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ABSTRAK 

Rokayah Siti, 2019. Pengaruh Lokasi dan Promosi Trehadap Keputusan 

Pembelian (Studi Kasus di Bakpia Ahmad’s Family Ds. Gembleb Kec. Pogalan Kab. 

Trenggalek). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan Ekonomi Syariah, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : Dr. Aji Damanuri, M. 

E. I. 

Kata kunci : strategis, Produk, dan konsumen.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lokasi dan promosi 

terhadap keputusan pembelian konsumen di Bakpia Ahmad’s Family. Pada penelitian 

ini variable bebas atau variabel yang mempengaruhinya terdiri dari lokasi dan 

promosi, sedangkan untuk variable terikat atau variabel yang dipengaruhinya adalah 

keputusan pembelian. Lokasi merupakan suatu keputusan perusahaan untuk 

menentukan tempat usaha, menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan opersaional, 

dan mendistribusikan barang atau jasa yang menjadi kegiatan bisnisnya kepada 

konsumen. 

Kemudian promosi merupakan suatu aktivitas perusahaan dalam 

memperkenalkan produk, membujuk konsumen, hingga mempengaruhi konsumen 

untuk membeli produk yang ditawarkan. Sedangkan keputusan pembelian adalah 

suatu tindakan yang dilakukan oleh konsumen untuk membeli produk berdasarkan 

beberapa pilihan. 
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Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana populasi yang 

digunakanya itu konsumen Bakpia Ahmad’s Family pada 2018 (September - 

Desember) yaitu dengan jumlah 125 konsumen. Kemudian sampel yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 

10% sehingga diketahui jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 55,55 akan tetapi 

dibulatkan menjadi 55. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

metode simple random samplin. Data yang digunakan adalah data primer yang 

diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kemudian untuk metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda, korelasi berganda, pengujian hipotesis, 

dan koefisien determinasi. Untuk pengujian kualitas instrument penelitian yang 

digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable bebas lokasi dan promosi 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Seperti dari hasil perhitungan uji  F 

dengan F hitung > Ftabel (97.616 > 2.36) dengan angka probabilitas signifikan 

sebesar 0,000 < dari α padataraf 10% atau 0,05. Sehingga Ho ditolak dan H1diterima. 

Sedangkan koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.667, maka pengaruh variabel 

X (lokasi dan promosi) terhadap Y (keputusan pembelian) sebesar  66,7%. Maka dari 

itu, dapat dikatakan bahwa ke dua variable ini berpengaruh positif terhadap variabel 

Y(keputusan pembelian). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk memahami konsumen dan mengembangkan strategi pemasaraan 

yang tepat kita harus memahami apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan, 

apa yang merekan lakukan dan apa serta di mana (kejadian di sekitar) yang 

meemengaruhi serta dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan, dirasa, dan dilakukan 

konsumen. The American Marketing Association, menurut Kotler perilaku 

konsumen sebagai berikut:“ perilakuk konsumen merupakan interaksi dinamis 

antara afeksi dan kognisi, perilaku, dan lingkungannya di mana manusia 

melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka.” Perilaku konsumen adalah 

dinamis, berarti bahwa perilaku seorang konsumen, grup koonsumen, ataaupun 

masyarakaat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Hal ini memiliki 

implikasi terhadap studi perilakuk konsumen, demikian pula pada pengembangan 

strategi pemasaran.1 

Pelanggan merupakan komponen lingkungan yang mampu mempengaruhi 

pencapaian tujuan pemasaran. Prinsip pemasaran mengatakan bahwa pencapaian 

tujuan organisasi tergantung pada seberapa mampu organisasi tersebut memahami 

kebutuhan dan keinginan pelanggan dan memenuhinya secara lebih efisien dan 

efektif dibanding pesaing. Intinya, apabila ingin memberikan nilai yang terbaik 

bagi para pelanggannya, sebuah perusahaan harus memiliki infirmasi mengenai 

                                                             
1 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 289.  
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siapa pelanggannya dan bagaimana karakteristik dan perilaku mereka, salah satu 

caranya yaitu dengan promosi.2 

Informasi diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat, bahkan dewasa 

ini, informasi bukan lagi sekedar input, melainkan sudah menjadi asset dan alat 

pemasaran. Karena begitu pentingnya informasi, munculah prinsip yang 

mengatakan bahwa, kalau ingin memenangkan persaingan, kuasailah informasi. 

Alasannya, karena pasar dan industry begitu cepat, jadi hanya hanya perusahaan 

yang memiliki informasilah yang dapat menyesuaikan rencana strateginya dengan 

perusahaan- perusahaan tersebut. 

Pada era saat ini banyak persaingan bisnis yang sangat ketat. Setiap 

perusahaan pada umumnya menginginkan usahanya berhasil. Usaha- usaha untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan adalah salah satunya melalui 

kegiatan pemasaran, yaitu suatu proses sosial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan penawaran, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain.3Istilah perilaku erat hubungannya dengan objek yang studinya 

diarahkan pada permasalahan manusia. Di bidang studi pemasaran, konsep 

perilaku konsumen secara terus – menerus dikembangkan dengan berbagai 

pendekatan. Perilakuk konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam 

                                                             
2 Bilson Simamoraa, Panduan Riset Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), 25. 
3 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT.Erlangga, 2000), 217.  
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mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses 

keputusan yang mengdahului dan menyusuli tindakan ini.4 

Dalam penelitian ini, variable- variable yang digunakan adalah lokasi, 

promosi, dan keputusan pembelian. Faktor lokasi berpengaruh terhadap keputusan 

yang diambil konsumen untuk membeli suatu produk. Lokasi merupakan tempat 

yang strategis dimana konsumen dapat menjangkau tempat usaha (tempat makan, 

pusat perbelanjaan, dan lainnya) dengan mudah, aman dan memiliki tempat parkir 

yang luas. Lokasi yang mudah di jangkau oleh konsumen dan dekat dengan 

keramaian merupakan lokasi yang paling tepat untuk membuka usaha, termasuk 

usaha warung makan. Sebelum seseorang atau sekelompok memutuskan untuk 

makan diwarung makan, mereka juga mempertimbangkan lokasi tempat makan 

tersebut. Sebagian orang memilih lokasi tempat makan yang dekat dengan rumah 

atau kantor. Dengan demikian, ada hubungan antara lokasi yang strategis dengan 

daya tarik konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk.5 

 Dalam proses penentuan dimana seseorang akan berbelanja suatu produk pasti 

akan melihat lokasi nya terlebih dahulu. Keputusan pembelian biasanya 

memerlukan pertimbangan yang benar- benar mendukung dan dapat 

menguntungkan pembeli seperti factor lokasi dan promosi. Para pembeli 

                                                             
4Nugroho, Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT. Kencana: 2003), 2-3. 
5Akhmad, J. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Warung Lesehandi 

Jalan Protokol Yogyakarta, Jurnal STIE Widya Wiwaha Kajian Bisnis,(Yogyakarta: Alfabeta, 1996) 

No.7,  19.  



 

4 
 

cenderung akan memilih membeli suatu produk pada perusahaan yang memiliki 

lokasi yang strategis. 

 Menurut AkhmadLokasi merupakan tempat yang strategis dimana konsumen 

dapat menjangkau tempat usaha dengan mudah, aman dan memiliki tempat parkir 

yang luas. Lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen dan dekat dengan 

keramaian merupakan lokasi yang paling tepat untuk membuka usaha, sebelum 

seseorang memutuskan untuk makan mereka juga mempertimbangkan lokasi 

tempat makannya. Dengan demikian ada pengaruh antara lokasi yang strategis 

dengan daya tarik konsumen untuk melakukan keputusan pembelian suatu 

produk.6 Lokasi dapat mempengaruhi keputusan pembelian karena lokasi yang 

strategis dan menarik bagi calon konsumen akan membuat keputusan pembelian 

konsumen menjadi lebih tinggi.7 Lokasi berhubungan dengan dimana perusahaan 

harus bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatan, maka suatu lokasi yang 

dekat, mudah dijangkau, dan mudah ditemukan akan meningkatkan keputusan 

pembelian konsumen.8 

 Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat disumpulkan bahwa lokasi 

merupakan tempat yang seharusnya ditentukan sebelum usaha tersebut berdiri. 

Penempatan lokasi yang setrategis merupakan tujuan utama bagi sebuah 

perusahaan, agar dapat menarik pengunjung untuk melakukan suatu keputusan 

                                                             
6Ibid.,, 14-28.  
7Lupiyoadi Rambat,Manajemen Pemasaran Jasa, Teori dan Praktik. Edisi pertama, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2010), 61. 
8 Aprilia Dewi Ratna, Pengaruh Kualitas Produk, Lokasi dan Kualitas layanan terhadap 

Keputusan Pembelian (Studi pada Wong Art Bakery &Café Semarang), Jurnal Karya Pendidikan No.1 

Volume 3. 2013. Diakses22 Mei 2019. 
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pembelian diperusahaan tersebut. Jika lokasi perusahaan tersebut berada ditempat 

yang strategis, yang dekat dengan jalan raya, pasti akan lebih banyak pengunjung 

yang tertarik untuk melakukan pembelian. 

Menurut Tjiptono “Bahwa di dalam pemilihan lokasi diperlukan 

pertimbangan- pertimbangan yang cermat meliputi, akses, visibilitas, Traffic,  

lingkungan sekitar mendukung barang dan jasa yang di tawarkan dan jauh dari 

lokasi pesaing”. Menurut Manulang menjelaskan: dalam pemilihan lokasi usaha 

perlu mempertimbangkan factor lingkungan masyarakat, kedekatan dengan pasar 

atau konsumen, kedekatan dengan tenaga kerja, kedekatan dengan supplier, dan 

kedekatan dengan fasilitas transportasi umum. 

promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir setelah produk, 

harga, dan tempat, serta inilah yang paling sering diidentikkan sebagai aktifitas 

pemasaran dalam arti sempit. Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk 

menarik dan mempertahankan nasabahnya.9respon yang diharapkan dari pasar 

sasaran juga dipengaruhi oleh kegiatan promosi. Promosi adalah kegiatan- 

kegiatan untuk mengkomunikasikan kelebihan- kelebihan produk dan membujuk 

konsumen untuk membelinya.10 

Menurut Philip Kotler Promosi memiliki perana penting dan dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, karena promosi merupakan media 

yang paling efektif untuk memperkenalkan konsumen kepada suatu produk atau 

                                                             
9Nur Riyanto, Dasar- Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung, Alfabeta: 2010), 169 
10 Bilson Simamora, Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel, (Jakarta, 

PT. Gramedia Pustaka Utama: 2001), 32. 
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merk, promosi dapat merangsang keingintahuan konsumen sehingga 

mempengaruhi keputusan pembelian.11 Menurut Walukow promosi merupakan 

suatu bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang 

berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan mengingatkan pasar sasaran 

atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, berkeputusan membeli  

dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Strategi 

promosi menggunakan beberapa kombinasi yang sikap dan tingkah laku pembeli, 

yang tadinya tidak mengenal sehingga menjadi pembeli dan penginngat produk.12 

Menurut Kotler dan Amstrong promosi merupakan cara yang tepat untuk 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, konsumen akan dapat merasakan 

manfaatnya langsung dari promosi penjualan. Sehuingga akan dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara lebih cepat.13 

Dari beberapa pengertian tentang promosi diatas, dapat disumpulkan bahwa 

promosi merupakan suatu tindakan yang pertama kali dilakukan suatu perusahaan 

agar produk yang dipasarkan bisa dikenal oleh masyarakat luas. Jadi semakin 

banyak nya langkah promosi yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula 

pengunjung yang akan datang ke perusahaan tersebut.  

                                                             
11Philip Khotler, Marketing manajemen, (Jakarta, Erlangga: 1997), 142. 
12 Santosa, Krestiawan Wibowo dkk, (2013). Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Promosi 

terhadap Keputusan Pembelian Permen Tolak Angin di Semarang. Juornal of Social and Politic. 1-10. 

http://ejournal-s1/undip.ac.id/index.php/diakses 22 Mei 2019.  
13 Jurnal Vol.2 No.7 tahun 2017, Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

pada PT. Zuface Mondy di Kota Batam. 

http://ejournal-s1/undip.ac.id/index.php/
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Menurut Julian Cummins mendefinisikan promosi sebagai serangkaian teknik 

yang digunakan untuk mencapai sasaran penjualan atau pemasaran dengan 

penggunaan biaya yang efektif, dengan memberikan nilai tambah pada produk 

atau jasa baik kepada para perantara maupun pemakai langsung, biasanya tidak 

dibatasi dalam jangka waktu tertentu. 

Promosi menurut Tjiptono merupakan bentuk komunikasi pemasaran, artinya 

aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan 

yang bersangkutan.14 Namun dalam perusahaan Bakpia Ahmad’s Family ini masih 

kurang dalam melakukan promosi. Dapat dilihat dari pernyataan pimpinannya 

sendiri bahwa perusahaan tersebut hanya melakukan promosi dari mulut ke mulut 

saja, dan tidak memiliki akun sosmed yang digunakan untuk promosi. Padahal 

promosi itu merupakan cara utama yang harus dilakukan agar produk yang 

dipasarkaan perusahaan bakpia ini bisa dikenal oleh masyarat luas. 

Keputusan pembelian merupakan suatu pilihan yang tidak mengandung 

paksaan, konsumen telah memantapkan pilihan terutama berdasarkan tujuan 

pemenuhan kebutuhan yang sesungguhnya. Meski begitu, proses pengambilan 

keputusan oleh konsumen ini masih dapat dipengaruhi oleh factor sikap orang lain. 

Perubahan keputusan pembelian bisa pula terjadi dengan adanya keadaan yang 

tidak diduga-duga sebelumnya, seperti musibah, dan munculnya kebutuhan 

                                                             
14 Tjiptono, Manajemen Pemasaran, ( Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 2. 
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mendadak yang menghendaki dilakukannya prioritas ulang terhadap pemenuhan 

kebutuhan. Konsumen akan lebih tertarik dengan perusahaan yang memiliki lokasi 

usaha luas  dan mudah dijangkau oleh konsumen. Seperti di daerah pinggiran jalan 

raya, orang- orang akan merasa tertarik untuk membeli produk- produknya. Dan 

juga dengan adanya promosi seseorang itu akan lebih tertarik lagi, karena mereka 

merasa penasaran akan produk suatu perusahaan tersebut.  

Sesuai dengan fakta- fakta yang dikemukakan oleh ibu rini, menyatakan 

bahwa lokasi Bakpia Ahmad’s Family yang berada di daerang Trenggalek belum 

meliki lokasi yang strategis, dilihat dari lokasinya yang masih jauh dari pusat kota, 

masih sedikit orang yang melakukan aktivitas bisnis atau usaha di daerah tersebut.  

terletak sangat jauh dari jalan raya. Sehingga menyebabkan konsumen masih 

terlalu sulit mencari perusahaan tersebut. Kebanyakan dari mereka nyasar ke jalan 

lain. Untuk sepeda motor masih bisa untuk masuk ke perusahaan tersebut, namun 

untuk kendaraan seperti mobil itu tidak bisa masuk ke perusahaan tersebut. 

Sehingga banyak konsumen yang dari golongan orang- orang petinggi yang 

kebanyakan membawa mobil harus rela jalan kaki untuk menuju ke perusahaan 

bakpia tersebut.15 Factor lainnya yang memberikan pengaruh terhadap keputusan 

konsumen dalam berbelanja adalah faktor promosi.  Menurut ibu Lina di Bakpia 

Ahmad’s Family ini promosinya masih kurang, perusahaan tidak melakukan 

                                                             
15Rini dan Parsi,Wawancara, 14 November 2018.  
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promosi melalui sosial media sehingga tempat perusahaannya sulit dijangkau oleh 

konsumen.16 

Maka berdasarkan latar belakang dari alasan di atas maka peneliti tertarik 

untuk mengangkat kondisi tersebut di atas dalam suatu penelitian dengan judul  

“Pengaruh Lokasi Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Di 

Bakpia Ahmad’s Family Ds. Gembleb Kec. Pogalan Kab. Trenggalek)” 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka yang 

menjadi pokok masalah yaitu: 

1. Apakah lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Bakpia 

Ahmad’s Family Ds.Gembleb Kec.Pogalan Kab.Trenggalek ? 

2. Apakah promosi  berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Bakpia 

Ahmad’s Family Ds.Gembleb Kec.Pogalan Kab.Trenggalek? 

3. Apakah lokasi dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 

pembelian Bakpia Ahmad’s Family Ds.Gembleb Kec.Pogalan Kab.Trenggalek 

? 

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan di atas, maka tujuan yang 

hendak dicapai penulis adalah untuk menjelaskan: 

1. Pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian bakpia pada perusahaan 

Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek. 

                                                             
16 Lina dan katmi, Wawancara, 14 November 2018.  
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2. Pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian bakpia pada perusahaan 

Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek. 

3. Pengaruh lokasi dan promosi  terhadap keputusan pembelian bakpia pada 

perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah  

untuk mengembangkan bidang Ilmu Ekonomi Syariah. 

 

2. Manfaat praktis 

a. pemilik 

Adanya penelitian ini diharapkanpemilik  memahami pentingnya lokasi 

dan promosi yang baik sehingga mampu menumbuhkan tingkat keputusan 

pembelian konsumen yang lebih banyak lagi. 

b.  Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan upaya perusahaan, 

untuk meningkatkan lokasi dan promosi nya menjadi lebih baik lagi dan 

sesuai keinginan konsumen. 

c. Pemerintah 
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Dalam pengembangan usaha ini diharapkan dapat membantu masyarakat 

untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan juga untuk mengurangi tingkat 

pengangguran.  

E. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini nantinya terbagi dalam 5 

(lima) bab, sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi mengenai penjelasan secara umum dan gambaran 

tentang isi skripsi, diantaranya tentang: latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang terdiri dari, lokasi, 

promosi dan keputusan pembelian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, 

dan hipotesis, dab ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan yang 

dipergunakan untuk melakukan penelitian. 

Bab ketiga, berisi tentang meotde penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, instrument 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab empat, berisi temuan dan hasil penelitian yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, dan analisis data. 

Bab lima, merupakan penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan 

terhadap hasil penelitian dan saran yang diusulkan untuk perusahaan Bakpia 
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Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek demi kemajuan dan perbaikan bagi 

perusahaan. 

 Bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran- lampiran, ruwayat hidup, 

dan pernyataan keaslian tulisan. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

a. Pengertian Keputusan Pembelian  

Keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternative 

pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa seseorang dapat meembuat 

keputusan, harus tersedia beberapa altternatif pilihan. Keputusan untuk 

membeli dapat mengarah pada bagaimana proses dalam pengambilan 

keputusan tersebut dilakukan. 

Perlu diketahui adanya berbagai macam tidakan yang dapat 

memberikan alasan mengapa seseorang membeli suatu produk. Selain 

jenis produk, factor demografis, factor ekonomi dan factor psikologis juga 

dapat mempenngaruhi pembelian seseorang. Manajemen perlu 

mempelajari factor-faktor tersebut agar program pemasarannya dapat lebih 

berhasil.   

 Menurut Kotler, keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen 

untuk mau membeli atau tidak terhadap suatu produk, oleh karena itu 

pengambilan keputusan pembelian konsumen merupakan suatu proses 

pemilihan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan 

tindaklanjut yang nyata. Menurut Kanuk dalam jurnal Hatane samuel 
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pengambilan keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih 

alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa seseorang dapat 

membuat keputusan haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. 

Keputusan untuk membeli dapat mengarah kepada bagaimana proses 

dalam pengambilan keputusan tersebut dilakukan.17 

b. Tahapan Proses Keputusan Pembelian 

Model tahapan proses membeli digunakan, apabila produk yang akan 

dibeli oleh konsumen adalah baru atau sesuatu barang yang memerlukan 

pertimbangan yang matang dan persiapan yang baik pula.18 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah 

atau kebutuhan yang dipicu oleh ranggsangan internal atau eksternal. 

Salah satu dari kebutuhan seseorang normal rasa lapar, seks naik 

ketingkat maksimum dsan menjadi dorongan atau kebutuhan bisa 

timbul akibat rangsangan eksternal.19 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama 

pasar adalah sumber- sumber informasi utama yang menjadi acuan 

                                                             
17 Hatane Samuel, Perilaku dan Keputusan Pembelian Konsumen(Surabaya: JurnalMnajemen 

Pemasaran, 2007), 75. 
18 Daryanto dan Ismanto Setyobudi, Konsumen dan Pelayanan Prima, (Yogyakarta: Gava Media, 

2014), 84-85. 
19 Philip Kotler dan Kevin Lave Keller, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT. In deks, Edisi 12 

2007), 117. 
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konsumen dan pengaruh relatif, tiap sumber digolongkan kedalam 

empat kelompok: 

a)  Sumber Pribadi, keluarga, tetangga, teman. 

b) Sumber komersial, iklan, kemasan, pajangan di toko. 

c) Sumber Publik. Media masa, organisasi penentu peringkat 

konsumen. 

d) Sumber pengalaman. Pengkajian, pemakaian produk, 

penanganan. 

3. Evaluasi Alternatif 

Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model- 

model terbaru yang memandang proses evaluasi konsumen 

membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional.20 

Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses 

evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi 

kebutuhan. Kedua, konsumen mencarin manfaat tertentu dari solusi 

produk. Ketiga, konsumen memandang masing- masing produksebagai 

sekumpulan atribut dengan kemapuan yang berbeda- beda dalam 

memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan 

itu. 

4. Keputusan Pembelian 

                                                             
20 Ibid,. 184. 
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Dalam tahap evaluas konsumen membentuk prefensi atas 

merek- merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen bisa 

mengambil lima sub keputusan: merek, dealer, kuantitas, waktu, dan 

metode pembayaran.dalam pembelian produk sehari- hari 

keputusannya lebih kecil dan kebebasannya juga lebih kecil. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah melakukan pembelian konsumen mungkin mengalami 

ketidak sesuaian karena memperhatikan fitur- fitur tertentu yang 

mengganggu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang 

merek lain dan akan selalu siaga terhadap infirmasi yang mendukung 

keputusannya. 

c. Pengertian Lokasi 

Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan 

sebagai tempat untuk memasarkan barang- barang dagangan. 21 Definis 

lain lokasi adalah tempat perusahaan beroprasi atau tempat perusahaan 

melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang 

mementingkan segi ekonomi. 

 Penentuan lokasi adalah strategi utama dalam usaha ritel. Lokasi 

strategis akan menjadi jalan pembuka yang menentukan kesuksesan 

sebuah usaha ritel. Beberapa kritreria yang dapat digunakan untuk menilai 

suatu lokasi yang strategis adalah sebagai berikut: 

                                                             
21Kasmir, Marketing dan Kasus- Kasus Pilihan, (Jakarta: CAPS, 2006), 129. 
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1. Letak lokasi yang berada atau disekitar pusat aktifitas perdagangan 

dan perkantoran. 

Letak lokasi ini menjadi strategis karena pada umumnya di pusat 

perdagangan dan perkantoran terdapat traffic  yang sangat tinggi. 

Kepadatan lalu lintas secara otomatis menciptakan pasar atau 

membawa konsumen melewati usaha ritel dan memperbesar 

kemungkinan mereka untuk berhenti dan berbelanja, atau minimal 

mengetahui keberadaan usaha tersebut. 

2. Kedekatan lokasi dengan target pasar 

Sebuah lokasi dikatakan strategis bial mudah dijangkau target pasar 

atau konsumen. 

3. Terlihat jelas dari sisi jalan. 

Lokasi yang baik berarti mempermudah konsumen dalam melihat, 

mencari dan menemukan usaha ini. Dengan kata lain lokasi yang baik 

memiliki visibilitas yang tinggi. 

4. Akses kelokasi baik. 

Akses sangat mempengaruhi nilai strategi suatu lokasi. Kriteria 

akses yang baik misalnya jalan yang beraspal baik, tidak 

bergelombang, tidak berlubang serta bebas dari banjir pada musim 

hujan. 

Pemilihan lokasi secara terminologi adalah memilih untuk 

menghindari sebanyak mungkin seluruh segi- segi negative dan 
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mendapatkan lokasi (tempat) dengan paling banyak factor- factor 

positif. Penentuan lokasi yang tepat akan meminimumkan biaya 

(infestasi dan operasional) jangka pendek maupun jangka panjang. 

Pemilihan dalam islam dikenal dengan bahasa ikhtiar yang berarti 

proses mecencanakan dan memilih hal yang baik dan lokasi dalam 

islam dikenal dalam bahasa “al-Makanu” yang berarti tempat.terdapat 

hadis Nabi yang memerangkan tentang ikhtiar (pemilihan) yang 

artinya sebagai berikut: 

“Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah 

akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambilah dan jika 

perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah” (HR Ibnu Mubarak) 

Hubungan dalil diats dengan pemilihan lokasi adalah bahwa pilih 

lokasi yang baik karena lokasi yang baik akan berdampak kebaikan 

dalam penempatan suatu pabrik, dan sebaliknya jangan memilih lokasi 

yang jelek karena akan berdampak negative terhadap proses kinerja 

perusahaan.22 

d. Faktor Yang Dipertimbangkan dalam Pemilihan Lokasi 

Factor- factor yang perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam 

pemilihan lokasi adalah sebagai berikut: 

1. Aksesibilitas, yaitu kemudahan untuk dijangkau. 

                                                             
22 Irmayanti Hasan, Manajemen Operasional Perspektif Integratif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2001), 72-73.  
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2. Visibilitas, yaitu kemudahan untuk dilihat. 

3. Lalu lintas, dalam hal ini ada dua yang perlu diperhatikan yaitu: 

a). banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang yang 

besar terjadinya dorongan untuk membeli. 

b). kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa menjadi hambatan. 

4.  tempat parker yang luas dan aman 

5. ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang luas untuk perluasan 

dikemudian hari. 

6. lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa/ produk yang 

ditawarkan. 

7. persaingan, yaitu ada tidaknya pesaing sejenis di sekitar lokasi tersebut. 

8. peraturan pemerintah 

 Keuntungan pemilihan lokasi yang tepat adalah sebagai berikut: 

a). pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih 

memuaskan. 

b). kemudahan dalam memproses tenaga kerja yang diinginkan 

c). kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong 

secara terus menerus  

d). kemudahan untuk memperluas lokasi usaha 

e). memiliki nilai dan harga ekonomi yang lebih tinggi di masa yang 

akan datang 
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f). meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat dan 

pemerintah setempat.23 

 

 

e. Pengertian Promosi 

Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi 

perusahaan dalam upaya mempertahankan kontinuitas serta meningkatkan 

kualitas penjualan, untuk meningkatkan kegiatan pemasaran dalam hal 

memasarkan barang atau jasa dari suatu perusahaan, tidak cukup hanya 

mengembangkan produk, menggunakan saluran distribusi dan saluran 

harga yang tetap, tapi juga didukung oleh kegiatan promosi. 

Menurut Husein promosi adalah pengkomunikasian informasi antara 

penjual dan pembeli atau pihak-pihak lainnya agar produkik tersebut 

dikenal dan akhirnya dibeli. Jadi promosi merupakan kegiatan 

pengkomunikasian untuk memberikan informasi kepada orang-orang 

tentang produk yang akan ditawarkan sehingga  konsumen tertarik untuk 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan.  

f. Manfaat dan Tujuan Promosi 

Manfaat dari promosi menurut Shimp dan As’Adi diantaranya ialah: 

1) Merangsang antusiasme tenaga penjualan untuk menjual produk baru 

yang dikembangkan atau produk lama. 

                                                             
2323 Kasmir, Kewirausahaan, (JakartaL PT Raja Gafindo Persada, 2006), 141.  
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2) Memperkuat penjualan merek yang sudah lama. 

3) Memfasilitasi pengenalan produk dan merek baru kepada dunia 

perdagangan. 

4) Mempertahankan para pemakai saat ini dengan mendorong pembelian 

ulang. 

5) Memenangkan persaingan dengan modal me-loading konsumen. 

6) Meninngkatkan pemakaian produk dengan me-loading komsumen. 

7) Memperkuat periklanan. 

Sedangkan tujuan dari promosi adalah modifikasi tingkah laku konsumen, 

meginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan 

konsumen sasaran tentang perusahaan dan produk atas jasa yang 

dijualnya. Secara rinci dapat dijabarkan sebagai  berikut:24 

1) Menginformasikan 

Kegiatan promosi ditujukan untuk memberikan pasar yang dituju 

tentang penawaran dari perusahaan. 

2) Membujuk pelanggan sasaran 

Promosi yang sifatnya membujuk umumnya kurang disenangi 

masyarakat namun demikian promosi ini diarahkan untuk mendorong 

pembelian. 

3) Mengingatkan 

                                                             
24 Charles W. Lamb dkk, Pemasaran (Marketing), (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 189. 
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Promonsi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merek produk dalam masa kedewasaan produk.  

4) Modifikasi tingkah laku konsumen 

Promosi diarahkan untuk merubah kebiasaan pembelian konsumen. 

 

 

 

B. Hubungan Antar Variabel 

a. Hubungan Antara Variable Lokasi Dengan Keputusan Pembelian 

Hubungan lokasi dengan keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor sebagai indicator pendukung dalam mebuat keputusan 

dalam membeli suatu produk agar terciptanya rasa kepuasan setelah 

membeli produk tersebut. Menurut Akhmad Lokasi merupakan tempat 

yang strategis dimana konsumen dapat menjangkau tempat usaha dengan 

mudah, aman dan memiliki tempat parkir yang luas. Lokasi yang mudah 

dijangkau oleh konsumen dan dekat dengan keramaian merupakan lokasi 

yang paling tepat untuk membuka usaha, sebelum seseorang memutuskan 

untuk makan mereka juga mempertimbangkan lokasi tempat makannya. 

Dengan demikian ada pengaruh antara lokasi yang strategis dengan daya 

tarik konsumen untuk melakukan keputusan pembelian suatu produk.25 

Lokasi dapat mempengaruhi keputusan pembelian karena lokasi yang 

                                                             
25Akhmad, J. Analisis Faktor-Faktor ………14-28.  
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strategis dan menarik bagi calon konsumen akan membuat keputusan 

pembelian konsumen menjadi lebih tinggi.26 Lokasi berhubungan dengan 

dimana perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatan, 

maka suatu lokasi yang dekat, mudah dijangkau, dan mudah ditemukan 

akan meningkatkan keputusan pembelian konsumen.27 

b. Hubungan Antara Variabel Promosi Dengan Keputusan Pembelian  

Hubungan promosi dengan keputussan pembelian sangat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor sebagai indikator pendukung dalam membuat 

keputusan pembelian. Menurut Philip Kotler Promosi memiliki perana 

penting dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, karena 

promosi merupakan media yang paling efektif untuk memperkenalkan 

konsumen kepada suatu produk atau merk, promosi dapat merangsang 

keingintahuan konsumen sehingga mempengaruhi keputusan pembelian.28 

Menurut Walukow promosi merupakan suatu bentuk komunikasi 

pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan mengingatkan pasar sasaran 

atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, berkeputusan 

membeli  dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

                                                             
26Lupiyoadi Rambat,Manajemen Pemasaran Jasa, Teori dan Praktik. Edisi pertama, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2010), 61. 
27 Aprilia Dewi Ratna, Pengaruh Kualitas Produk, Lokasi dan Kualitas layanan terhadap 

Keputusan Pembelian (Studi pada Wong Art Bakery &Café Semarang), Jurnal Karya Pendidikan No.1 

Volume 3. 2013. Diakses22 Mei 2019. 
28Philip Khotler, Marketing manajemen, (Jakarta, Erlangga: 1997), 142. 
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bersangkutan. Strategi promosi menggunakan beberapa kombinasi yang 

sikap dan tingkah laku pembeli, yang tadinya tidak mengenal sehingga 

menjadi pembeli dan penginngat produk.29 

Menurut Kotler dan Amstrong promosi merupakan cara yang tepat 

untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, konsumen akan 

dapat merasakan manfaatnya langsung dari promosi penjualan. Sehuingga 

akan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara lebih 

cepat.30 

c. Hubungan Antara Lokasi dan Promosi Dengan Keputusan Pembelian 

Lokasi dan promosi merupakan hal yang perlu diperhatikan, karena 

mempunyai suatu dampak pada proses keputusan pembelian konsumen. 

Banyak pebisnis atau pengusaha yang sangat memperhatikan  lokasi serta 

promosi berdirinya prusahaan yang mereka dirikan. 

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi seseorang 

melakukan keputusan pembelian yaitu, lokasi dan promosi. Pernyataan 

tersebut didukung oleh teori Raymond”promosi yang baik dan tempat 

yang setrategis merupakan pertimbangan konsumen karena dengan adanya 

promosi yang baik dan menarik akan mempengaruhi konsumen serta 

                                                             
29 Santosa, Krestiawan Wibowo dkk, (2013). Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Promosi 

terhadap Keputusan Pembelian Permen Tolak Angin di Semarang. Juornal of Social and Politic. 1-10. 

http://ejournal-s1/undip.ac.id/index.php/diakses 22 Mei 2019.  
30 Jurnal Vol.2 No.7 tahun 2017, Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

pada PT. Zuface Mondy di Kota Batam. 

http://ejournal-s1/undip.ac.id/index.php/
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lokasi yang setrategis juga sangat mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan pembelian.”31 

C. Penelitian Terdahulu 

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Edwar yang berjudul “Pengaruh 

Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian Komputer Palembang”. 

dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:Promosi penjualan yang 

diberikan CV Era Komputer Palembang kepada konsumen sudah baik, dapat 

dilihat dari t hitung > t tabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada 

pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian computer merk 

Acer di CV Era Komputer Palembang.Promosi penjualan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian seebesar 86,9 %, sisanya 13, 1% dipengaruhi 

oleh faktor- faktor lain seperti produk, harga dan bauran promosi lainnya.Dari 

hasil analisis dapat persamaan regresi linier Y = 4, 810 + 0,611X, artinya ada 

pengaruh yang positif antara promosi penjualan terhadap keputusan 

pembelian. Setiap adanya suatu peningkatan terhadap promosi penjualan 

maka itu akan meningkatkan keputusan pembelian computer merek acer pada 

CV Era Komputer Palembang, dan sebaliknya. 

Dari kajian pustaka diatas perbedaanya dari penelitian ini ada pada 

variabel Independent promosi . Sedangkan dalam penelitian ini lokasi dan 

promosi . Penelitian yang dilakukan oleh Edwar memiliki kesamaan dalam 

                                                             
31Wahyudi, Manajemen Pemasaran, Bandung: Erlangga, 2001), 07. 
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penelitian ini, yakni terdapat persamaan pada variabel dependent nya yaitu 

sama-samakeputusan pembelian. 

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Anggi Maulana S yang berjudu 

“Pengaruh Promosi, Lokasi dan Harga Terhadap Minat beli Konsumen Roxy 

Mandonga.” dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:Promosi, lokasi 

dan harga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian, artinya secara bersama- sama promosi, lokasi dan harga dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian.Promosi brpengaru signifikan terhadap 

keputusan pembelian, artinya semakin baik promosi yang dimiliki oleh Toko 

Roxy Mandonga akan menciptakan keputusan pembelian.Lokasi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian, artinya strategis tempat penjualan 

akan memberikan dampak keputusan pembelian kepada konsumen sehingga 

dapat meningkatkan penjualan bagi pperusahaan.Harga berpengaruh 

signifikan terhadap kepuutusan pembelian, artinya semakin baik harga yang 

diberikan kepada konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian.   

Dari kajian pustaka diatas perbedaanya dari penelitian ini ada pada 

variabel Independent promosi . Sedangkan dalam penelitian ini lokasi  dan 

promosi . Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Maulana S memiliki 

kesamaan dalam penelitian ini, yakni terdapat persamaan pada variabel 

dependent nya yaitu sama-samakeputusan pembelian. 
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Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nilam Widiastuti yang berjudul 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga dan Lokasi terhadap 

Keputusan Pembelian pada pelanggan minimarket (Studi Kasus pada 

pelanggan minimarket alfamart Tayu Wetan, Tayu, Wati, Jawa Tengah )”. 

dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:Kualitas pelayanan berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian pada pelanggan alfamart. Hari ini 

dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 6,289; Nilai signifikan 0,000 < 0,05; dan 

koefisien regresi sebesar 0,363.Persepsi hargta berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian pada pelanggan Alfamart. Hal ini dibuktikan dari nilai t 

hitung sebesar 5,785.Lokasi berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian pada pelanggan Alfamart. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung 

sebesar 2,464; nilai signifikan0,015 < 0,05; dan koefisien regresi sebesar 

0,111.Kualitas pelayanan, persepsi harga, dan lokasi berpengaruh secara 

bersama- sama terhadap keputusan pembelian pada pelanggan minimarket 

Alfamart Tayu Wetan, Tayu, Pati, Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai F hitung sebesar 52,483 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. 

Dari kajian pustaka diatas perbedaanya dari penelitian ini ada pada 

variabel Independent kualitas pelayanan. Sedangkan dalam penelitian ini 

lokasi  dan promosi . Penelitian yang dilakukan olehNilam Widiastuti 

memiliki kesamaan dalam penelitian ini, yakni terdapat persamaan pada 

variabel dependent nya yaitu sama-sama keputusan pembelian. 
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Dari hasil beberapa analisis terhadap penelitian terdahulu terdapa 

beberapa persamaan terhadap penelitian yang peneliti lakukan dengan 

penelitian sebelumnya mulai dari kesamaan variabel independen maupun 

dependennya. Dalam penelitian pertama, kedua dan ketiga terdapat persamaan 

yaitu sama-sama menggunakan keputusan pembelian pada variabel dependen. 

Selain memiliki persamaan, penelitain ini juga memiliki perbedaan dengan 

peneelitian sebelumnya mulai dari perbedaan yang terdapat pada variabel 

independennya serta pemilihan lokasi yang dilakukna juga berbeda. Penelitian 

yang peneliti lakukan di Bakpai Ahmad’s Family ini yang belum pernah di 

lakukan penelitian sebelumnya tentang pengaruh lokasi dan promosi terhadap 

keputusan pembelian. 

D. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan telaah terdahulu di atas maka kerangka 

berfikir dalam penelitian ini adalah: 

Variabel X₁ : Lokasi 

Variabel X2: Promosi 

Variabel Y : Keputusan Pembelian 

Berdasarkan landasan teori dan kajian pustaka di atas, maka dapat 

diajukan kerangka berpikir sebagai berikut: 

1. Jika lokasi usaha baik, maka keputusan pembelian juga akan baik. 

2. Jika promosi baik, maka keputusan pembelian juga akan baik. 
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3. Jika lokasi dan promosi baik, maka keputusan pembelian juga akan 

baik. 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/mengarahkan 

penyelidikan selanjutnya. Jika yang dihopetesis masalah statistik, maka 

hipotesis ini disebut hipotesis statistik.32 

Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H10 : lokasi tidak berpengaruh terhadap pembelian bakpia pada perusahaan 

Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek. 

H11 : lokasi berpengaruh terhadap pembelian bakpia  pada perusahaan 

Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek. 

H20 : promosi tidak berpengaruh terhadap pembelian bakpia  pada 

perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek. 

H21 : promosi berpengaruh terhadap pembelian bakpia pada perusahaan 

Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek. 

H30 : lokasi dan promosi tidak berpengaruh terhadap pembelian bakpia 

pada perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek. 

                                                             
32 Husein Umar, Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2005), 168. 
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H31 : lokasi dan promosi berpengaruh terhadap pembelian bakpia pada 

perusahaan Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan sebuah desain bagaimana sebuah 

penelitian akan dilakukan. Desain tersebut digunakan untuk mendapatkan 

jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

observasi, pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan 

angket/kuesioner berupa pernyataan tertulis yang diberikan kepada pembeli 

untuk diisi dengan yang sebenarnya. 

Sesuai dengan temanya, yaitu pengaruh lokasi dan promosi terhadap 

keputusan pembelian, maka penelitian ini mengambil tempat di perusahaan 

Bakpia Ahmad’s Family di Kabupaten Trenggalek. Lokasi tersebut dipilih 

karena Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family merupakan perusahaan yang baru 

berdiri pada tanggal 1 Januari 2017, namun perusahaan tersebut mampu 

menarik konsumen dengan cepat dan juga mendapat omset yang besar. 

Sehingga pastinya perusahaan tersebut mempunyai strategi yang handal untuk 

menarik konsumen. 

 

B. Variable Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas ( 

Independen), dan Variabel terikat (Dependen). Variabel dependent adalah 
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respons yang dipengaruhi oleh sebuah variabel independent. Dalam kaitannya 

dengan hipotesis, variabel dependent adalah variabel yang ingin dijelaskan 

oleh peneliti. Variabel independent adalah variabel yang diduga menjadi 

penyebab atas beberapa perubahan dalam variabel dependent.33 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah penjelasan dari 

masing- masing variabel lokasi, promosi yang digunakan dalam penelitian 

terhadaap indikator- indikator yang membentuknya.Variabel yang bisa 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:34 

No  Variabel  Sub. Variabel Indikator  No. Butir  

1.  Lokasi (X1) Lokasi yang mudah 

dijangkau, lokasi 

dapat dilihat dari jarak 

pandang normal, 

peadatan dan 

kemacetan lalu lintas, 

tersedianya tempat 

yang cukup 

luas,daerah yang 

mendukung.  

a. Akses 

b. Visibilitas 

c. Lalu lintas 

(Traffic) 

d.  Ekspansi 

e. Lingkungan 

1 

2 

3 

4 

5 

2.  Promosi (X2) Jumlah promosi a. Frekuensi Promosi 6 

                                                             
33 Sthepen P. Robbins, Perilaku Organisasi (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 485. 
34 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), 124.  
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penjualan dilakukan 

dalam suatu waktu, 

tolak ukur seberapa 

baik promosi 

penjualan, jumlah atau 

nilai promosi 

penjualan diberikan 

konsumen, lamaanya 

promosi yang 

dilakukan, faktor yang 

diperlukan untuk 

mencapai target. 

b. Kualitas Promosi 

c. Kuantitas Promosi 

d. Waktu Promosi 

e. Ketepatan atau 

kesesuaian  

sasaran promosi 

 

7 

8 

9 

10 

3.  Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Kebutuhan produk, 

keinginan, kualitas 

produk, pembelian 

ulang. 

a. kebutuhan dan 

keinginan akan 

suatu produk 

b. keinginan mencoba 

c. kemantaban akan 

kualitas produk 

d.Keputusan 

pembelian ulang 

 

11 

12 

13 

14 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/objek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.35Populasi 

adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek atau individu yang 

sedang dikaji. Jadi pengertian populasi tidak terbatas pada sekelompok 

orang-orang, namun mengacu pada seluruh ukuran, hitungan atau kualitas 

yang menjadi fokus perhatian suatu kajian.36 

Bahkan satu orangpun bisa digunakan sebagai populasi, karena satu 

orang tersebut memiliki berbagai karakteristik, misalnya seperti gaya 

bicara, disiplin, pribadi, hobi, dan lain sebagainya. Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kuantitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.37 Dari definisi tersebut, dapat 

ditentukan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung 

yang datang untuk membeli produk bakpia pada bulan September sampai 

November di Bakpia Ahmad’s Family sebanyak 125 konsumen. 

                                                             
35 Sugiyono, metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfaabeta, 2018), 130.  
36 Harinaldi, Prinsip-Prinsip Statistik untuk Teknik dan Sains (Jakarta: Erlangga, 2005), 2. 
37 Khairani, Penelitian Geografi Terapan (Jakarta: Kencana, 2016), 135. 
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2. Sampel 

Dalam penelitian ini surfey responden disebarkan kepada 55 orang. 

Jumlah tersebut diambil berdasarkan rumus dari teori sloving, sebagai 

berikut:38 

              N 

n = -------------- 

Nd2  + 1 

Ket: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d = Presisi/ketelitian (95%) atau tingkat kesalahan 10% (0,1) 

Sehingga dapat dihitung sebagai berikut: 

              125 

n = ----------------- 

       125 (0,1)2 + 1 

                 125                  125 

n = ------------------   = ----------  = 55,55 

       125 (0,01) + 1           2,25 

 

                                                             
38 Shofian Siregar, Staatistik Paraametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Bumi AKsara, 

2017), 61.  
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N = 55,55 dibulatkan menjadi 55 untuk mempermudah penelitian dalam 

perhitungan. Jadi sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 55 responden dari jumlah populasi yang ada yaitu 125 

konsumen.  

2) Teknik sampling 

Teknik sampling adalah cara mengambil sampel dari populasi 

penelitian. Terdapat berbagai macam teknik sampling untuk menentukan 

sampel yang akan dipakai dalam penelitian. Teknik sampling pada 

dasarnya bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu probability 

sampling dan non-probability sampling39.40 

Dari definisi tersebut dapat ditentukan bahwa teknik sampling dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode probability sampling. 

Probability Sampling ialah teknik untuk memberikan peluang yang sama 

pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Dengan kata lain cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan 

yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi.  

Adapun pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan simple 

random sampling. Simple random sampling adalah pengambilan anggota 

                                                             
39Non Probability artinya setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang 

sama sebagai sampel. Teknik-teknik yang termasuk ke dalam Non Probability ini antara lain : 

Sampling Sistematis, Sampling Kuota, Sampling Insidential, Sampling Purposive, Sampling Jenuh, 

dan Snowball Sampling. 
40 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publising, 2015), 65. 
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sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung 

yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bilangan atau 

brbentuk angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sumber data primer berupa jawaban responden yang diukur dengan 

menggunakan instrument penelitian (angket) tujuannya adalah untuk 

mengetahui jawaban responden atas pernyataaan yang diberikan tentang 

lokasi dan promosiyang akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Data tersebut adalah jawaban dari 55 responden. Melalui angket yang 

disebarkan di konsumen Bakpia Ahmad’s Family.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan angket. Penelitian ini dilakukan dengan survey lapangan 

dengan cara menyebarkan angket kepada 55 responden yang berisi tentang 

pengaruh lokasi dan promosi terhadap keputusan pembelian ( Studi kasus di 

Bakpia Ahmad’s Famiiy). Responden juga dibimbing dalaam pengisian 

angket tersebut. Hasil angket tersebut akan tertuang dalam angka, tabel, 

analisis statistic dan uraiain serta kesimpulan penelitian. 
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Adapun pelaksanaannya, angket diberikan kepada pengunjung Bakpia 

Ahmad’s Family agar mereka mengisi sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Sedangkan skala yang digunakan adalah skala  likert yaitu skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok terhadap fenomena atau gejalaa ssosial yang teah ditetapkan oleh 

peneliti yang kemudian disebut sebagai variabel penelitian.   Skala ini terdiri 

atas sejumlah pertanyaan yang semuanya menunjukkan sikap trhadap suatu 

objek tertentu yang akan diukur skal likert dapat diukur dengan member skor 

1 sampai dengan 5, adapun skor yang diberikan dari item menggunakan skala 

likert sebagai berikut: 

a) Sangat tidak setuju = 1 

b) Kurang setuju  = 2 

c) Netral   = 3 

d) Setuju   = 4 

e) Sangat setuju  = 5 

 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1) Uji Validitas 

Validitas atau kesahihan suatu instrumen adalah ukuran 

seberapa tepat instrumen itu mampu menghasilkan data sesuai 
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dengan ukuran yang sesungguhnya ingin diukur. Untuk menguji 

validitas instrument dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

jenis validitas konstruk, sebab variabel dalam penelitian ini 

berkaitan dengan fenomena dan obyek yang abstrak tetapi 

gejalanya dapat diamati dan diukur. Adapun cara menghitungnya 

dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment, sebagai 

berikut:41 

Rxy=
𝑁∑𝛸𝛶−(∑𝛸)(∑𝛶)

√(𝑁∑𝛸2−(∑𝛸)2)(𝑁∑𝛶2–(∑𝛶)2)

 

Keterangan: 

Rxy  : koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N  : jumlah responden 

∑X  : jumlah seluruh nilai X 

∑Y  : jumlah seluruh nilai Y 

∑XY : jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y 

Dalam hal analisis item ini Masrun menyatakan ”Teknik 

korelasi untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang 

merupakan teknik yang paling banyak digunakan” selanjutnya dalam 

memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, Masrun 

menyatakan ”item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium 

(skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item 

                                                             
41Retno Widyaningrum, Statistika Edisi Revisi, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 107. 
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tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Syarat minimum untuk 

dianggap memenuhi syarat adalah kalau “r” tabel = 0,30”. Jadi kalau 

korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,30 maka butir 

dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid.42 

 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi 

suatu instrumen dapat dipercaya atau dapat diandalkan, artinya 

reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur. Instrument yang reliable 

adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.  

Pengertian lain yang mudah dipahami adalah jika satu set 

obyek yang sama diukur berkali-kali dengan alat ukur yang sama, 

apakah akan diperoleh hasil yang sama? Jika jawabannya ”ya”, maka 

instrumen yang bersangkutan mempunyai derajat reliabilitas yang 

tinggi.43 

Adapun teknik yang digunakan untuk menghitung reliabilitas 

instrumen adalah teknik belah dua (split half) dengan analisis rumus 

Spearman Brownsebagai berikut : 

ri = 
2 .  𝑟𝑏

1+ 𝑟𝑏
 

                                                             
42Sugiyono., 187-189. 
43Ibid., 224.  
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Keterangan: 

ri : reliabilitas internal seluruh instrument 

rb : korelasi poduct moment antara belahan pertama (skor 

ganjil) dan belahan kedua (skor genap).44 

Adapun secara terperinci hasil perhitungan reliabilitas instrumen 

variabel lokasi, promosi dan keputusan pembelian dapat dijelaskan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1 : Mengelompokkan item soal menjadi dua bagian yaitu 

kelompok item ganjil dan item genap. Secara 

terperinci lihat lampiran 5 dan 6 

Langkah 2 : Mencari koefisien korelasi dengan rumus Product 

Moment antara belahan pertama (skor ganjil) dan 

belahan kedua (skor genap) 

Langkah 3 : Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus 

Spearman Brown. 

Setelah diperoleh angka koefisien reliabilitas, langkah 

selanjutnya adalah mengkonsultasikan atau membandingkan dengan 

angka kritik atau batas minimal reliabilitas. Batas minimal reliabilitas 

sebuah instrumen menurut Linn dan Kaplan adalah 0,7.45 

b. Uji Asumsi 

                                                             
44Ibid., 185-186.. 
45Eko Putro W, Penilaian Hasil Pembelajaran Di Sekolah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2014), 195-196. 
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1) Uji Normalitas Residual 

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari model regresi terdistribusi secara normal 

atau tidak. Jadi dalam hal ini yang di uji normalitas bukan masing-

masing variabel independen dan dependen tetapi nilai residual yang 

dihasilkan dari mode regresi. Model regresi yang baik adalah yang 

memiliki nilai residual yang berdistribusi secara normal. Uji 

normalitas residual yang digunakan peneliti adalah uji Kolmogorov-

Smirnov dan pengujiannya menggunakan SPSS versi 16,0for windows. 

Kriteria dari uji normalitas residual adalah apabila signifikansi residual 

lebih dari 0,05 maka residual berdistribusi normal.46 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (variabel independen). Model uji regresi yang baik 

selayaknya tidak terjadi multikolinieritas.47 Untuk mengetahui terjadi 

multikolinieritas diantara variabel bebas dalam suatu model regresi 

dilakukan dengan melihat atau menguji nilai VIF(Variance Inflation 

                                                             
46 Duwi Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data, Olah Data, & Penyelesaian Kasus-Kasus 

Statistik (Yogyakarta: Mediakom, 2016), 109. 
47 Toni Wijaya, Analisis data penelitian menggunakan SPSS(Yogyakarta: Universitas Atma 

Jaya, 2009), 119. 
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Factor) atau nilai Tol (Tolerance). Rumus untuk menentukan nilai VIF 

dan Tol seperti berikut: 

VIF = 
1

(1−𝑅𝑗
2)

       dengan j = 1, 2, 3,...,k 

𝑇𝑜𝑙𝑗= 
1

𝑉𝐼𝐹
 = 1- 𝑅𝑗

2 

Keterangan: 

VIF : nilai Variance Inflation Factor 

𝑇𝑜𝑙𝑗 : nilai Tolerance variabel bebas-j 

𝑅𝑗: koefisien korelasi antara variable bebas-j dengan   variabel bebas 

lainnya.48 

Untuk melihat multikolinearitas dengan melihat VIF, apabila 

nilai VIF suatu model kurang dari 10, maka model tersebut dinyatakan 

bebas dari kasus multikolinearitas.49 

3) Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama 

pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas.50 Model regresi yang 

baik adalah yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau 

mempunyai varians yang homogen. Metode yang digunakan adalah 

Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara 

                                                             
48Supardi, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian Edisi Revisi, 157. 
49 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial, 103. 

50  Rochmat Aldy Purnomo, Analisis Statistik Ekonomi dan ….159-160. 
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variable independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai 

signifikansi antara variable independen dengan absolut residual > 

0,05maka tidak terjadi masalah  heteroskedastisitas atau terjadi 

ketidaksamaan varian pada variable yang satu dengan variable 

lainnya.51 Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residual pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas.52 

4)  Uji Linieritas 

Uji linearitas merupakan syarat untuk semua uji 

hipotesis hubungan, bertujuan untuk melihat apakah hubungan 

dua variabel membentuk garis lurus (linier). Hubungan linear 

dapat bersifat positif atau negatif. Prinsip uji linear adalah 

melihat apakah penyimpangan garis hubungan antar data 

menjauhi atau mendekati garis linear.53 

Langkah-langkah pengujian kelinearan regresi yaitu: 

                                                             
51 Didi Pianida, Kinerja Guru: Kompetensi Guru, Motivasi Kerja, Kepemimpinan Kepala Sekolah, 

(Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), 146. 
52 Zulfikar, Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika (Yogyakarta: CV Budi Utama, 

2012), 224. 
53Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016),98. 
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a) Sajikan data X dan Y dalam tabel penolong, serta sekaligus 

tentukan harga-harga yang diperlukan untuk membentuk 

persamaan regresi, yaitu: 

Ỹ = a + bX 

b) Tentukan persamaan regresi Y atas X, atau  Ỹ = a + bX, dengan 

terlebih dahulu menentukan nilai rerata X (�̅�), rerata Y (�̅�), a 

dan b dengan rumus antara lain sebagai berikut: 

  𝑏 =
n ∑ 𝑋𝑌−∑ 𝑋 ∑ 𝑌

𝑛 ∑ 2−𝑋 (∑ 𝑋)2 dan a= �̅� −b�̅� 

c) Tentukan nilai Jumlah Kuadrat (JK) setiap sumber varians, yaitu: 

(1) Jumlah kuadrat total: 

 JKtot = ∑ Y2 

(2) Jumlah Kuadrat regresi a: 

 𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔 (𝑎) = 
(∑ 𝑌)2

𝑛
 

(3) Jumlah kuadrat regresi b terhadap a: 

 JKReg (b|a) = b. [∑ XY −
∑ X .  ∑ Y

n
] 

(4) Jumlah kuadrat residu: 

 𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠=∑ 𝑌2 − 𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔(𝑏|𝑎)−𝐽𝐾𝑅𝑒𝑔 (𝑎) 

(5) Jumlah Kuadrat Error: 

 𝐽𝐾𝐸 = ∑ {∑ 𝑌2 −
(∑ 𝑌)2

𝑛
}𝑘  
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d) Tentukan nilai derajat kebebasan (dk) untuk setiap sumber 

varians, yaitu: 

1) dk total: dk(t) = n 

2) dk regresi a: dk (reg a) = 1 

3) dk regresi b terhadap a: dk (reg b/a) = 1 (banyaknya variabel 

bebas) 

4) dk residu: dk (res) = n-2 

5) dk error: dk (err) = n-k  

6) dk tuna cocok: dk (TC) = k-2 

e) Buat tabel penolong ANAVA untuk uji kelinearan regresi,serta 

sekaligus tentukan nilai rerata jumlah kuadrat (RJK) setiap sumber 

varian yang diperlukan, Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔dan F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  untuk uji kekeliruan 

f) Lakukan pengujian hipotesis dengan cara membandingkan nilai 

Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔dan F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan kriteria: 

(1) Terima 𝐻0, jika Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,  maka regresi berpola linear. 

Tolak 𝐷0, jika Fℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>F𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka regresi berpola tidak linear54 

c. Teknik  Analisis Data 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah nomor 

1 dan 2 dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana, karena 

                                                             
54Supardi, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian Edisi Revisi (Jakarta: Change Publication, 

2013), 149-153. 
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dalam penelitian ini akan mencari pola hubungan antara satu variabel 

dependen dengan satu variabel independen. Sedangkan langkah-

langkah yang diperlukan dalam analisis regresi linier sederhana 

adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan/mengidentifikasi variabel 

Variabel independen: (X) 

Variabel dependen: (Y) 

2) Mengestimesi/menaksir model  

Mencari nilai 𝑏0 dan 𝑏1 dengan rumus:55 

a. Menghitung nilai 𝑏1 

𝑏1= 
(∑ 𝑥.𝑦)−𝑛𝑥𝑦̅̅ ̅̅

(∑ 𝑥2)−𝑛�̅�2  

b. Menghitung nilai 𝑏0 

𝑏0= �̅� - 𝑏1�̅� 

c. Mendapatkan model/persamaan regresi linier sederhana 

�̂� = 𝑏0+ 𝑏1𝑥 

3) Menguji signifikansi model 

Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova (Analysis of 

varience) untuk menguji signifikansi pengaruh Variabel x terhadap 

Variabel y. 

                                                             
55Andhita Dessy Wulansari, Statistika Parametrik: Terapan untuk Penelitian Kuantitatif, 

STAIN PONOROGO, 5. 
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Sumber 

Variasi 

Degreeof 

Freedom 

(df) 

Sum of Squer (SS) Mean 

Squer (MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

(湯0 ∑ 𝑦 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑦)

−
(∑ 𝑦)2

𝑛
 

MSR= 
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑏
 

Error n-2 SS Error (SSE) 

∑ 𝑦2 − (𝑏0 ∑ 𝑦

+ 𝑏1 ∑ 𝑥𝑦) 

MS Error 

(MSE)= 
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑏
 

Total n-1 SS Total (SST) 

SST= ∑ 𝑦2 −
(∑ 𝑦)2

𝑛
 

 

 

Daerah penolakan: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

Tolak 𝐻𝑜 bila 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝐹𝛼(1;𝑛−2) 

4) Menghitung koefisien determinasi  (besarnya pengaruh Variabel x 

terhadap Variabel y) 

R2= 
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

Keterangan: 
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n =Jumlah observasi/pengamatan 

x = Data variabel x (independen) 

y = Data variabel y (dependen) 

�̅�= Mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel x 

�̅�=  Mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel y 

𝑏1= Slope (kemiringan garis lurus) populasi 

𝑏0= Intercept (titik potong) populasi 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk menjawab rumusan masalah 3 menggunakan rumus 

analisis regresi linier ganda dengan 3 variabel bebas/independen. 

Sedangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis 

regresi linier ganda dengan 3 variabel bebas/independen adalah: 

1. Merumuskan/mengidentifikasi variabel56 

1) Variabel independen:  

Lingkungan Keluarga (𝑋1) 

Hukuman (𝑋2) 

2) Variabel dependen: 

Kedisiplinan Siswa (Y) 

2. Mengestimasi/menaksir model 

Mencari nilai 𝑏0, 𝑏1, dan 𝑏2 dengan rumus: 

                                                             
56Andhita Dessy Wulansari, STATISTIKA PARAMETRIK.., 20. 
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𝑏2 = 
(∑ 𝑋1

2𝑛
𝑖=𝐼 )(∑ 𝑋2𝑌𝑛

𝑖=𝐼 )–(∑ 𝑋1𝑌𝑛
𝑖=𝐼 )(∑ 𝑋1𝑋2

𝑛
𝑖=𝐼 )

(∑ 𝑋1
2𝑛

挱=𝐼
)(∑ 𝑋2

2𝑛
𝑖=𝐼 )−(∑ 𝑋1𝑋2

𝑛
𝑖=𝐼 )

2  

𝑏1 = 
(∑ 𝑋2

2𝑛
𝑖=𝐼 )(∑ 𝑋1𝑌𝑛

𝑖=𝐼 )–(∑ 𝑋2𝑌𝑛
𝑖=𝐼 )(∑ 𝑋1𝑋2

𝑛
𝑖=𝐼 )

(∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=𝐼 )(∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=𝐼 )−(∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=𝐼 )

2  

𝑏0 = 
∑ 𝑦𝑛

𝑖=𝐼 −𝑏1 ∑ 𝑥1
𝑛
𝑖=𝐼 −𝑏2 ∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=𝐼

𝑛
 

3. Uji signikansi model 

1) Menghitung nilai SSR 

SSR =𝑏0 ∑ 𝑦𝑛
𝑖=𝐼 + 𝑏1 ∑ 𝑥1𝑦𝑛

𝑖=𝐼 +𝑏2 ∑ 𝑥2𝑦𝑛
𝑖=𝐼 −

(∑ 𝑦𝑛
𝑖=𝐼 )

2

𝑛
 

2) Menghitung nilai SSE 

SSE = ∑ 𝑦2𝑛
𝑖=𝐼 − (𝑏0 ∑ 𝑦𝑛

𝑖=𝐼 +𝑏1 ∑ 𝑥1𝑦𝑛
𝑖=𝐼 + 𝑏2 ∑ 𝑥2𝑦𝑛

𝑖=𝐼 ) 

3) Menghitung nilai SST 

SST = ∑ 𝑦2𝑛
𝑖=𝐼 −

(∑ 𝑦𝑛
𝑖=𝐼 )

2

𝑛
 

4) Menghitung nilai MSR57 

MSR = 
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

5) Menghitung nilai MSE 

MSE = 
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
 = 

𝑆𝑆𝐸

《−2
 

6) Membuat tabel ANOVA (Analysis of Variance) dengan hasil 

perhitungan yang telah didapatkan. 

Hipotesis: 

H0 :𝛽1 = β2 = 0 

                                                             
57Ibid.., 21-26.  



 

51 
 

H1 :minimal ada satu, β1 = 0 untuk i = 1,2 

Daerah penolakan: 

Fhitung  =
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

4. Menginterprestasi parameter model 

Menghitung nilai 𝑅2, dengan rumus:58 

𝑅2 = 
𝑆𝑆𝐸

𝑆𝑆𝑇
 

 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah dengan 

menggunakan statistika. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data 

lain yang terkumpul yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Tujuannya untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.59 

Sedangkan untuk analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah regresi, di mana penelitian regresi ini bertujuan untuk menemukan 

ada tidaknya pengaruh antara variabel. Analisis regresi dibagi menjadi 2, 

yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Analisis regresi 

linier sederhana adalah analisis yang digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel 

                                                             
58Ibid.., 26-28. 
59Sugiyono.,207.  
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independen.60 Sedangkan analisis regresi linier berganda adalah analisis 

yang digunakan untuk mencari pola hubungan antara satu variabel 

dependen dengan lebih dari satu variabel independen.61 

c. Uji Hipotesis 

1) Uji Kesesuaian Model (Uji F) 

Dalam penelitian ini uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah 

semua variable nbebas yang dimasukkan dalam model memiliki 

pengaruh secara bersama- samaa terhadap variable terikat. Pengujian 

ini juga menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. 

Fb  = 
𝑅2/𝑘

(1−𝑅2)/𝑛−𝑘−𝑙
 

Keteranga: 

F= pendekatan distribusi probabilitas fisches 

R = koefisien korelasi berganda 

K = jumlah variable bebas 

N = banyak sampel 

Uji ini dilakukan untuk menguji sesuatu tidak model regresi 

yang dihasilkan guna melihat pengaruh dari X1, X2, terhadap Y. 

H0 : model regresi yang diperoleh tiddak sesuai/ tidak signifikan 

H1 : tmodel regresi yang diperoleh sesuai/ signifikan 

                                                             
60Ibid.,3.  
61Ibid.,6.  



 

53 
 

Jika nilai Fhitung > F tabel atau sig <a maka tolak H0 sehingga 

model regresi yang diperoleh layak atau signikan. Pada pengujian 

kesesuaian model (Uji F) diperbolehkan memilih salah satu dari kedua 

criteria yang telah dijelaskan sebelumnya. 

2) Parsial (Uji t) 

Dalam penelitian ini uji t dilakukan untuk menguji pengaruh variable-

variabel bebas terhadap variable terikat secara parsial (individual). Uji 

inilah yang akan digunakan untuk mengetahui variable bebas yang 

dominan berpengaruh pada varial terikat.62 Uji ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dari variable independen X1, X2, terhadap Y. 

jika nilai t hitung > t tabel atau sig <a maka ditolak H0 yang artinya 

variable X berpengaruh secara signifikan terhadap Y. 

3) Koefisien Determinasi 

Setelah dilakukan analisis regresi berganda, maka selanjutnya akan 

dilakukan analisis koefisien determinasi berganda (R2) yang dilakukan 

dengan maksud untuk mendjelaskan keampuhan model persamaan 

regresi berganda dalam menjelaskan pengaruh perubahan pada 

variable independen yaitu lokasi (X1), promosi (X2) terhadap variable 

dependen yaitu keputusan pembelian(Y). koefisien Determinasi (R2) 

menyatakan proporsi keragaman pada variable bergantung yang 

                                                             
62 Imam, Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 101.  
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mampu dijelaskan oleh variable penduganya.Nilai R2 berkisar antara 0 

sampai 1, nilai R2 yang semakin mendekat 1 menunjukkan pengaruh 

variable penduga terhadap variable bergantung yang semakin kuat. 

Sebaliknya, semakinmendekati 0 menunjukkan engaruh yang semakin 

lemah.nilai koefisien determinasi dihitung dengan rumus: 

R2 = Jumlah kuadrat Regresi 

JUmlah kuadrat Total 

 

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan kekuatan hubungan 

fungsional antara Variabel bergantung dengan variable penduganya. 

Nilai R berkisar atara -1 sampai 1. Semakin mendekati -1 atau 1 

menunjukkan hubungan fungsional yang semakin melemah. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

1. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor atau 

butir pertanyaan dengan skor kontruk atau variabel. Dalam uji ini, setiap 

item akan diuji korelasinya dengan skor total variabel yang dimaksud. 

Validitas atau kesahihan suatu instrumen adalah ukuran seberapa tepat 

instrumen itu mampu menghasilkan data sesuai dengan ukuran yang 

sesungguhnya ingin diukur. Untuk menguji validitas instrument dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan jenis validitas konstruk, sebab 

variabel dalam penelitian ini berkaitan dengan fenomena dan obyek yang 

abstrak tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Adapun cara 

menghitungnya dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment, 

sebagai berikut:63 

Rxy=
𝑁∑𝛸𝛶−(∑𝛸)(∑𝛶)

√(𝑁∑𝛸2−(∑𝛸)2)(𝑁∑𝛶2–(∑𝛶)2)

 

Keterangan: 

Rxy  : koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N  : jumlah responden 

∑X  : jumlah seluruh nilai X 

                                                             
63Retno Widyaningrum, Statistika Edisi Revisi, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 107. 
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∑Y  : jumlah seluruh nilai Y 

∑XY : jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y 

Dalam hal analisis item ini Masrun menyatakan ”Teknik korelasi 

untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang merupakan teknik 

yang paling banyak digunakan” selanjutnya dalam memberikan 

interpretasi terhadap koefisien korelasi, Masrun menyatakan ”item yang 

mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi 

yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang 

tinggi pula. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah 

kalau “r” tabel = 0,30”. Jadi kalau korelasi antar butir dengan skor total 

kurang dari 0,30 maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak 

valid.64 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen dapat disimpulkan 

dalam tabel rekapitulasi di bawah ini. 

Tabel 3.2 Rekapitulasi Uji Validitas Variabel X1 (Lokasi)  

No. Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1 0.459 0,30 Valid 

2 0.441 0,30 Valid 

3 0.387 0,30 Valid 

4 0.518 0,30 Valid 

                                                             
64Sugiyono., 187-189. 
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5 0.524 0,30 Valid 

6 0.505 0,30 Valid 

7 0.676 0,30 Valid 

8 0,516 0,30 Valid 

9 0.419 0,30 Valid 

10 0.480 0,30 Valid 

 

Dengan demikian instrument yang valid dan digunakan untuk 

penelitian sesungguhnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Tabel 3.3 Rekapitulasi Uji Validitas Variabel X2(Promosi) 

No. Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1 0.474 0,30 Valid 

2 0.486 0,30 Valid 

3 0.371 0,30 Valid 

4 0.513 0,30  Valid 

5 0.537 0,30 Valid 

6 0.507 0,30 Valid 

7 0.675 0,30 Valid 

8 0.529 0,30 Valid 

9 0.429 0,30 Valid 

10 0.456 0,30 Valid 



 

58 
 

Dengan demikian instrument yang valid dan digunakan untuk 

penelitian sesungguhnya adalah 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9,10. 

 

 

 

Tabel 3.3 Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Y (Keputusan Pembelian) 

 

No. Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1 0.399 0,30 Valid 

2 0.458 0,30 Valid 

3 0.359 0,30 Valid 

4 0.478 0,30  Valid 

5 0.389 0,30 Valid 

6 0.362 0,30 Valid 

7 0.516 0,30 Valid 

8 0.377 0,30 Valid 

 

Dengan demikian instrument yang valid dan digunakan untuk 

penelitian sesungguhnya adalah 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 
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Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah instruemn 

(indikator) yang digunakan dapaat dipercaya sebagai alat ukur variabel. 

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi suatu 

instrumen dapat dipercaya atau dapat diandalkan, artinya reliabilitas 

menyangkut ketepatan alat ukur. Instrument yang reliable adalah 

instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama.  

Pengertian lain yang mudah dipahami adalah jika satu set obyek 

yang sama diukur berkali-kali dengan alat ukur yang sama, apakah akan 

diperoleh hasil yang sama? Jika jawabannya ”ya”, maka instrumen yang 

bersangkutan mempunyai derajat reliabilitas yang tinggi.65 

Adapun teknik yang digunakan untuk menghitung reliabilitas 

instrumen adalah teknik belah dua (split half) dengan analisis rumus 

Spearman Brownsebagai berikut : 

ri = 
2 .  𝑟𝑏

1+ 𝑟𝑏
 

Keterangan: 

ri : reliabilitas internal seluruh instrument 

rb : korelasi poduct moment antara belahan pertama (skor 

ganjil) dan belahan kedua (skor genap).66 

                                                             
65Ibid., 224.  
66Ibid., 185-186.. 
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Adapun secara terperinci hasil perhitungan reliabilitas instrumen 

variabel lokasi, promosi dan keputusan pembelian dapat dijelaskan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1 : Mengelompokkan item soal menjadi dua bagian yaitu 

kelompok item ganjil dan item genap. Secara 

terperinci lihat lampiran 5 dan 6 

Langkah 2 : Mencari koefisien korelasi dengan rumus Product 

Moment antara belahan pertama (skor ganjil) dan 

belahan kedua (skor genap) 

Langkah 3 : Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus 

Spearman Brown. 

Setelah diperoleh angka koefisien reliabilitas, langkah selanjutnya 

adalah mengkonsultasikan atau membandingkan dengan angka kritik atau 

batas minimal reliabilitas. Batas minimal reliabilitas sebuah instrumen 

menurut Linn dan Kaplan adalah 0,7.67 

 

Tabel 3.4 Rekapitulasi Uji Reliabilitas 

Variabel X1 (Lokasi) ,X2 (Promosi) dan Variabel Y (Keputusan 

Pembelian) 

Variabel ”r” hitung “r” kritis Keterangan 

                                                             
67Eko Putro W, Penilaian Hasil Pembelajaran Di Sekolah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2014), 195-196. 
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X1 0,759 0,7 Reliabel 

X² 1 0,7 Reliabel 

Y 1 0,7 Reliabel 

Dari tabel penolong pada lampiran 5 dan 6 dapat diketahui: 

1) Perhitungan Reliabilitas Angket Lokasi 

ri = 
2 .  𝑟𝑏

1+ 𝑟𝑏
 

ri = 
2 .  0,6121673

1 + 0,6121673
 

ri = 
1,224334557

1,612167279
 

ri = 0,759433945 

ri = 0,759 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh bahwa rhitung> rkritis yaitu, 

0,759> 0,7. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel.   

 

2) Perhitungan Reliabilitas Angket Promosi 

ri =  
2 .  𝑟𝑏

1+ 𝑟𝑏
 

ri = 
2 .1

1 + 1
 

ri = 
2

2
 

ri = 1 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh bahwa rhitung> rkritis yaitu, 1> 0,7. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 
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3) Perhitungan Reliabilitas Angket Keputusan Pembelian 

ri =  
2 .  𝑟𝑏

1+ 𝑟𝑏
 

ri = 
2 .1

1 + 1
 

ri = 
2

2
 

ri = 1 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh bahwa rhitung> rkritis yaitu, 

1> 0,7. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 

B. HasilPengujianDeskripsi 

1. Deskripsi data tentang lokasi usaha di Bakpia Ahmad’s Family 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran data tentang lokasi usaha. Data ini diperoleh 

dari angket yang disebarkan kepada seluruh pelangganyang berjumlah 

55 koresponden. Adapun angket penelitian lokasi usaha dapat dilihat 

pada lampiran 8. Penskoran angket lokasi dapat dilihat pada 

lampiran9. 

2. Deskripsi data tentang Promosi usaha di Bakpia Ahmad’s Family 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran data tentang promosi. Data ini diperoleh dari 

angket yang disebarkan kepada seluruh pelanggan yang berjumlah 55 

koresponden. Adapun angket penelitian variabel promosi dapat dilihat 
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pada lampiran 8. Penskoran angket promosi dapat dilihat pada 

lampiran10. 

3. Deskripsi data tentang Keputusan Pembelian di Bakpia Ahmad’s 

Family 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran data tentang keputusan pembelian. Data ini 

diperoleh dari angket yang disebarkan kepada seluruh pelanggan yang 

berjumlah 55 koresponden. Adapun angket penelitian variabel 

keputusan pembelian dapat dilihat pada lampiran 8. Penskoran angket 

keputusan pembelian dapat dilihat pada lampiran11. 

Setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data 

yang penulis butuhkan sesuai dengan pembahasan skripsi ini, data 

tersebut belum dapat dimengerti sebelum diadakan analisis data. 

 

C. HasilpengujianHipotesis 

1. Uji Normalitas Residual 

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari model regresi terdistribusi secara normal 

atau tidak. Jadi dalam hal ini yang di uji normalitas bukan masing-

masing variabel independen dan dependen tetapi nilai residual yang 

dihasilkan dari mode regresi. Model regresi yang baik adalah yang 

memiliki nilai residual yang berdistribusi secara normal. Uji normalitas 
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residual yang digunakan peneliti adalah uji Kolmogorov-Smirnov dan 

pengujiannya menggunakan SPSS versi 16,0 for windows data dilihat 

pada lampiran 12. Kriteria dari uji normalitas residual adalah apabila 

signifikansi residual lebih dari 0,05 maka residual berdistribusi 

normal.68 

2. Uji Linieritas 

Uji linearitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis 

hubungan, bertujuan untuk melihat apakah hubungan dua variabel 

membentuk garis lurus (linier). Prinsip uji linear adalah melihat apakah 

penyimpangan garis hubungan antar data menjauhi atau mendekati 

garis linear. 

Pengujian linieritas pada penelitian ini dibantu menggunakan 

perhitungan program SPSS versi 16, P-value ditunjukkan oleh Sig. pada 

Deviation from Linearity sedangkan α= tingkat signifikansi yang dipilih 

adalah 0,05. pada out put SPSS apabila nilai P-value> α maka H0 

diterima.69 Kemudian untuk hasil uji linieritas dapat dilihat pada tabel 

4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 Hasil Uji Linieritas 

Uji Linieritas P-Value Sig Keputusan Kesimpulan 

                                                             
68 Duwi Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data, Olah Data, & Penyelesaian Kasus-Kasus 

Statistik (Yogyakarta: Mediakom, 2016), 109.  
69 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian (STAIN Ponorogo: 

Pustaka Felicha ,2016), 61.  
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Lokasi dan 

Keputusan 

Pembelian 

= 0.351 0,05 H0 diterima Linier 

Promosi dan 

Keputusan 

Pembelian 

= 0.232 0,05 H0 diterima Linier 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui masing-masing sampel 

memiliki P-Value > α sehingga H0 diterima. Ini berarti hubungan antara 

X1 (Lokasi)dengan Y (Keputusan Pembelian) dan antara X2 (Promosi)dan 

Y (Keputusan Pembelian) termasuk hubungan yang linier. Adapun hasil 

perhitungan uji linearitas dapat dilihat secara terperinci pada lampiran 13. 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(variabel independen). Model uji regresi yang baik selayaknya tidak 

terjadi multikolinieritas. Untuk mengetahui terjadi multikolinieritas 

diantara variabel bebas dalam suatu model regresi dilakukan dengan 

melihat atau menguji nilai VIF(Variance Inflation Factor) atau nilai Tol 

(Tolerance). Apabila VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat masalah 

multikolinieritas, dan sebaliknya apabila VIF lebih dari 10, maka terdapat 
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multikolinieritas. Kemudian untuk hasil uji multikolinieritas dapat dilihat 

pada tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji 

Multikolinieritas 

VIF Keputusan Kesimpulan 

Lokasi(x1) 6,314 6,314 <10 

Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Promosi (x2) 6,314 6,314 <10 

Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Untuk uji multikolinieritas dibantu menggunakan perhitungan 

program SPSS versi 16, menunjukkan bahwa nilai VIF kurang dari 10, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 

Adapun hasil perhitungan uji multikolinieritas dapat dilihat secara 

terperinci pada lampiran 14. 

4. Uji Heterokedatisitas 

Heterokedatisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama 

untuk semua pengamatan. Model regresi yang baik adalah 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Salah satu cara 

yang dapat digunakan untuk melihat adanya kasus heterokedastisitas 

adalah dengan memperhatikan plot dari sebaran residual (*ZRESID) dan 

variable yang diprediksikan (*ZPRED). Jika sebaran titik-titik dalam plot 
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tidak menunjukkan adanya suatu pola tertentu, maka dapat dikatakan 

bahwa model terbebas dari asumsi heterokedastisitas. Interpretasi hasil uji 

heterokedastisitas dibantu menggunakan perhitungan program SPSS versi 

16, dilakukan dengan membandingkan plot residunya. Apabila menyebar 

diatas dan dibawah residu = 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heterokedastisitas. Adapun hasil perhitungan uji heterokedastisitas 

dapat dilihat secara terperinci pada lampiran 14. 

5. Analisis Data Pengaruh Lokasi dan Promosi terhadap Keputusan 

Pembelian 

a. Analisis Data tentang PengaruhLokasi(X1) terhadapKeputusan 

Pembelian (Y) Bakpia Ahmad’s Family 

Uji regresi linier sederhana ini digunakan untuk mencari ada 

tidaknya pengaruh antara satu variabel independen dengan satu 

variabel dependen. Dalam pembahasan ini adalah untuk mencari ada 

tidaknya pengaruh antara Lokasi(X1) terhadapKeputusan Pembelian 

(Y). 

Sebelum masuk rumus perhitungan, maka dibuat tabel 

penolong perhitungan.  Tabel tersebut digunakan untuk penolong 

perhitungan uji linier sederhana variabel lokasi terhadap keputusan 

pembelian dan perhitungan regresi linier berganda yaitu lokasi dan 

promosi terhadap keputusan pembelian. Adapun tabel penolong 

perhitungan tersebut adalah sebagai berikut: 
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Analisis dalam regresi linier sederhana pengaruh lingkungan 

keluarga terhadap kedisiplinan siswa dalam penelitian ini dibantu 

menggunakan perhitungan program SPSS versi 16.0 for windows. 

Adapun hasilnya sebagai berikut:  

1) Identifikasi Variabel 

Variabel independen : lokasi (X1) 

Variabel dependen : keputusan pembelian (Y) 

2) Mengestimasi/menaksi Model 

a) Membuat tabel perhitungan 

Dari table 4. 3 di atas, maka didapatkan: 

∑ 𝑥1 = 1482 ∑ 𝑥1
2 = 40740 ∑ 𝑥1𝑦 = 34103 

∑ 𝑦= 1249 ∑ 𝑦2 = 28729 n = 55 

 

b) Menghitung nilai �̅� dan �̅� 

�̅� = 
∑ 𝑥₁

𝑛
 =  

1482

55
 

= 26, 945 

�̅� = 
∑ 𝑦

𝑛
 = 

1249

55
 

= 22,709 

 

c) Menghitung nilai b1 dan b0 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier 

sederhana melalui SPSS versi 16,0 for windows untuk b1 

didapatkan nilai 0,553 dan b0 didapatkan nilai 7,810 . Nilai b1 
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dan b0 dapat dilihat dari tabel Coefficients yang terletak pada 

hasil pengolahan data uji regresi sederhana pada lampiran 15. 

d) Model regresi linier sedehana 

Berdasarkan tabel hasil pada hasil pengolahan data 

regresi linier sederhana pengaruh lokasi terhadap keputusan 

pembelianpada bagian tabel Coefficients yang terletak pada 

lampiran 15, maka dapat dibuat model regresi linier sederhana 

dengan persamaan sebagai berikut: 

�̂� = b0 + b1x 

=7,810+0,553 x  

3) Uji signifikansi model 

a) Hipotesis 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara lokasi terhadap 

keputusan pembelian Bakpia Ahmad’s Family. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara lokasi terhadap 

keputusan pembelian Bakpia Ahmad’s Family. 

b) Statistik Uji 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi 

linier sederhana X1 terhadap Y dengan program SPSS 

versi 16,0 for windows pada bagian tabel  Anova, maka 
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didapatkan hasil uji statistik regresi linier sederhana 

sebagai berikut : 

Tabel 4.4Hasil Uji Statistik Regresi Linier Sederhana X1 terhadap 

Y: Tabel Anova 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom (df) 

Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 

Regresi 1 

SS Regresi (SSR) 

246,679 

MS Regresi (MSR) 

246,679 

Error 55 – 2 = 53 

SS Error (SSE) 

118,667 

MS Error (MSE) 

2,239 

    

Total 55 – 1 =54 

SS Total (SST) 

365,345 

 

Hasil pengolahan data regresi linier sederhana 

pengaruh lokasi terhadap keputusan pembeliandengan 

program SPSS versi 16,0 for windows dapat dilihat pada 

lampiran 15. 

c) Uji Parsial (uji t)  

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.810 1.434  5.447 .000 

X1 .553 .053 .822 10.496 .000 

a. Dependent Variable: Y     

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel. 

Dapat dijelaskan hasil uji t. Pengujian berpengaruh variabel 

lokasi terhadap keputusan pembelian menghasilkan nilai t 

hitung sebesar 10.496  lebih besar dari t tabel (2,004) atau nilai 

signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (a=5%) 

sehingga tolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian  

d) Koefisien determinasi (R2) dan interpretasi 

(1) Koefisien determinasi (R2) 

Nilai koefisien determinasi (R2) dapat dilihat 

pada tabel hasil pengolahan data regresi sederhana 

bagian Model Summary. Hasil pengolahan tersebut 

menunjukkan bahwa nilai R2 sebesar 0,675. 

Perhitungan analisis regresi linier sederhana 

pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian dengan 
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program SPSS versi 16,0 for windowsdan perhitungan 

manual, hasil pengolahan data dapat dilihat pada 

lampiran 15. 

(2) Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi 

diatas didapatkan nilai 0,675. Nilai tersebut 

menggambarkan bahwa lokasi (X1) berpengaruh 

sebesar 67,5% terhadap keputusan pembelian (Y) dan 

82,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

b. Analisis Data tentang Pengaruh  Promosi (X2) terhadap Keputusan 

Pembelian  (Y) di Bakpia Ahmad’s Family. 

Analisis dalam regresi linier sederhana pengaruh promosi 

terhadap keputusan pembelian dalam penelitian ini dibantu 

menggunakan perhitungan program SPSS versi16,0 for windows. 

Adapun hasilnya sebagai berikut:  

1) Identifikasi variabel 

Variabel independen(X2) : Promosi 

Variabel dependen(Y)    : Keputusan Pembelian 

2) Mengestimasi/menaksi Model 

a) Membuat tabel perhitungan 

Dari table 4. 3 di atas, maka di dapatkan: 
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∑ 𝑥2 = 1481 ∑ 𝑥2
2 = 40697 ∑ 𝑥2𝑦 = 34227 

∑ 𝑦 = 1249 ∑ 𝑦2 = 28729 n = 55 

b) Menghitung nilai �̅� dan �̅� 

�̅� = 
∑ 𝑥₂

𝑛
 =  

1481

55
 

= 26,927 

�̅� = 
∑ 𝑦

𝑛
 = 

1249

55
 

= 22,709 

c) Menghitung nilai b1 dan b0 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier sederhana 

melalui SPSS versi16,0 for windows untuk b1 didapatkan nilai 

0,531 dan b0 didapatkan nilai 8,423. Nilai b1 dan b0 dapat dilihat 

dari tabel Coefficients yang terletak pada hasil pengolahan data 

uji regresi sederhana pada lampiran 16. 

d) Model regresi linier sedehana 

Berdasarkan tabel hasil pada hasil pengolahan data 

regresi linier sederhana promosi terhadap keputusan 

pembelianpada bagian tabel Coefficients yang terletak pada 

lampiran 16, maka dapat dibuat model regresi linier sederhana 

dengan persamaan sebagai berikut: 

�̂�=b0 + b1x 

=8,423+0,531x 

3) Uji signifikansi model 
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a) Hipotesis 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara promosi terhadap 

keputusan pembelian Bakpia Ahmad’s Family. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara lokasi terhadap keputusan 

pembelian Bakpia Ahmad’s Family. 

b) Statistik Uji 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

sederhana X2 terhadap Y dengan program SPSS versi 16,0 for 

windows pada bagian tabel  Anova, maka didapatkan hasil hasil 

uji statistik regresi linier sederhana sebagai berikut: 

Tabel 4.5Hasil Uji Statistik Regresi Linier Sederhana X2 terhadap 

Y: Tabel Anova 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom (df) 

Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 

Regresi 1 

SS Regresi (SSR) 

230,172 

MS Regresi (MSR) 

130,172 

Error 55 – 2 = 53 

SS Error (SSE) 

135,173 

MS Error (MSE) 

2,550 

Total 55 – 1 = 54 

SS Total (SST) 

365,345 
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Hasil pengolahan data regresi linier sederhana pengaruh 

promosi terhadap keputusan pembelian dengan program SPSS versi 

16,0 for windows  dapat dilihat pada lampiran 16. 

c) Uji Parsial (Uji t)  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.423 1.519  5.544 .000 

X2 .531 .056 .794 9.500 .000 

a. Dependent Variable: Y     

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel. Dapat 

dijelaskan hasil uji t. Pengujian berpengaruh variabel lokasi terhadap 

keputusan pembelian menghasilkan nilai t hitung sebesar 9.500 lebih 

besar dari t tabel (2,004 ) atau nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 

lebih kecil dari 0,05 (a=5%) sehingga tolak H0. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh promosi terhadap keputusan 

pembelian  

d) Koefisien determinasi (R2) dan interpretasi 

(1) Koefisien determinasi (R2) 



 

76 
 

Nilai koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada 

tabel hasil pengolahan data regresi sederhana bagian Model 

Summary. Hasil pengolahan tersebut menunjukkan bahwa 

nilai R2 sebesar 0,630. 

Perhitungan analisis regresi linier sederhana 

pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian dengan 

program SPSS versi 16,0 for windowsdan perhitungan 

manual, hasil pengolahan data dapat dilihat pada lampiran 

16. 

(2) Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi 

diatas didapatkan nilai 0,630. Nilai tersebut 

menggambarkan bahwa promosi (X2) berpengaruh sebesar 

63% terhadap keputusan pembelian (Y) dan 79,4% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

c. Analis Data tentang Pengaruh Lokasi (X1) dan Promosi (X2) 

terhadap Keputusan Pembelian (Y)Bakpia Ahmad’s Family. 

1) Identifikasi variabel 

Variabel independen : Lokasi (𝑋1)  

Promosi (𝑋2) 

Variabel dependen : Keputusan Pembelian (Y) 
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2) Mengestimasi/menaksir model 

a) Membuat tabel perhitungan 

Dari table 4. 3 di atas, maka di dapatkan: 

∑ 𝑥1 = 1482 ∑ 𝑥1
2 = 40740 ∑ 𝑥1𝑦= 34103 

∑ 𝑥2 = 1481 ∑ 𝑥2
2 = 40697 ∑ 𝑥2𝑦= 34227 

∑ 𝑦= 1249 ∑ 𝑦2= 28729 

 

∑ 𝑥1𝑥2 =40702 

b) Menghitung nilai ∑ 𝑋1
2
 dan ∑ 𝑋2

2
 

 ∑ 𝑋1
2
 = ∑ 𝑋1

2
 – 

(∑ 𝑥1)
2

𝑥
 

=40740– 
(1482)²

55
 

=40740 - 
2196324

55
 

= 40740 – 39933,163 

= 806,837 

 ∑ 𝑥2
2=∑ 𝑥2

2 – 
(∑ 𝑥2)

2

𝑥
 

= 40697- 
(1481)²

55
 

= 40697-
2193361

55
 

= 40697 – 39879,290 

=817,71 

c) Menghitung nilai ∑ 𝑥1 𝑥2 
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∑ 𝑥1𝑥2  = ∑ 𝑥1𝑥2 – 
(∑ 𝑥1)(∑ 𝑥2)

𝑥
 

=40702 – 
(1482)(1481)

55
 

=40702- 
2194842

55
 

=40702 – 39906,218 

= 795,782 

d) Menghitung nilai ∑ 𝑥1𝑥 dan ∑ 𝑥2𝑥 

∑ 𝑥1𝑥= ∑ 𝑥1𝑥 – 
(∑ 𝑥1)(∑ 𝑥)

𝑥
 

= 359900 - 
(6355)(6196)

92
 

= 359900 - 
33052355

92
 

= 359900 – 359264,728 

=635,272 

∑ 𝑥2 𝑥= ∑ 𝑥2𝑥 – 
(∑ 𝑥2) (∑ 𝑥)

𝑥
 

 = 34227 - 
(1481)(1249)

55
 

= 34227 - 
1849769

55
 

= 34227 – 33632,163  

                    = 594,837 

e) Menghitung nilai b1, b2, dan b0 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier 

sederhana melalui SPSS versi 16,0 for windows untuk b1 
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didapatkan nilai 0,739, b2 didapatkan 0,188, dan b0 didapatkan 

nilai 7,876. Nilai b1, b2, dan b0 dapat dilihat dari tabel 

Coefficients yang terletak pada hasil pengolahan data uji 

regresi berganda pada lampiran 17. 

f) Model regresi linier berganda 

Berdasarkan tabel hasil pada hasil pengolahan data 

regresi linier berganda pengaruh lokasi dan promosi terhadap 

keputusan pembelian pada bagian tabel Coefficients yang 

terletak pada lampiran 14, maka dapat dibuat model regresi 

linier berganda dengan persamaan sebagai berikut: 

�̂�= b0+ b1x1 + b2x2 

  =7,876+0,739x₁+ 0,188x₂ 

3) Uji signifikansi model 

a) Hipotesis 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara lokasi dan promosi 

terhadap keputusan pembelian Bakpia Ahmad’s Family. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antaraantara lokasi dan promosi 

terhadap keputusan pembelian Bakpia Ahmad’s Family. 

b) Statistik Uji 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

berganda X1 dan X2 terhadap Y dengan program SPSS versi 16,0 
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for windows pada bagian tabel  Anova, maka didapatkan hasil 

hasil uji statistik regresi linier berganda sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6Hasil Uji Statistik Regresi Linier Berganda X1dan 

X2terhadap Y: Tabel Anova 

 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom (df) 

Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 

Regresi 2 

SS Regresi (SSR) 

247,842 

MS Regresi (MSR) 

123,921 

Error 55 – 3 = 52 

SS Error (SSE) 

117,504 

MS Error (MSE) 

2,260 

Total 55– 1= 54 

SS Total (SST) 

365,345 

 

Hasil pengolahan data regresi linier berganda pengaruh lokasi 

dan promosi terhadap keputusan pembelian dengan program SPSS versi 

16,0 for windows dapat dilihat pada lampiran 17. 

c) Mencari Fhitung dan Ftabel 

Nilai F tabel dengan tingkat signifikan 𝑥 = 5 % dan Degrees 

of Freedom (df) sebesar 2 ; 52 adalah 3,175. Hasil pengolahan data 
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diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 54,840 dan nilai F hitung 

tersebut lebih besar dari F tabel, sedangkan nilai Sig.-nya diketahui 

sebesar 0,000 dan nilai Sig.-nya tersebut dibawah 0,050 atau 5%. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda melalui 

program SPSS versi 16,0 for windows dinyatakan bahwa Fhitung> 

Ftabel atau Sig < 0, 050 maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh yang 

signifikan antara lokasi dan promosi terhadap keputusan pembelian 

Bakpia Ahmad’s Family. 

Nilai Fhitung maupun nilai signifikansi dapat dilihat pada 

hasil pengolahan data regresi linier berganda pengaruh antara lokasi 

dan promosi terhadap keputusan pembelian pada tabel ANOVA 

yang terletak pada lampiran 17. 

d) Koefisien determinasi (R2) dan interpretasi 

(1) Koefisien determinasi (R2) 

Nilai koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada 

tabel hasil pengolahan data regresi berganda bagian Model 

Summary. Hasil pengolahan tersebut menunjukkan bahwa 

nilai R2 sebesar 0,678. 

Perhitungan analisis regresi linier berganda pengaruh 

antara lokasi dan promosi terhadap keputusan pembelian 

dengan program SPSS versi 16,0 for windows dan 
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perhitungan manual, hasil pengolahan data dapat dilihat 

pada lampiran 17. 

(2) Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi 

diatas didapatkan nilai 0,678. Nilai tersebut menggambarkan 

bahwa lokasi (X1) dan promosi (X2) berpengaruh sebesar 

67,8% terhadap keputusan pembelian (Y) dan 82,4% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

 

D. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lokasi dan 

promosi terhadap keputusan pembelian padaa pengunjung Bakpia 

Ahmad’s Family. Variabel dalam peenelitian ini terdiri dari variabel 

lokasi dan promosi . berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

bahwa variabel lokasi dan promosi secara parsil berpengaruh signifikan 

teradap keputusan pembelian, dan pengujian yang telah dilakukan 

diatas maka diperoleh jawaban untuk masing- masing rumusan dan 

dapat diuji hipotesis penelitian yang telah dibuat sebagai berikut:  

1. Pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier sederhana 

dan uji t, diperoleh hasil bahwa lokasi mempengaruhi keputusan 

pembelian. Pengaruh yang diberikan bersifat positif dan 
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signifikan. Arah positif yang diberikan variabel lokasi dapat dlihat 

dari persamaan regresi sebagai berikut: 

Y =7,810+0,553 x 

  Adapun pembahasannya sebagai berikut: 

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,553. Nilai 

b1 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara variabel lokasi (X1) dengan Keputusan Pembelian (Y). jika 

lokasi meningkat maka keputusan pembelian menjadi meningkat. 

Nilai koefisien regresi b1 sebesar 0, 553 artinya jika lokasi 

dinaikkan sebesar satu tingkat, maka keputusan pembelian 

sebesar 0,553 satuan dengan asumsi variabel independen yang 

lain tetap. 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, menunjukkan lokasi 

berpengaruh secara signifikan terhadapkeputusan pembelian. 

Maka, penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa:” lokasi usaha adalah aspek penting dalam strategi saluran 

distribusi. Lokasi yang baik menjamin tersedianya akses yang 

cepat, dapat menarik sejumlah besarnya konsumen, dan cukup 

kuat untuk mengubah pola berbelanja dan pembelian konsumen”. 

Oleh karena itu, dapat disimpulakn bahwa lokasi secaraa 

parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan nilai 

thitung = 10.496 > t tabel (2,004) atau nilai signifikansi uji t sebesar 
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0,000 lebih kecil dari 0,05 (a=5%) sehingga tolak H0. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh lokasi terhadap keputusan 

pembelian  

2. Pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier sederhana 

dan uji t, diperoleh hasil bahwa lokasi mempengaruhi keputusan 

pembelian. Pengaruh yang diberikan bersifat positif dan 

signifikan. Arah positif yang diberikan variabel lokasi dapat dlihat 

dari persamaan regresi sebagai berikut: 

 Y =8,423+0,531 x 

Adapun pembahasannya sebagai berikut: 

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,531. Nilai 

b1 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara variabel promosi (X2) dengan Keputusan Pembelian (Y). 

jika promosi meningkat maka keputusan pembelian menjadi 

meningkat. Nilai koefisien regresi b1 sebesar 0, 531 artinya jika 

promosi dinaikkan sebesar satu tingkat, maka keputusan 

pembelian sebesar 0,531 satuan dengan asumsi variabel 

independen yang lain tetap. 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas,menunjukkan 

bahwapromosi berhubungan dengan keputusan pembelian, hal ini 

sesuai dengan pendapat Rianti bahwa:”Promosi penjualan 



 

85 
 

merupakan unsur utama dalam kampanye penjualan dan dapat 

didefinisikansebagai bentuk persuasi langsung melalui pengunaan 

berbagai insentif/reward,umumnya berjangka pendek ,dan dapat 

diatur untuk merangsang dan mempengaruhi keputusan 

pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah 

barang yang dibeli konsumen atau pedagang ” 

Oleh karena itu, dapat diasimpulkan bahwa promosi 

secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan 

nilai t hitung = 9.500 > t tabel (2,004 ) atau nilai signifikansi uji t 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (a=5%) sehingga tolak H0. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh promosi terhadap 

keputusan pembelian  

3. Pengaruh lokasi dan promosi terhadap keputusan pembelian 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier berganda 

tentang lokasi dan promosi terhadap keputusan pembelian 

diperoleh Fhitung (54,840) > Ftabel (3,175) sehingga Ho ditolak. Hal 

ini berarti ada pengaruh yang signifikan antaralokasi dan promosi 

terhadap keputusan pembelian Bakpia Ahmad’s Family. 

Besar koefisien determinasi (R2) adalah 0,678, artinya 

lingkungan keluarga dan hukuman berpengaruh sebesar 67,8 % 

terhadap keputusan pembelian Bakpia Ahmad’s Family, 

sedangkan 82,4 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
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Dari hasil penelitian di atas, terlihat jelas bahwa dari 

seluruh hasil perhitungan dengan menggunakan rumus regresi, uji 

t, dan lainnya hasilnya  semuanya  menunjukkan nilai yang 

positif. Hal ini memberikan indikasi bahwa lokasi dan promosi 

benar- benar berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan pembahasan, dengan melihat hasil penelitian peneliti 

maka dapat disimpulkan bahwa dengan mempertimbangkan 

penempatan lokasi dengan baik, maka akan menarik konsumen 

untuk melakukan pembelian pada perusahaan tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat 

menyimpulkan tiga hal yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu: 

1. Bahwa lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Bakpia 

Ahmad’s Family, yang dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 10.496  lebih 

besar dari t tabel (2,004) atau nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil 

dari 0,05 (a=5%) sehingga tolak H0. Nilai R nya adalah 0,675 atau 6,75 %.   

2. Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Bakpia 

Ahmad’s Family, yang dibuktikan dengan nilait hitung = 9.500 > t tabel (2,004 ) 

atau nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (a=5%) 

sehingga tolak H0.nilai R nya yaitu 0,630 atau 6,3%. 

3. Antara lokasi dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 

pembelian Bakpia Ahmad’s Family  

B. Saran  

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memiliki saran 

diantaranya: 

1. Bagi perusahaan hendaknya memperluas jalan masuk keperusahaan bakpia 

Ahmad’s Family, agar mobil bisa langsung masuk ke perusahaan dan  
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konsumen yang memesan banyak bakpia tidak kesulitas untuk memasukkan 

pesananannya ke dalam mobil. 

2. Alangkah baiknya perusahaan Bakpia Ahmad’s Family ini melakukan 

promosi, karena promosi itu perlu dilakukan, agar pelanggan itu lebih tahu 

tentang produk yang dipasarkan, dan juga agar ketika perusahaan itu 

melakukan promosi di sosial media bisa di kenal oleh berbagai daerah. 
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