
 

JK (a)  = 
(∑Y)2

n
 

JK (b/a) = b  ∑XY −  
 ∑X (∑Y)

n
  

JK (S) = JK (T) – JK (a) – JK (b/a) 

JK (G) = ∑  ∑Y2 −  
(∑Y)2

ni
  

JK (TC) = JK (S) – JK (G) 

(Sudjana, 2005: 330-332) 

 

 

 

2. Uji Multikolinieritas 

 

Uji multikolinieritas ini bermaksud untuk membuktikan atau menguji 

ada tidaknya hubungan yang linier antara variabel bebas (independent) 

yang satu dengan variabel bebas (independent) lainnya. Ada atau 

tidaknya korelasi antar variabel bebas dapat diketahui dengan 

memanfaatkan statistik korelasi product moment dari Pearson. 

 

rxy = 
N∑XY−(∑X)(∑Y)

 {N ∑X2−(∑X)2}{N ∑Y2− (∑Y)2}
 

 

Dengan df=  N -1 -1 dan tingkat alpha ditetapkan, kriteria uji apabila 

rhitung < rtabel, maka tidak terjadi multikorelasi antar variabel hitung dan 

sebaliknya (Sudarmanto, 2005: 141). 
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3. Uji Autokorelasi 

 

Menurut Sudjarwo (2009: 286), pengujian autokorelasi dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah ada korelasi di antara serangkain data 

observasi menurut waktu atau ruang. Adanya autokorelasi dapat 

mengakibatkan penaksir mempunyai varian tidak minimum dan uji t 

tidak dapat digunakan, karena akan memberikan kesimpulan yang 

salah. Ada atau tidaknya autokorelasi dapat dideteksi dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson. 

 

Tahap-tahap pengujian dengan uji Durbin-Watson adalah sebagai 

berikut. 

1) Carilah nilai-nilai residu dengan OLS dari persamaan yang akan 

diuji dan hitung statistik d dengan menggunakan persamaan:  

d = ∑2
𝑡 (ut – ut-1)

2
 /  ∑1

𝑡  𝑢𝑡
2 

2) Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen 

kemudian lihat tabel statistik Durbin-Watson untuk 

mendapatkan nilai-nilai kritis d yaitu nilai Durbin-Watson 

Upper, du dan nilai Durbin-Watson, d1. 

3) Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa 

tidak ada autokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif. 

H0 :≤ 0 (tidak ada otokorelasi positif) 

Ha :< 0 (ada otokorelasi positif) 

Dalam keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan 

beda pertama, uji d dua sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 
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dan 2 persis sama diatas sedangkan langkah 3 adalah menyusun 

hipotesis nol bahwa tidak ada autokorelasi. 

 

Rumus Hipotesis  

Ho : tidak terjadi autokorelasi diantara data pengamatan. 

Ha : terjadinya autokorelasi diantara data pengamatan. 

 

Kriteria Pengujian 

Apabila nilai statistik Durbin-Watson berada diantara angka 2 

atau mendekati angka 2 dapat dinyatakan data pengamatan 

tersebut tidak memiliki autokorelasi (Sudarmanto, 2005: 143). 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 

Menurut Sudarmanto, (2005: 147-148), uji heteroskedastisitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah varian residual absolut sama atau 

tidak sama untuk semua pengamatan. Pengamatan yang digunakan 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu rank 

korelasi dari Spearman. Koefisien korelasi rank dari Spearman 

dirumuskan sebagai berikut. 

 

rs = 1 – 6  
∑𝑑𝑖

2

𝑁(𝑁2−1)
  

Keterangan: 

rs = Koefisien korelasi spearman. 

di = Perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua karakteristik 

   yang berbeda dari individu atau fenomena ke i. 

N = Banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank. 
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Rumusan Hipotesis 

Ho : Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang  

        menjelaskan dan nilai mutlak dari residualnya. 

Ha : Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang  

        menjelaskan dan nilai mutlak dari residualnya. 

 

Kriteria Pengujian 

Apabila koefisien signifikansi (Sig.) lebih besar dari α = 0,05, maka 

dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data 

pengamatan tersebut, yang berarti menerima Hₒ dan sebaliknya 

(Suliyanto, 2011). 

 

I. Uji Hipotesis 

 

Mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan 

juga untuk mengukur keeratan hubungan antara X dan Y, maka digunakan 

analisis regresi. Uji hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

regresi linier multiple. 

 

Regresi Linier Multipel 

 

Regresi linier multipel adalah suatu model untuk menganalisis pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), untuk menguji hipotesis 

kedua variabel tersebut, digunakan model regresi linier multipel yaitu. 
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Ŷ = a + bıXı + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + e 

 

Keterangan: 

Ŷ  =  Keputusan pembelian konsumen 
bı =  Koefisien regresi variabel X1 (harga) 

b2 =  Koefisien regresi variabel X2 (promosi) 

b3 =  Koefisien regresi variabel X3 (lokasi) 

b4 =  Koefisien regresi variabel X4 (kelas sosial) 

b5 =  Koefisien regresi variabel X5 (peran dan status) 

b6 =  Koefisien regresi variabel X6 (konsep diri) 

X1 =  harga 

X2 =  promosi   

X3 =  lokasi  

X4 =  kelas sosial  

X5 = peran dan status 

X6 = konsep diri 

e  = error / variabel penggangu 
 

 

 Pengujian Hipotesis Regresi Linier Multiple 

Untuk menguji hipotesis penelitian dalam regresi berganda menggunakan 

statistik F dengan formula: 

F = 
JK (Reg )/k

JK S /n−k−1
 

Dimana:  

JK (Reg)   =  bı (∑xıy) + b2 (∑x2y) 

JK (S) =  ∑y² - JK (Reg)  
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 Rumusan Hipotesis  

Ho : Tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel-variabel 

  bebas (harga, lokasi, promosi, kelas sosial, peran dan status, serta  

  konsep diri) terhadap variabel terikat (keputusan pembelian  

  konsumen). 

Ha : Ada pengaruh secara simultan antara variabel-variabel bebas 

  (harga, lokasi, promosi, kelas sosial, peran dan status, serta  

  konsep diri) terhadap variabel terikat (keputusan pembelian  

  konsumen). 

 

Kriteria Pengujian  

 

Apabila probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

sebaliknya. 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen 

pada Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton. Apabila harga yang 

ditawarkan perusahaan sesuai dengan kualitas yang diberikan maka 

tingkat keputusan pembelian konsumen bertambah, sebaliknya apabila 

harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas yang diberikan 

maka tingkat keputusan pembelian  konsumen akan berkurang. 

2. Terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian konsumen 

pada Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton. Apabila promosi yang 

dilakukan perusahaan menarik perhatian masyarakat maka tingkat 

keputusan pembelian konsumen akan bertambah, sebaliknya apabila 

promosi yang dilakukan perusahaan tidak menarik perhatian 

masyarakat maka tingkat keputusan pembelian konsumen akan 

berkurang. 

3. Terdapat pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen 

pada Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton. Apabila lokasi 
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perusahaan strategis dan nyaman maka tingkat keputusan pembelian 

konsumen akan bertambah, sebaliknya apabila lokasi perusahaan tidak 

strategis dan tidak nyaman maka tingkat keputusan pembelian 

konsumen akan berkurang. 

4. Terdapat pengaruh kelas sosial terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton. Apabila 

kelas sosial masyarakat meningkat maka tingkat keputusan pembelian 

konsumen akan meningkat, sebaliknya apabila kelas sosial masyarakat 

menurun maka tingkat keputusan pembelian konsumen akan 

berkurang. 

5. Terdapat pengaruh peran dan status terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton. Apabila 

peran dan status masyarakat semakin tinggi maka tingkat keputusan 

pembelian konsumen akan semakin meningkat, sebaliknya apabila 

peran dan status masyarakat semkin rendah maka tingkat keputusan 

pembelian konsumen akan berkurang. 

6. Terdapat pengaruh konsep diri terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton. Apabila 

konsep diri masyarakat semakin positif maka tingkat keputusan 

pembelian konsumen akan semakin meningkat, sebaliknya apabila 

konsep diri masyarakat semakin negatif maka keputusan pembelian 

konsumen akan berkurang. 
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7. Terdapat pengaruh harga, promosi, lokasi, kelas sosial, peran dan 

status, serta konsep diri terhadap keputusan pembelian konsumen pada 

Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton. 

 

B. Saran 

 

Saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian yang diharapkan 

dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen pada Chandra Super 

Store Mall Boemi Kedaton adalah sebagai berikut. 

1. Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton diharapkan selalu 

menetapkan harga dengan tepat sesuai dengan kualitas yang diberikan 

produk dengan memperhatikan keterjangkauan harga., sehingga 

konsumen merasa diuntungkan dan akan menciptakan keputusan 

pembelian. 

2. Chandra Super Store Mall Boemi Kedaton diharapkan dapat terus 

meningkatkan promosi dengan cara meningkatkan publisitas haarga 

kepada konsumen, karena masih banyak masyarakat yang 

menganggap harga di Chandra Mall Boemi Kedaton mahal dan 

meningkatkan kegiatan promosi lainnyasehingga dapat mempengaruhi 

konsumen dan menciptakan keputusan pembelian. 

3. Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton diharapkan dapt 

meningkatkan kualitas lokasi Chandra Super Store Mal Boemi 

Kedaton dengan cara lebih memperhatikan lahan parkir dan 

mengurangi antrian parkir di dalam gedung, sehingga konsumen yang 



172 
 

 
 

ingin berbelanja tidak terhambat dan menciptakan keputusan 

pembelian. 

4. Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton diharapkan selalu 

memperhatikan semua kalangan dari kelas sosial dalam berbagai 

kebijakan perusahaan, sehingga tidak hanya orang-orang ynag berasal 

dari kelas sosial yang tinggi yang datang berbelanja, melainkan semua 

masyarakat dapat berbelanja disana, sehingga keputusan pembelian 

dapat meningkat. 

5. Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja pelayanan perusahaan, misalkan dengan 

menyediakan layanan delivery, sehingga konsumen yang memiliki 

peran dan status yang tinggi dan terlalu sibuk dapat berbelanja dengan 

lebih praktis, sehingga dapat meningkatkan keputusan pembelian. 

6. Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton diharapkan dapat lebih 

mensosialisasikan dan mendekatkan diri ke masyarakat, sehingga 

masyarakat yang awam tidak segan untuk datang mengunjungi dan 

dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen. 

7. Chandra Super Store Mal Boemi Kedaton diharapkan dalam 

menetapkan kebijakan perusahaan seperti menetapkan harga dan 

melakukan promosi selalu memperhatikan faktor-faktor eksternal dari 

perusahaan, seperti kelas sosial, peran dan status serta konsep diri 

sehingga dapat mejangkau semua konsumen dan menciptakan 

keputusan pembelian yang lebih tinggi. 
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