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ABSTRAK 

Yoantika, Dias. 2019. Pengaruah Kualitas Informasi dan Pengetahuan Konsumen 

terhadap Keputusan Pembelian di Swalayan Surya Jenangan. Skripsi, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Said Abadi, Lc., M.A. 

 

Kata Kunci: Harga, Produk dan Konsumen 

 

Proses pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen 

berbeda-beda, bergantung pada jenis keputusan pembelian. Pembelian yang rumit 

dan mahal mungkin melibatkan lebih banyak pertimbangan pembeli dan lebih 

banyak peserta. Apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, di mana membeli, 

dan kapan membelinya bergantung pada pengetahuan konsumen mengenai hal-hal 

tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka konsumen membutuhkan beberapa 

informasi yang berkualitas untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk 

yang mereka inginkan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Apakah kualitas informasi 

berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian di Swalayan Surya 

Jenangan? 2) Apakah pengetahuan konsumen berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian di Swalayan Surya Jenangan? 3) Apakah kualitas informasi 

dan pengetahuan konsumen berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 

pembelian di Swalayan Surya Jenangan?. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pedekatan kuantitatif. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan pendekatan Isac Michel, dengan jumlah 

responden 96 konsumen Swalayan Surya Jenangan. Teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner sedangkan analisis data menggunakan analisis regresi 

linier berganda. 

Dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, maka 

dapat disimpulkan bahwa: secara parsial kualitas informasi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian di Swalayan Surya Jenangan dengan 

nilai thitung > ttabel yaitu 4,182 > 1,985 dan nilai signifikansi uji t < nilai sig yaitu 

0,000 < 0,05 serta kualitas informasi  berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

sebesar 15,7%. Secara parsial pengetahuan konsumen berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian dengan nilai thitung > ttabel yaitu  7,693 > 1,985  dan 

nilai signifikansi uji t < nilai sig 0,05 yaitu  0,000 < 0,05 serta pengetahuan 

konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 38,6%. Kualitas 

informasi dan pengetahuan  konsumen secara simultan berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap keputusan pembelian dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 35,325 > 

3,09 dan nilai signifikan uji F < nilai sig yaitu 0,000 < 0,05 serta kualitas informsi 

danpengetahuan konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan 

sebesar 43,2% .  

 

 



 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini pemasaran barang atau jasa umumnya tidak dapat 

dikerjakan langsung dari produsen ke konsumen, melainkan harus melalui 

beberapa perantara untuk penyaluran barang dari produsen ke konsumen yang 

dikenal dengan sebutan lembaga saluran distribusi pemasaran (saluran 

pemasaran). Sebagai mata rantai terakhir dari saluran pemasaran tersebut 

adalah pengecer (retailer). Retailing (pedagang eceran) merupakan kegiatan 

yang sangat penting dalam menyampaikan barang dari produsen ke 

konsumen.
1
 

Berdasarkan hal tersebut perkembangan bisnis retail di Indonesia juga 

semakin meningkat, baik itu yang sudah berskala besar seperti Hypermart, 

Indomart, Alfamart, maupun yang masih berskala kecil dan belum memiliki 

banyak cabang. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) mengklaim 

pertumbuan industri ritel pada semester 1 tahun 2018 sebesar 7-7,5%. Angka 

ini lebih besar dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 yang hanya sebesar 

5%.
2
 

Dari jumlah pertumbuhan industri ritel tersebut tidak luput juga kota 

Ponorogo ikut andil dalam pertumbuhan bisnis ritel yang ada di kota tersebut. 

                                                             
1 Beni Subekti, Bisnis Ritel di Indonesia (Purwokerto, Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto, 2014), 4. 
2 Samuel Pablo, “Pengusaha: Industri Ritel Semester I-2018 Tumbuh 7-7,5%” Dalam 

https://www.cnbnindonesia.com/news/20180622163406-4-20125/pengusaha-industri-ritel 

semester-i-2018-tumbuh-7-75, (diakses pada tanggal 20 Januari 2019, jam 21.35). 

https://www.cnbnindonesia.com/news/20180622163406-4-20125/pengusaha-industri-ritel%20semester-i-2018-tumbuh-7-75
https://www.cnbnindonesia.com/news/20180622163406-4-20125/pengusaha-industri-ritel%20semester-i-2018-tumbuh-7-75
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Beberapa bisnis ritel yang hidup dan berkembang di kota Ponorogo di 

antaranya yaitu Indomaret, Alfamart, Luwes, Bintang Swalayan, dan 

Swalayan Surya. Swalayan Surya termasuk bisnis ritel yang dapat bertahan 

dan berkembang, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa cabang 

Swalayan Surya yang ada di Ponorogo. Salah satunya yaitu Swalayan Surya 

Jenangan. 

Swalayan Surya Jenangan merupakan salah satu usaha milik 

Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah sendiri terkenal dengan berbagai 

amal usahanya, baik di tingkat ranting, cabang, daerah maupun di tingkat 

pusat. Amal usaha tersebut bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, 

ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Swalayan Surya Jenangan merupakan 

salah satu bisnis yang bergerak sebagai distributor, dikarenakan Swalayan 

Surya Jenangan tidak memproduksi produk sendiri melainkan hanya menjual 

produk dari produsen atau supplier. Swalayan Surya Jenangan beralamatkan 

di Jl Raya Jenangan No 68 RT 001 RW 001.
3
 

Karena berbentuk swalayan maka terdapat berbagai macam jenis dan 

merek produk yang ada di sana. Berdasarkan hal tersebut maka konsumen 

membutuhkan beberapa informasi untuk memudahkan konsumen dalam 

memilih produk.  Menurut Park Kim dalam buku Increasing Management 

relevance and Competitiveness mengatakan the quality of information and 

security information becomes an important factor in influencing purchasing 

decisions. The quality of information, the quality of the user interface, and the 

                                                             
3 “Kholid Hanafi, Wawancara, 11 November 2018” 
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perception of security are significantly related to site commitment and 

purchasing decision behaviour.
4
 Kualitas dari suatu informasi tergantung 

pada empat hal yaitu akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Informasi 

yang akurat memiliki arti bahwa informasi harus bebas dari kesalahan-

kesalahan dan tidak menyesatkan. Informasi harus tepat waktu memiliki arti 

bahwa informasi harus datang tidak boleh terlambat, karena informasi yang 

telah usang sudah tidak memiliki nilai lagi bagi penggunanya. Informasi 

harus relevan memiliki arti bahwa informasi harus memiliki manfaat bagi 

penggunanya, dan informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan yang 

menyesatkan.
5
 Selain itu Park dan Kim mengatakan Semakin berkualitas 

informasi yang diberikan kepada pembeli, maka akan semakin tinggi minat 

pembeli untuk membeli produk tersebut.
6
  

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kualitas informasi akan mempengaruhi konsumen dalam hal pembelian. 

Semakin tinggi kualitas informasi di toko tersebut maka semakin tinggi pula 

tingkat pembelian konsumen. 

Beberapa informasi yang dibutuhkan oleh konsumen yaitu nama 

produk, harga produk, tanggal pembuatan produk, tanggal kadaluarsa produk, 

informasi harga diskon dan informasi  perubahan tata letak produk. Beberapa 

informasi tersebut dapat dijadikan satu yang disebut dengan label. Label 

                                                             
4 Badri Munir Sukoco, Increasing Management relevance and Competitiveness (London: 

CRC Press, 2018) 80. 
5 Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi, Sistem Informasi Manajemen (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), 2. 
6 Muhammad Nopran Dwi Putra, Pengaruh Kualitas Informasi dan Persepsi Risiko terhadap 

keputusa Pembelian (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), 14. 
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merupakan sesuatu yang direkatkan pada produk yang ditawarkan dan 

merupakan bagian dari kemasan. Di dalam label harus menjelaskan siapa 

yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, cara menggunakannya,  waktu 

kadaluarsa, dan informasi lainnya.
7
  

Selain kualitas informasi, pengetahuan konsumen juga mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. Vinna Sri Yuniarti dalam bukunya yang 

berjudul perilaku konsumen  mengatakan bahwa “Pengetahuan konsumen 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Apa yang dibeli, berapa banyak 

yang dibeli, di mana membeli, dan kapan membelinya bergantung pada 

pengetahuan konsumen mengenai hal-hal tersebut. Pengetahuan konsumen 

adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam 

produk, serta pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan fungsinya sebagai 

konsumen”.
8
  

Ketika konsumen memiliki pengetahuan yang lebih banyak, maka ia 

akan lebih banyak dalam mengambil keputusan, ia akan leih efisien dan lebih 

tepat dalam mengolah informasi dan mampu menerima informasi dengan 

baik.
9
 Dari urain tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

pengetahuan konsumen maka akan semakin tinggi pulan keputusan 

pembelian ynag dilakukan, dan begitu juga sebaliknya. 

                                                             
7 Jakfar dan Kasmir, Studi Kelayakan Bisnis (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 52. 
8 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 

129. 
9 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2004.) 119 
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Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti tidak 

semua produk di Swalayan Surya Jenangan, hal ini terjadi karena banyaknya 

produk yang ada di swalayan maka pemberian label harga biasanya tertera di 

rak tidak di masing-masing produk. Hal ini dilakukan guna untuk menekan 

biaya pembuatan label pada produk. Biasanya label harga yang tertera di rak 

swalayan berisi informasi berupa kode produk, nama produk, ukuran produk, 

harga produk dan tanggal ganti harga yang dilakukan oleh swalayan tersebut. 

Di Swalayan Surya Jenangan terdapat beberapa klasifikasi pemberian label 

produk, yaitu: 

Tabel 1.1 

 Klasifikasi pemberian label di Swalayan Surya Jenangan  

No Jenis Produk Cara Pemberian Label Isi Label 

1. Produk pabrikan Pemberian label di rak  Kode produk, nama 

produk, ukuran produk, 

harga produk dan 

tanggal update harga. 

2. Snack lokal Masing-masing produk Tanggal pembuatan, 

tanggal kadaluarsa dan 

harga produk. 

3. Mainan anak Masing-masing produk Harga produk 

4.  Alat-alat rumah 

tangga 

Masing-masing produk Harga produk 

5. Fashion (jilbab, 

baju, sandal, 

kaos kaki, kaos 

tangan) 

Masing-masing produk Harga produk 

6. Aksesories Masing-masing produk Harga produk 

7. Makanan basah Masing-masing produk Kode produk 

8. Rokok Tidak ada label - 

9.  Minuman dingin Tidak ada label - 

10 Alat tulis Tidak ada label - 

11. Kosmetik Etalase  Kode produk dan harga 

produk. 

Sumber: Observasi oleh peneliti 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pemberian label 

harga di Swalayan Surya Jenangan tidak sama, tergantung dari jenis produk 

yang ada di sana. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti 

beberapa produk tidak terdapat label harga harga seperti pada produk 

makanan basah, melainkan hanya kode produk yang berfungsi untuk 

memudahkan kasir ketika pembayaran. Selain itu  label harga yang terdapat 

di rak di Swalayan Surya Jenangan jarang diperbaharui dan bahkan tidak ada 

sama sekali label harga yang tertera di rak pada beberapa produk.
10

  

Selain label informasi yang dibutuhkan oleh konsumen adalah 

informasi harga promo atau diskon dan juga informasi perpindahan tata letak 

produk. Ketika ada promo dipasang informasi harga  promo namun seringkali 

harga promo tersebut tidak dilepas ketika promo berakhir sehingga banyak 

konsumen yang mengetahui bahwa promo sudah berakhir ketika berada di 

kasir. 

Selain itu, tidak semua konsumen di Swalayan Surya Jenangan 

mengetahui tentang produk apa yang ingin mereka beli baik itu berupa 

pengetahuan yang melekat pada produk, pengetahuan pembelian, maupun 

pengetahuan penggunaan produk. Seringkali konsumen menanyakan terlebih 

dahulu kepada karyawan di Swalayan Surya Jenangan tentang produk yang 

ingin dibeli, dan tak jarang juga terjadi kesalahan pembelian produk oleh 

konsumen sehingga konsumen tersebut harus kembali lagi untuk menukarkan 

                                                             
10 “Dias Yoantika, Observasi , 12 November 2018” 
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produk yang dibeli tersebut dengan produk yang dibutuhkan. Hal ini biasanya  

terjadi pada pembelian produk susu dan kosmetik. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan 

beberapa konsumen di Swalayan Surya Jenangan. Konsumen menyampaikan 

kepada peneliti bahwa dia merasa kecewa karena informasi yang disedikan 

kurang berkualitas sehingga konsumen bingung dalam memilih produk, 

namun karena dia membutuhkan produk tersebut maka dia tetap membeli 

produk tersebut dengan menanyakan harganya terlebih dahulu dikasir 

sebelum membeli produk tersebut. Ada juga konsumen yang mengatakan 

bahwa kualitas informasi yang diberikan masih kurang seperti informasi 

promo yang sudah berakhir namun tulisan promonya tidak dilepas dan juga 

banyak produk yang tidak ada harganya, dan membawa beberapa produk 

sejenis yang ingin dibeli kemudian menanyakan harganya terlebih dahulu 

dikasir baru kemudian membeli produk yang harganya sesuai dengan 

konsumen tersebut sehingga konsumen tersebut melakukan pembian.
11

 

Selain itu juga ada konsumen yang kembali lagi ke kasir dan 

mengatakan bahwa ternyata produk yang dibelinya itu salah. Konsumen 

tersebut mengatakan “Mbak ternyata saya membeli, saya ingin membeli 

pembersih tapi yang saya ambil toner, apakah boleh ditukar mbak ?”. ada 

juga konsumen yang mengatakan “Mbak mohon maaf ternyata susu yang 

saya ambil salah, harusnya SGM 3 dan ini keliru SGM apakah bisa ditukar 

                                                             
11 “Konsumen, Wawancara, 10 November 2018” 
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mbak?”
12

 Dari kedua hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

konsumen di Swalayan Surya Jenangan kekurangan pengetahuan konsumen 

namun karena di Swalayan Surya Jenangan tidak menerima kembali produk 

yang telah dibeli sehingga konsumen tetap melakukan pembelian, jika ingin 

menukarkan produk maka bisa dilakukan dengan syarat barang yang ditukar 

harganya tidak boleh kurang dari produk yang telah dibeli. 

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dipahami bahwa kualitas informasi 

dan pengetahuan konsumen akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Namun meskipun terjadi kekurangan kualitas informasi dan 

pengetahuan konsumen di Swalayan Surya Jenangan, hal ini dibuktikan 

dengan omset atau pendapatan dari penjualan bersih di Swalayan Jenangan 

tergolong besar, dan swalayan Surya Jenangan pun juga selalu ramai 

dikunjungi oleh konsumen. Pendapatan Swalayan Surya Jenangan selama 

bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2018 sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Data pendapatan di Swalayan Surya Jenangan tahun 2018 

No Bulan Jumlah Pendapatan 

1.  Agustus Rp 793.214.800 

2.  September Rp 750.303.500 

3.  Oktober Rp 807.601.000 

Sumber: Laporan Keuangan Swalayan Surya Jenangan 

Proses pengambilan keputusan pembelian konsumen berbeda-beda, 

bergantung pada jenis keputusan pembelian. Keputusan untuk membeli pasta 

gigi, raket tenis, komputer dan mobil baru merupakan hal-hal yang sangat 

                                                             
12 “Konsumen, Wawancara, 14 November 2018” 
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berbeda. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin melibatkan lebih banyak 

pertimbangan pembeli dan lebih banyak peserta.
13

 Dengan adanya 

kekurangan kualitas informasi dan pengetahuan konsumen terhadap produk 

yang akan dibeli tentunya akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

kosumen. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih dalam tentang kualitas informasi dan pengetahuan konsumen  di 

Swalayan Surya Jenangan. Penelitian ini mengambil sampel para konsumen 

di Swalayan Surya Jenangan. Penelitian ini akan melihat pengaruh kedua 

variabel tersebut yaitu kualitas informasi dan pengetahuan konsumen 

terhadap keputusan pembelian di Swalayan Surya Jenangan. Maka penulis 

mengambil judul “Pengaruh Kualitas Informasi dan Pengetahuan Konsumen 

terhadap Keputusan Pembelian di Swalayan Surya Jenangan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas informasi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian di Swalayan Surya Jenangan? 

2. Apakah pengetahuan konsumen berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian di Swalayan Surya Jenangan? 

3. Apakah kualitas informasi dan pengetahuan konsumen berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan pembelian di Swalayan Surya Jenangan? 

                                                             
13 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Jilid 1 (Jakarta: PT Indeks, 2004), 202. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi di Swalayan Surya 

Jenangan secara parsial terhadap keputusan pembelian di Swalayan Surya 

Jenangan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan konsumen secara parsial 

terhadap keputusan pembelian di Swalayan Surya Jenangan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi dan pengetahuan 

konsumen secara simultan terhadap keputusan pembelian di Swalayan 

Surya Jenangan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih 

yang bernilai ilmiah bagi perkembangan khazanah ilmu Ekonomi Syariah. 

Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi 

peneliti dan pihak-pihak yang berkonsentrasi terhadap pemasaran dan 

keputusan pembelian konsumen. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pihak Akademik 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih hasil penelitian 

dan menambah literatur di perpustakaan. 
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b. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan 

masukan yang berguna bagi swalayan Surya Jenangan serta bahan 

masukan terhadap kegiatan operasional dan kinerja karyawan. 

c. Bagi pemerintah 

Dalam pengembangan dan pemenuhan kelengkapan dalam 

usaha ini diharapkan dapat mengurangi tingkat penggangguran serta 

dapat memperlancar arus pendistribusian produk. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman serta pembahasan dalam skripsi ini, 

maka perlu adanya sistematika dalam pembahasannya. Skripsi ini disusun ke 

dalam 5 (lima) bab yang mana kesemuanya merupakan suatu pembahasan 

yang utuh dan saling berkaitan. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini 

yaitu: 

Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian. 

Bab II merupakan kajian pustaka, dalam bab ini penulis akan 

menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, 

kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

Bab III merupakan metode penelitian, dalam bab ini penulis akan 

memaparkan terkait dengan rancangan penelitian, variabel penelitian dan 

definisi operasional, populasi, sampel, dan teknik sampling, instrumen 
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penelitian, validitas dan reliabilitas instrumen, serta teknik pengolahan dan 

analisis data. 

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini 

penulis akan menjelaskan terkait dengan gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data serta interpretasi data dan pembahasan. 

Bab V merupakan penutup, dalam bab ini penulis akan memaparkan 

kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang berguna 

bagi pembaca. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Manusia selalu terlibat dalam pengambilan keputusan, ketika 

berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Secara 

umum bahwa sebuah keputusan merupakan seleksi dari dua pilihan atau 

lebih. Keputusan selalu mengisyaratkan pilihan di antara beberapa 

perilaku yang berbeda.
1
 Berbagai macam keputusan mengenai aktivitas 

kehidupan seringkali dilakukan setiap hari oleh konsumen tanpa 

menyadari bahwa mereka telah mengambil keputusan.
2
  

Schiffman dan Kanuk mendefinisikan suatu keputusan sebagai 

pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Seorang 

konsumen yang hendak melakukan pilihan maka ia harus memiliki 

pilihan alternatif.
3
 Stoner mengatakan bahwa keputusan adalah 

pemilihan di antara alternatif-alternatif. Definisi ini mengandung tiga 

pengertian yaitu: ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan, ada 

beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik dan ada 

                                                             
1 Usman Effendi, Psikologi Konsumen (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 247. 
2 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 214. 
3 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori dan Penerpannya dalam Pemasaran (Bogor: 

Ghalia Indonesia), 289. 
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tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan itu makin mendekatkan pada 

tujuan tersebut.
4
  

Dari berbagai macam keputusan mengenai aktivitas kehidupan 

seringkali dilakukan setiap hari oleh konsumen, salah satu sering 

dilakukan adalah keputusan pembelian. Setiap konsumen melakukan 

berbagai macam keputusan tentang pencarian, pembelian, penggunaan 

beragam produk dan merek pada setiap periode tertentu.
5
 Keputusan 

pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling disukai dari 

berbagai altetnatif yang ada, tetapi dua faktor berada antara niat 

pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang 

lain dan faktor kedua adalah situasional yang tidak diharapkan. 

konsumen mungkin membentuk niat pembelian berdasarkan faktor-

faktor seperti pendapatan, harga, dan manfaat produk yang diharapkan. 

namun, kejadian tak terduga bisa mengubah niat membeli. Seperti 

ekonomi yang memburuk, pesaing dekat menurunkan harganya, atau 

informasi dari seorang teman.
6
 

James F Engel Dkk mengatakan bahwa keputusan pembelian 

merupakan hasil atau kelanjutan yang digunakan individu ketika 

dihadapkan pada situasi dan alternatif tertentu untuk berperilaku dalam 

memenuhi kebutuhannya. Pengambilan keputusan pembelian berkaitan 

dengan suatu seleksi yang dilakukan oleh individu untuk menentukan 

                                                             
4 Usman Effendi, Psikologi Konsumen, 247. 
5 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen, 214. 
6 Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 12 (Jakarta: Erlangga, 

2006), 181. 
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pilihan dari berbagai alternatif yang tersedia atas sebuah produk yang 

sesuai untuk memenuhi kebutuhan.
7
 

Kotler dan Amstrong mengemukakan bahwa keputusan 

pembelian adalah tahap proses keputusan di mana konsumen secara 

aktual melakukan pembelian produk. Sejalan dengan hal di atas, 

Schiffaman dan Kanuk mengatakan bahwa pengambilan keputusan 

adalah suatu proses seleksi untuk memilih di antara dua atau lebih 

alternatif pilihan.
8
 

Adapun Hawkins dkk menjelaskan bahwa pengambilan keputusan 

konsumen adalah kesan individu yang secara hati-hati mengevaluasi 

atribut dari suatu produk, merek, atau jasa dan melakukan proses seleksi 

untuk memilih dari salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan. 

Selanjutnya ditegaskan oleh Assael, pengambilan keputusan yang 

kompleks konsumen akan mengevaluasi merek, informasi secara detail 

dan akan berhati-hati terutama pada pemilihan produk tertentu seperti 

barang elektronik, kendaraan bermotor, dan barang yang menunjang 

penampilan serta produk yang harganya mahal.
9
 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

keputusan pembelian adalah kunci perilaku konsumen, di mana 

konsumen melakukan tindakan sehubungan dengan konsumsi produk 

dan jasa yang dibutuhkan.
10

 

                                                             
7 Usman Effendi, Psikologi Konsumen , 247. 
8 Ibid., 247. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian oleh konsumen dapat dikelompokkan menjadi empat 

kategori, yaitu: 

1) Faktor personal. 

Faktor personal terdiri dari usia, gender, etnis, penghasilan, 

tahap siklus hidup keluarga, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian dan konsep diri.  

2) Faktor psikologis. 

Faktor psikologis terdiri dari 4 aspek yaitu persepsi, motivasi, 

pembelajaran, serta keyakinan dan sikap.  

3) Faktor sosial. 

Faktor sosial mempengaruhi konsumen melalui tiga mekanisme 

yaitu: 

a) Normative compliance (tekanan bagi individu tertentu untuk 

patuh dan taat). 

b) Value expensive influence (kebutuhan untuk mendapatkan 

asosiasi psikologis dengan kelompok tertentu. 

c) Information influence (kebutuhan untuk mencari informasi 

tentang kategori tertentu dari kelompok spesifik. 

4) Faktor kultural. 

Faktor kultural meliputi budaya, sub-budaya dan kelas sosial.
11

 

                                                             
11 Fandi Tjiptono, Pemasaran: Esensi & Aplikasi (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 77. 
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c. Jenis-Jenis Perilaku Keputusan Pembelian  

Perilaku keputusan pembelian sangat berbeda untuk produk tipe 

pasta gigi, smartphone, jasa keuangan, dan mobil. Keputusan yang 

lebih kompleks biasanya melibatkan peserta pembelian dan 

pertimbangan pembeli yang lebih banyak. Jenis-jenis perilaku 

keputusan pembelian yaitu:
12

 

1) Perilaku pembelian kompleks. 

Konsumen melakukan perilaku pembelian kompleks ketika 

mereka sangat terlibat dalam pembelian dan merasa ada perbedaan 

yang signifikan antar merek. Konsumen mungkin sangat terlibat 

ketika produk itu mahal, berisiko, jarang dibeli, dan sangat 

memperlihatkan ekspresi diri. Umumnya konsumen harus 

mempelajari banyak hal tentang kategori produk. Pembeli dalan jenis 

ini akan melewati proses pembelajaran, mula-mula konsumen akan 

mengembangkan keyakinan tentang produk, lalu sikap, dan 

kemudian membuat pilihan pembelian yang dipikirkan masak-

masak.
13

 

2) Perilaku pembelian pengurangan disonansi. 

Perilaku pembelian pengurangan disonansi terjadi ketika 

konsumen sangat terlibat dalam pembelian yang mahal, jarang 

dilakukan, atau berisiko, tetapi konsumen hanya melihat sedikit 

perbedaan antar merek. Setelah pembelian, konsumen mungkin 

                                                             
12 Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip, 177. 
13 Ibid., 177. 
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mengalami disonansi pasca pembelian yaitu ketidaknyamanan pasca 

pembelian. Hal ini terjadi ketika konsumen mengetahui kerugian 

tertentu dari merek yang mereka beli atau mendengar hal-hal 

menyenangkan tentang merek yang tidak dibeli. 
14

 

3) Perilaku pembelian kebiasaan. 

Perilaku pembelian kebiasaan terjadi dalam keadaan 

keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan merek. 

Konsumen hanya pergi ke toko dan mengambil satu merek. Jika 

konsumen terus mengambil merek yang sama dalam setiap 

pembelian, hal ini merupakan kebiasaan daripada loyalitas yang kuat 

terhadap suatu merek.
15

 

4) Perilaku pembelian mencari keragaman. 

Konsumen melakukan perilaku pembelian keragaman dalam 

situasi yang mempunyai karakter keterlibatan konsumen rendah 

tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan. Dalam hal seperti 

ini konsumen sering melakukan banyak pertukaran merek.
16

 

d. Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller dalam proses 

keputusan pembelian, konsumen melalui lima tahap, yaitu:
17

 

 

 

                                                             
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid., 178. 
17 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1 (Jakarta: 

Erlangga, 2014), 184. 
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Gambar 2.1 

Proses Keputusan Pembelian 

 

 

Keterangan: 

1) Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah 

masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau 

eksternal. Dengan rangsangan internal seperti rasa haus dan lapar 

yang menjadi sebuah dorongan untuk melakukan pembelian atau 

kebutuhan bisa timbul akibat rangsangan eksternal sehingga 

memicu pemikiran untuk melakukan pembelian.
18

 

2) Pencarian informasi 

Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk 

mencari informasi yang lebih banyak. Konsumen mencari informasi 

yang disimpan di dalam ingatan (pencarian internal) atau 

mendapatkan informasi yang relevan dengan keputusan dari 

lingkungan (pencarian eksternal). Sumber-sumber informasi 

konsumen terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu: 

a) Sumber pribadi yaitu berasal dari keluarga, teman, tetangga dan 

kenalan. 

                                                             
18 Ibid., 184. 



20 

 

 

b) Sumber komersial yaitu berasal dari iklan, waraniaga, dan 

penyalur 

c) Sumber politik yaitu berasal dari media massa 

d) Sumber pengalaman yaitu berasal dari penanganan, 

pemeriksaan, dan  penggunaan produk.
19

 

3) Evaluasi alternatif 

Dalam proses ini adalah menilai alternatif yang ada, penilaian 

mungkin terjadi pada merek mana yang lebih baik, bagaimana 

kekuatannya, keuntungan dari barang tersebut, manfaat yang 

didapatkan dan lain sebagainya. Konsumen membentuk penilaian 

atas produk terutama secara sadar dan rasional. Konsumen melihat 

produk sebagai kumpulan sifat-sifat dan ciri-ciri tertentu dengan 

kemampuan yang beragam dalam membatasi manfaat yang dicari 

dan dalam memuaskan kebutuhan tersebut. Ciri-ciri tersebut disebut 

dengan atribut produk.
20

 

4) Keputusan pembelian 

Setelah mengevaluasi dan menilai alternatif yang ada, maka 

dapat diambil keputusan membeli atau tidak membeli. Dalam tahap 

evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek dalam 

kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin membentuk niat untuk 

membeli produk yang paling disukai. Kotler dan Keller menjelaskan 

                                                             
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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bahwa ada enam dimensi dalam pengambilan keputusan konsumen, 

yaitu: 

a) Pemilihan produk 

b) Pemilihan merek 

c) Pemilihan penyalur 

d) Jumlah pembelian 

e) Penentuan waktu kunjungan atau pembelian 

f) Metode pembayaran
21

 

5) Perilaku pasca pembelian 

Dalam proses ini, konsumen setelah melakukan pembelian 

akan timbul perilaku lain pada individu. Hal ini sangat dipengaruhi 

dari tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Jika merasa puas 

maka mereka akan gembira dan mungkin akan kembali lahi ke toko 

tersebut untuk melakukan pembelian ulang, dan sebaliknya jika 

tidak merasa puas maka perilakunya akan sangat berhati-hati untuk 

masa yang akan datang. Mungkin ia akan merubah sikap terhadap 

merek dan toko di mana mereka membeli.
22

 

Meskipun secara umum ada lima tahap dalam proses keputusan 

pembelian namun tahap tersebut tidak terjadi pada semua kasus, 

terutama dalam pembelian dengan keterlibatan rendah. Konsumen 

mungkin melewatkan atau mengulangi tahap-tahap tertentu.
23

 

 

                                                             
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Thamrin Abdullah, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 129. 
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e. Dimensi Keputusan Pembelian 

Pada saat konsumen mengambil keputusan pembelian 

sesungguhnya merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan yang 

terorganisir. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat 

membentuk lima sub keputusan di antaranya seperti: memutuskan 

merek yang akan dibeli, penyalur mana yang dipilih untuk membeli 

produk, kuantitas barang yang akan dibeli, waktu pembelian produk, 

dan metode pembayaran yang akan digunakan. Dan dalam keputusan 

pembelian terdapat enam dimensi keputusan pembelian menurut Kotler 

dan Keller yang terdiri dari:
24

 

1) Pemilihan produk 

Dalam hal ini perusahaan harus memusatkan perhatiannya 

kepada orang-orang yang berniat membeli sebuat produk serta 

alternatifnya yang mereka pertimbangkan. Konsumen dapat 

mengambil keputusan untuk memilih sebuah produk dengan 

pertimbangan: 

a) Keunggulan produk 

Keunggulan produk yaitu tingkat kualitas yang diharapkan 

oleh konsumen pada produk yang dibutuhkan dari beragam 

pilihan yang ada. 

 

 

                                                             
24 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran , 178. 
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b) Manfaat produk 

Manfaat produk yaitu tingkat kegunaan yang dapat 

diperoleh konsumen pada tiap pilihan produk untuk memenuhi 

kebutuhannya.
25

 

2) Pemilihan merek 

Konsumen harus menjatuhkan pilihan pada merek apa yang 

akan dibeli. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana 

cara konsumen menjatuhkan pilihan terhadap sebuah merek yaitu: 

a) Ketertarikan pada merek 

Ketertarikan pada merek yaitu ketertarikan pada citra merek 

yang sudah melekat pada produk yang dibutuhan. 

b) Kebiasaan pada merek 

Kebiasaan pada merek yaitu konsumen memilih produk 

dengan merek tertentu, karena terbiasa dengan merek tersebut 

pada produk yang dibelinya. 

c) Kesesuaian harga 

Kesesuaian harga yaitu konsumen selalu 

mempertimbangkan harga yang sesuai dengan kualitas dan 

manfaat produk yang akan diperolehnya.
26

 

3) Pemilihan pemasok 

Konsumen harus menentukan pemasok mana yang dipilih 

untuk membeli produk. Dalam hal ini konsumen memilih pemasok 

                                                             
25 Ibid., 178. 
26 Ibid. 
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dapat dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang murah, 

tersedianya barang yang lengkap dan kenyamanan pada saat 

membeli. Faktor-faktor yang memengaruhi konsumen dalam 

memilih pemasok yaitu: 

a) Kemudahan untuk mendapatkan produk yang diinginkan. 

Konsumen akan merasa lebih nyaman jika lokasi 

pendistribusian produk mudah dijangkau dalam waktu singkat. 

b) Ketersediaan barang. 

Kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk tidak 

dapat dipastikan kapan terjadi, namun dengan ketersediaan barang 

yang memadai pada pemasok akan membuat konsumen memilih 

untuk melakukan pembelian ditempat tersebut.
27

 

4) Jumlah pembelian 

Konsumen dapat menentukan kuantitas barang yang akan 

dibeli. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya 

produk yang sesuai dengan keinginan konsumen yang berbeda-beda 

karena konsumen akan menentukan: 

a) Keputusan jumlah pembelian. 

Selain keputusan pada pilihan merek yang ditentukan 

konsumen, konsumen juga menentukan kualitas barang yang akan 

dibelinya. 

 

                                                             
27 Ibid. 
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b) Keputusan pembelian untuk persediaan. 

Dalam hal ini konsumen memiliki produk selain untuk 

memenuhi kebutuhannya juga melakukan beberapa tindakan 

persiapan dengan jumlah persediaan produk yang mungkin 

dibutuhkan pada saat mendatang.
28

 

5) Waktu pembelian 

Dalam menentukan waktu pembelian, pemilihan waktu dari 

konsumen dapat berbeda-beda. Hal ini dapat terjadi dikarenakan: 

a) Kesesuaian dengan kebutuhan. 

Ketika merasa butuh sesuatu dan merasa perlu melakukan 

pembelian. 

b) Keuntungan yang dirasakan pada saat tertentu. 

Pada saat ini konsumen akan merasakan keuntungan sesuai 

dengan kebutuhannya melalui produk yang dibelinya.
29

 

6) Metode pembayaran 

Konsumen harus mengetahui metode pembayaran untuk 

produk yang akan dibelinya. Apakah menerima dengan pembayaran 

secara tunai atau kredit.
30

 

2. Kualitas Informasi 

a. Data 

Data merupakan sesuatu hal utama yang harus dipahami terlebih 

dahulu sebelum membahas informasi, karena data menjadi dasar dari 

                                                             
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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sebuah informasi, setelah data itu diproses dengan berbagai langkah dan 

prosedur maka data akan menghasilkan sebuah informasi yang 

berkualitas. Data berasal dari bahasa latin yang berarti sesuatu yang 

diberikan. Dari arti dasar tersebut bisa disimpulkan bahwa data 

merupakan sesuatu yang diberikan untuk kemudian diolah. 

Menurut Nana Dana Priatna dan Rony Setiawan data adalah 

bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau 

keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif  yang menunjukkan fakta.  

Bambang Hariyanto mendefinisikan bahwa data adalah rekaman 

mengenai fenomena atau fakta yang ada atau terjadi.
31

 Menurut Mc 

Leod data adalah kenyataan yang menggambarkan adanya suatu 

kejadian (event), data terdiri dari fakta dan angka yang secara relatif 

tidak berarti bagi pemakai.
32

 

b. Informasi 

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi 

tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil 

pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak 

bermanfaat bagi seseorang bukan merupakan informasi bagi orang 

tersebut.
33

 Mc Fadden, dkk mendefinisikan informasi sebagai data yang 

telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan 

seseorang yang menggunakan data tersebut. Selain itu menurut Davis, 

                                                             
31 Rohmat Taufiq, Sistem Informasi Manajemen: Konsep Dasar, Analisis dan Metode 

Pengembangan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 12. 
32 Yakub, Pengantar Sistem Informasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 5. 
33 Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi, Sistem Informasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013), 2. 
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informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang 

berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan 

saat ini atau mendatang.
34

 Dari pernyataan tersebut, ada 3 hal penting 

yang harus diperhatikan mengenai informasi, yaitu: 

1) Informasi merupakan hasil pengolahan data. 

2) Memberikan makna atau arti. 

3) Berguna atau bermanfaat dalam meningkatkan kepastian.
35

 

c. Nilai Informasi 

Nilai informasi ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya 

untuk mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaat 

lebih efektif dibandingkan  dengan biaya mendapatkannya. Pengukuran 

nilai informasi biasanya dihubungkan dengan analisis cost effectiveness 

atau cost benefit. Nilai informasi didasarkan atas 10 sifat, yaitu: 

1) Mudah diperoleh 

2) Luas dan lengkap 

3) Ketelitian 

4) Kecocokan 

5) Ketepatan waktu 

6) Kejelasan 

7) Keluwesan 

8) Dapat dibuktikan 

9) Tidak ada prasangka 

                                                             
34  Abdul Kadir, Pengenalan Sistem Informasi (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 31. 
35 Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi, Sistem Informasi,  2. 
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10) Dapat diukur.
36

 

d. Pengertian Kualitas Informasi 

Kualitas informasi adalah tingkat di mana informasi memiliki 

karakteristik isi, bentuk dan waktu yang memberikannya nilai buat para 

pemakai akhir tertentu. Informasi dikatakan berkualitas apabila 

informasi terbebas dari kesalahan, datang kepada penerimanya tepat 

waktu dan informasinya bermanfaat bagi pengguna.
37

 Berdasarkan 

definisi tersebut kualitas informasi adalah informasi yang terbebas dari 

kesalahan yang berarti harus jelas dan mencerminkan maksud dari 

informasi yang disajikan, informasi tersebut tidak boleh terlambat 

karena digunakan dalam pengambilan keputusan dan berguna bagi 

pemakainya karena setiap pengguna memiliki kebutuhan yang 

berbeda.
38

 

Pengguna atau konsumen merasa bahwa kualitas informasi 

adalah nilai tambah karena dapat membantu dalam pengambilan 

keputusan. Konsumen dapat menggunakan informasi sebagai dasar 

untuk membandingkan kualitas alternatif produk yang tersedia. Kualitas 

informasi berguna untuk membantu memberikan kejelasan atau 

                                                             
36 Tata Sutabri, Sistem Informasi Manajemen Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 

34. 
37 James A O’Brien dan George M Marakas, Sistem Informasi Manajemen (Jakarta: Salemba 

Empat, 2014) 703. 
38Ekky Yudha Pratama, Pengaruh Kemudahan dan Kualitas Informasi terhadap Keputusan 

Pembelian Online (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), 24. 
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mengurangi ketidakjelasan, sehingga konsumen dapat membuat suatu 

keputusan dengan kepastian yang lebih baik dan menguntungkan.
39

 

e. Dimensi Kualitas Informasi 

Mc Leod mengatakan suatu informasi yang berkualitas harus 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Akurat: berarti harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak 

menyesatkan. 

2) Tepat waktu: berarti informasi tersebut datang pada penerimanya 

tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan 

mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan di 

dalam pengambilan keputusan. 

3) Relevan: berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 

pemakainya. 

4) Lengkap: artinya informasi harus diberikan secara lengkap.
40

 

3. Pengetahuan Konsumen 

a. Pengertian Pengetahuan Konsumen 

Pengetahun konsumen dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian. Apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, di mana 

membeli, dan kapan membelinya bergantung pada pengetahuan 

konsumen mengenai hal-hal tersebut. Secara umum, pengetahuan 

konsumen didefinisikan sebagai himpunan bagain dari informasi total 

yang relevan dengan fungsi konsumen di pasar. Pengetahuan konsumen 

                                                             
39 Ibid., 25. 
40 Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi, Sistem Informasi, 2. 
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adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai 

macam produk, serta pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan 

fungsinya sebagai konsumen.
41

 

b. Jenis-Jenis Pengetahuan Konsumen 

Secara umum Mowen dan Minor membagi pengetahuan 

konsumen kedalam tiga kategori, yaitu: 

1) Pengetahuan objektif 

Pengetahuan ojektif adalah informasi yang benar mengenai 

kelas produk yang disimpan dimemori jangka panjang konsumen. 

2) Pengetahuan subjektif 

Pengetahuan konsumen adalah persepsi konsumen mengenai 

apa dan berapa banyak yang dia ketahui mengenai kelas produk. 

3) Informasi mengenai pengetahuan lainnya.
42

 

c. Dimensi Pengetahuan Konsumen 

Untuk kepentingan pemasaran diperlukan pembagian 

pengetahuan yang lebih tepat dan aplikatif. Maka dari itu Engel, 

Blackwell dan Miniard membagi pengetahuan konsumen ke dalam tiga 

jenis tingkatan berikut: 

1) Pengetahuan produk 

Pengetahuan produk yaitu kumpulan dari berbagai macam  

informasi mengenai produk. Pengetahuan produk meliputi: 

                                                             
41 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen, 129. 
42 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen, 120. 
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a) Kesadaran terhadap kategori dan merek produk di dalam kategori 

produk. 

b) Terminologi produk 

c) Atribut atau ciri produk 

d) Kepercayaan tentang kategori produksi secara umum dan 

mengenai merek spesifik.
43

 

2) Pengetahuan pembelian 

Pengetahuan pembelian mencakup bermacam potongan 

informasi yang dimiliki konsumen yang berhubungan erat dengan 

cara memperoleh produk tersebut. Dimensi dasar dari pengetahuan 

pembelian melibatkan informasi berkenaan dengan keputusan 

tentang hal-hal berikut:  

a) Tempat membeli 

Masalah mendasar yang harus diselesaikan oleh konsumen 

selama pengambilan keputusan adalah tempat mereka harus 

membeli suatu produk. Keputusan ini ditentukan sebagian besar 

oleh pengetahuan pembelian. 

b) Lokasi produk 

Pengetahuan pembelian mencakup informasi yang dimiliki 

konsumen mengenai lokasi produk di dalam lingkungan. Hal ini 

melibatkan informasi konsumen mengenai toko yang menjual 

produk. 

                                                             
43  James F. Engel dkk, Perilaku Konsumen (Jakarta Barat: Binarupa Aksara, 1994), 317. 
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c) Waktu membeli 

Kepercayaan konsumen mengenai membeli merupakan satu 

komponen relevan dari pengetahuan pembelian. Pengetahuan 

mengenai waktu membeli dapat menjadi faktor penentu yang 

sangat penting dari perilaku pembelian produk karena mereka 

percaya bahwa harga mungkin turun dengan berlalunya waktu.
44

 

3) Pengetahuan penggunaan 

Pengetahuan penggunaan (usage knowledge) mencakup 

informasi yang tersedia di dalam ingatan mengenai cara suatu 

produk dapat digunakan dan yang diperlukan untuk menggunakan 

produk tersebut. Suatu produk akan memberikan manfaat kepada 

konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh 

konsumen.
45

 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi karya Idfa Rosidah dengan judul “Pengaruh Kualitas Informasi, 

Religiusitas dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Dalam Jual 

Beli Online Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN 

Ponorogo”.
46

 Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dan 

dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 

sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel kualitas informasi 

                                                             
44 Ibid., 322. 
45 Ibid. 
46 Idfa Rosidah, Pengaruh Kualitas Informasi, Religiusitas dan Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Dalam Jual Beli Online Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 

Iain Ponorogo (Ponorogo: IAIN, 2018). 



33 

 

 

dan keputusan pembelian sebesar 24,5%. Terdapat pengaruh secara parsial 

antara variabel religiusitas dan keputusan pembelian sebesar 18%. 

Terdapat pengaruh secara parsial antara variabel harga dan keputusan 

pembelian sebesar 18 17,8% serta terdapat pengaruh secara simultan 

antara variabel kualitas informasi, religiusitas dan harga terhadap 

keputusan pembelian sebesar 44,1%. 

2. Skripsi karya Danu Iswara dengan judul “Pengaruh Kepercayaan, 

Kemudahan, Kualitas Informasi, dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan 

Pembelian (Studi Kasus Pada Pengguna Media Sosial Instagram di Kota 

Yogyakarta)”.
47

 Penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif kepercayaan 

terhadap keputusan pembelian yang dibuktikan dengan nilai t hitung 

sebesar 5,735, nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan koefisien regresi sebesar 

0,461. Terdapat pengaruh positif kemudahan terhadap keputusan 

pembelian pada pengguna media sosial yang dibuktikan dari nilai t hitung 

sebesar 2,549, nilai sigifikansi 0,012 < 0,05 dan koefisien regresi sebesar 

0,271. Terdapat pengaruh positif kualitas informasi terhadap keputusan 

pembelian pada pengguna media sosial yang dibuktikan dengan nilai t 

hitung sebesar 3,386, nilai signifikansi 0,001 < 0,05 dan koefisien regresi 

sebesar 0,246. Terdapat pengaruh positif persepsi risiko terhadap 

keputusan pembelian pada pengguna media sosial yang dibuktikan dengan 

nilai t sebesar -5,519, nilai signfikansi 0,000 < 0,05 dan koefisien regresi 

                                                             
47 Danu Iswara, Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Kualitas Informasi, dan Persepsi 

Risiko Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Pengguna Media Sosial Instagram di 

Kota Yogyakarta) (Yogyakarta:  Universitas Negeri Yogyakarta, 2016). 
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sebesar -0,454 serta terdapat pengaruh positif kepercayaan, kemudahan, 

kualitas informasi dan persepsi risiko terhadap keputusan pembelian pada 

pengguna media sosial yang dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 

38,861 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. 

3. Skripsi karya Lina Budiarti dengan judul “Pengaruh Pengetahuan 

Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Laptop Acer (Studi pada 

Pengguna Laptop Acer di Area Hotspot Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan Universitas Brawijaya).
48

 Penelitian ini menggunakan metode 

kuesioner. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan produk, 

pengetahuan pembelian dan pengetahuan pemakaian berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian laptop Acer baik secara 

parsial maupun simultan. Hal ini dibuktikan ningan nilai thitung pengetahuan 

produk sebesar 2,206, pengetahuan pembelian sebesar 6,970 dan 

pengetahuan pemakaian sebesar 2,111 sedangkan Fhitung sebesar 38,236 

dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. 

4. Skripsi karya Rahayu Nisitasari dengan judul “Pengaruh Pengetahuan 

Konsumen (Consumer Knowledge) dan Motivasi Konsumen Terhadap 

Keputusan Menjadi nasabah Pada Asuransi Prudential Syariah Cabang 

Tulungagung”.
49

 Penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan konsumen (Consumer 

                                                             
48 Lina Budiarti, Pengaruh Pengetahuan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Laptop 

Acer (Studi pada Pengguna Laptop Acer di Area Hotspot Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 

Universitas Brawijaya) (Malang: Universitas Brawijaya, 2010). 
49 Rahayu Nisitasari, Pengaruh Pengetahuan Konsumen (Consumer Knowledge) dan 

Motivasi Konsumen Terhadap Keputusan Menjadi nasabah Pada Asuransi Prudential Syariah 

Cabang Tulungagung (Tulungagung: IAIN, 2017). 
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Knowledge) secara parsial memiliki hubungan searah, namun tidak 

signifikan terhadap keputusan nasabah, motivasi secara parsial 

berpengaruh serta memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap 

keputusan menjadi nasabah pada Asuransi Prudential Syariah Cabang 

Tulungagung dan secara bersama-sama atau simultan pengetahuan 

konsumen (Consumer Knowledge) dan motivasi konsumen berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah pada Asuransi 

Prudential Syariah Cabang Tulungagung. 

Dari beberapa analisis terhadap penelitian terdahulu terdapat beberapa 

persamaan terhadap penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian 

sebelumnya mulai dari kesamaan variabel independen maupun dependennya. 

Dalam penelitian pertama dan kedua terdapat persamaan yaitu sama sama 

menggunakan keputusan pembelian untuk variabel dependen dan sama sama 

menggunakan aspek kualitas informasi pada variabel independen. Sementara 

dalam penelitian ketiga dan keempat memiliki persamaan  yaitu sama sama 

menggunakan keputusan pembelian untuk variabel dependen dan 

menggunakan pengetahuan konsumen sebagai salah satu variabel 

independennya. 

Selain memiliki persamaan, penelitian ini juga memiliki perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian pertama meskipun sama-sama 

menggunakan keputusan pembelian sebagai variabel dependennya namun 

penggunakan indikator dalam penelitian berbeda, pada penelitian tersebut 

indikator yang digunakan adalah pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 
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evaluasi alternatif, keputusan untuk membeli dan perilaku purnabeli yang 

diambil bersumber dari Charles W. Lamb, dkk dan William J. Stanton 

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan indikator pemilihan produk, 

pemilihan merek, pemilihan penyalur, jumlah pembelian, penentuan waktu 

kunjungan dan metode pembayaran yang bersumber dari Philip Kotler dan 

Kevin Lane Keller. 

Pada penelitian kedua meskipun sama sama menggunakan kualitas 

informasi sebagai variabel independen namun penggunaan indikator dalam 

penelitian berbeda. Penelitian tersebut menggunakan indikator informasi up 

to date, membantu pembeli online dalam membuat keputusaan, konsisten dan 

mudah dipahami yang bersumber dari Venkates dan Davis, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan indikator Akurat, tepat waktu, relevan dan 

lengkap yang bersumber dari Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi. 

Pada penelitian ketiga meskipun sam sama menggunakan variabel 

pengetahuan konsumen namun terdapat beberapa perbedaan yaitu: perbedaan 

pertama terletak pada penggunaan responden. Pada panelitian tersebut 

pengetahuan konsumen dikhususkan pada konsumen yang menggunakan 

Laptop Acer sedangkan pada penelititian ini tidak hanya terfokus pada satu 

produk saja melainkan pengetahuan  semua produk yang ada di Swalayan 

Surya Jenangan, baik pengetahuan penggunaan produk, pengetahuan 

pembelian maaupun pengetahuan penggunaan produk. Perbedaan yang kedua 

terletak pada penggunaan variabel independen. Pada penelitian tersebut 

menggunakan variabel berupa pengetahuan produk, pengetahuan pembelian 
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dan pengetahuan penggunaan, sedangkan pada penelitian ini ketiga variabel 

tersebut dijadikan indikator penelitian yang bersumber dari James F Engel. 

Selanjutnya pada penelitian keempat perbedaannya terletak pada 

masalah yang diteliti. Pada penelitian tersebut masalahnya yaitu masyarakat 

Kabupaten Tulungagung sebagian besar adalah muslim, hal ini merupakan 

pasar yang sangat besar bagi asuransi syarah. Namun, pada kenyataannya 

tetap saja banyak kendala dalam perkembangannya dan salah satu yang 

menjadkan kendala adalah dari sisi konsumen itu sendiri yaitu ketika 

melakukan keputusan pembelian atau penggunaan suatu produk pada asuransi 

syariah semua aspek dilibatkan dalam pengambilan keputusan konsumen, 

termasuk pengetahuan akan sutu produk baik kelemahan maupun keunggulan 

produk tersebut. sedangkan pada penelitian ini masalahnya terletak pada 

pengetahuan konsumen yang kurang namun keputusan pembelian tinggi yang 

dibuktikan dengan omset penjualan selama 3 bulan di Swalayan Surya 

Jenangan. 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, maka dapat disusun suatu 

kerangka berfikir untuk menganalisis pengaruh kualitas informasi dan  

pengetahuan konsumen terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini terdiri 

dari satu variabel dependen yaitu keputusan pembelian dan dua variabel 

independen yaitu kualitas informasi dan pengetahuan konsumen. Selanjutnya 

kedua variabel tersebut diduga mempengaruhi keputusan pembelian. 
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H1 

H2 

H3 

Pengaruh dari kedua variabel independen terhadap variabel dependen dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

 =  Secara Parsial 

 =  Secara Simultan   

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis memberikan jawaban sementara tentang gejala-gejala serta 

memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang.
50

 Hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum jawaban yang empiris.
51

 Sedangkan menurut Fred N. Kerlinger, 

                                                             
50 Arief Fuchman, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004),115 
51 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2016), 

64. 

Kualitas informasi (X1) 

Pengetahuan konsumen  

(X2) 

Keputusan 

pembelian (Y) 
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Hipotesis adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel 

atau lebih.
52

 

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang telah 

dikemukakan di atas, maka hipotesis dari penelitian ini yaitu: 

1.  H0 = 

 

H1= 

Tidak ada pengaruh kualitas informasi secara parsial terhadap 

keputusan pembelian di swalayan Surya Jenangan. 

Ada pengaruh kualitas informasi secara parsial terhadap 

keputusan pembelian di swalayan Surya Jenangan. 

2.  H0 = 

 

H2= 

Tidak ada pengaruh pengetahuan konsumen secara parsial 

terhadap keputusan pembelian di swalayan Surya Jenangan. 

Ada pengaruh pengetahuan konsumen secara parsial  terhadap 

keputusan pembelian di swalayan Surya Jenangan. 

3.  H0 = 

 

 

H3= 

Tidak ada pengaruh kualitas informasi, ketersediaan produk 

dan pengetahuan konsumen secara simultan terhadap 

keputusan pembelian di swalayan Surya Jenangan. 

Ada pengaruh kualitas informasi, ketersediaan produk dan 

pengetahuan konsumen secara simultan terhadap keputusan 

pembelian di swalayan Surya Jenangan. 

 

 

                                                             
52 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial Kuantitatif (Bandung: PT refika Aditama, 2015), 

265. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian jenis 

kuantitatif yang mana data-data yang diperoleh sebagian besar berupa angka-

angka.
1
 Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang bersifat objektif, 

mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta menggunakan 

metode pengujian statistik.
2
 Menurut Sugiyono penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
3
 

Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada populasi atau 

sampel tertentu yang representatif. Proses penelitian bersifat deduktif, di 

mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori 

sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji 

melelui pengumpulan data lapangan. Untuk mengumpulkan data digunakan  

instrumen penelitian. Data yang yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara 

kuantitatif dengan menggunakan aplikasi SPSS sehingga dapat disimpulkan 

                                                             
1 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 1994), 7. 
2 Asep H Ermawan,  Penelitian Bisnis: Paradigma Kuantitatif (Jakarta: Grasindo: 2005), 

181. 
3 Sugiyono, Metode Penelitian, 8 
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hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak.
4
 Tujuan akhir yang ingin 

dicapai dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan 

dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi 

statistik, menaksir dan  meramalkan hasilnya. 
5
 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel, yaitu 

menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Variabel bebas 

(independen)  merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependen). Sedangkan 

variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel independen (bebas).
6
 

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel independen adalah 

kulitas informasi dan pengetahuan konsumen, sedangkan variabel 

dependennya adalah keputusan pembelian. Untuk menguji variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi 

linier berganda dikarenakan menggunakan lebih dari satu variabel 

independen. Regresi berganda adalah pengembangan dari regresi linier 

sederhana, yaitu sama-sama alat yang digunakan untuk memprediksi 

permintaan di masa akan datang berdasarkan data masa lalu untuk 

                                                             
4 Ibid., 8 
5 Syofian Siregar, Metode Penelitian Sosial Kuantitatif (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 

110. 
6 Ibid., 39.  
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mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independen) terhadap 

suatu variabel tak terikat (dependen).
7
 

B. Variabel penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian  

Variabel pada hakikatnya merupakan konsep yang mempunyai 

variasi nilai, sedangkan konsep yang mempunyai satu nilai disebut dengan 

“constant”.
8
 Selain itu, variabel adalah  sesuatu yang dapat membedakan 

atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk 

objek atau orang yang sama, atau nilai dapat berbeda dalam waktu yang 

sama untuk objek atau orang yang berbeda.
9
 

Dalam penelitian ini ada beberapa yang digunakan, yaitu variabel 

independen sebagai variabel yang mempengaruhi (X) dan variabel 

dependen sebagai variabel yang dipengaruhi (Y).Variabel independen 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependen. Sedangkan variabel 

dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel independen.
10

 Masing-masing variabel tersebut 

yaitu: 

 

 

                                                             
7 Ibid., 
8 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), 102. 
9  Mudrajat Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3 (Jakarta: Erlangga, 

2009), 49. 
10 Sugiyono, Metode Penelitian, 39. 
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a. Variabel independen (X), meliputi: 

1) Kualitas Informasi (X1) 

2) Pengetahuan Konsumen  (X2) 

b. Variabel dependen (Y) 

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu keputusan 

pembelian. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional ialah gambaran teliti mengenai prosedur yang 

diperlukan untuk memasukkan unit-unit analisis ke dalam kategori-

kategori tertentu dari tiap-tiap variabel. Dengan demikian, definisi 

operasional atau operasionalisasi merupakan tahapan terakhir dalam proses 

pengukuran.
11

 Operasional dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Instrumen Penelitian
12

 

Variabel Indikator Jumlah 

Butir 

Nomor 

Butir pada 

Instrumen 

Kualitas 

Informasi 

(X1) 

1. Akurat 

2. Tepat Waktu 

3. Relevan 

4. Lengkap 

1 

2 

2 

1 

KI1 

KI2, 3 

KI4, 5 

KI6 

Pengetahuan 

Konsumen 

(X2) 

1. Pengetahuan Produk 

2. Pengetahuam Pembelian 

3. Pengetahuan Penggunaan 

3 

2 

2 

PK1, 2, 3 

PK4, 5 

PK6, 7 

 

Keputusan 1. Pemilihan Produk 2 KP1, 2 

                                                             
11 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan 

Aplikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 90. 
12 Sugiyono, Metode Penelitian, 112. 
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Pembelian 

(Y) 

2. Pilihan Merek 

3. Pemilihan Penyalur 

4. Jumlah Pembelian 

5. Penentuan Waktu 

Kunjungan 

6. Metode Pembayaran 

3 

3 

1 

2 

 

1 

KP3, 4, 5 

KP6, 7, 8 

KP9 

KP10, 11 

 

KP12 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu population yang berarti 

jumlah penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi amat populer 

dipakai untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang 

menjadi sasaran penelitian.
13

 Populasi penelitian adalah keseluruhan objek 

penelitian, atau disebut juga universe. Menurut Nawawi populasi adalah 

keseluruhan subyek yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, 

tumbuhan, gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai 

sumber dan menurut Arikunto populasi juga merupakan keseluruhan 

subyek penelitian.
14

 Selain itu populasi juga dikatakan sebagai sumber data 

dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas. Jika data 

diambil dari populasi, maka akan memerlukan dana dan waktu yang cukup 

banyak sehingga dalam penelitian ini terlalu mahal. Alternatif agar data 

yang diperoleh mampu mewakili data yang ada pada populasi, maka dalam 

penelitian sering dilakukan pemilihan responden atau sumber data yang 

                                                             
13Syofian Siregar, Metode Penelitian, 30 
14 Tukiran Tanireja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar) 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 33. 
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tidak begitu banyak dari populasi, tetapi cukup mewakili. Prosesnya 

disebut dengan teknik penyampelan atau teknik sampling.
15

 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh konsumen swalayan Surya 

Jenangan. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti.
16

 

Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.
17

 Sampel ditentukan oleh 

penelitian berdasarkan perimbangan masalah, tujuan, hipotesis, metode, 

dan instrumen penelitian. Di samping perimbangan waktu, tenaga dan 

pembiayaan. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sampel terdiri atas 

subyek penelitian (responden) yang menjadi sumber data yang terpilih dari 

hasil pekerjaan teknik penyampelan atau teknik sampling.
18

 

Dalam hubungan populasi dan sampel Prof Sutrisno Hadi, MA. 

menjelaskan bahwa sampel atau contoh adalah sebagian individu yang 

diselidiki dari keseluruhan individu penelitian. Supaya lebih obyektif 

istilah individu sebaiknya diganti istilah subyek dan atau obyek. Sampel 

yang baik yaitu sampel yang memiliki populasi atau yang representatif, 

artinya yang menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan 

                                                             
15 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014),137. 
16 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian, 119. 
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2002), 174. 
18 Ibid,. 138. 
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populasi secara maksimal. Tetapi walaupun mewakili, sampel bukan 

berarti merupakan duplikat dari populasi.
19

 

Dalam penelitian ini rumus sampel yang digunakan yaitu pendekatan 

Isac Michel. Pendekatan Isac Michel adalah penentuan sampel yang 

jumlah populasinya tidak diketahui.
20

 Rumus untuk menentukan sampel 

menggunakan pendekatan Isac Michel yaitu: 

  
      

 
   

  
 

 

Dimana: 

n = sampel 

p = proporsi populasi 

q = 1-p 

Z = tingkat Kepercayaan atau signifikan (jika α = 0,05 maka Z = 1,67 

jika α = 0,01 maka Z = 1,96) 

e = margin of error  

Dengan mempertimbangkan margin of error sejumlah 10%, maka 

diperoleh jumlah sampel penelitian sebagai berikut: 

  
      

 
   

   = 
                  

      
 = 

      

    
 = 96,04 dibulatkan menjadi 96. 

Sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 96 respoden. 

 

                                                             
19 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) 

107. 
20 Syofian Siregar, Metode Penelitian, 34. 
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3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 

berbagai macam teknik sampling yang digunakan, di antaranya yaitu 

probability sampling dan nonprobability sampling. 

Di dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik 

probability sampling yaitu simple random sampling. Dikatakan simple 

random sampling dikarenakan pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu.
21

 

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 dengan bilangan atau 

berbentuk angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sumber data primer yang berupa jawaban dari reponden yang diukur dengan 

menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner (angket). Tujuannya 

untuk mengetahui jawaban responden atas pernyataan yang diberikan tentang 

kualitas informasi dan pengetahuan konsumen yang akan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian di Swalayan Surya Jenangan. Data tersebut 

                                                             
21 Sugiyono, Metode Penelitian, 82. 
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adalah jawaban dari 96 responden melalui kuesioner (angket) yang 

disebarkan ke konsumen Swalayan Surya Jenangan.
22

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
23

 

Penelitian ini dilakukan dengan survei lapangan dengan cara menyebarkan 

kuesioner (angket)  kepada 96 responden yang berisi tentang pengaruh 

kualitas informasi dan pengetahuan konsumen terhadap keputusan pembelian 

di Swalayan Surya Jenangan. Responden juga dibimbing dan diberikan 

pengarahan dalam pengisian kuesioner (angket)  tersebut. Hasil kuesioner 

(angket) tersebut akan tertuang dalam angka, tabel, analisis statistik dan 

uraian serta kesimpulan penelitian. 

Sedangkan skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

likert. Skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok terhadap fenomena atau 

gejala sosial yang telah ditetapkan oleh peneliti yang kemudian disebut 

sebagai variabel penelitian.
24

 Skala ini terdiri atas sejumlah pertanyaan yang 

semuanya menunjukkan sikap terhadap suatu objek tertentu yang akan 

diukur. Nilai peringkat setiap jawaban atau tanggapan di jumahkan sehingga 

                                                             
22 Ibid., 12. 
23 Ibid., 142. 
24 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012) 73.   
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mendapatkan nilai total. Dalam penelitian ini jawaban responden diberi skor 

berdasarkan skala likert sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Skala Pengukuran 

No. Pernyataan Skor 

1. Sangat Setuju (SS)  5 

2. Setuju (S) 4 

3. Netral (N) 3 

4. Tidak Setuju (TS) 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah menggunakan 

alat bantu analisis berupa progam aplikasi komputer, yaitu IBM SPSS 21.0. 

IBM SPSS atau Statistics Package For Social Science merupakan salah satu 

progam yang paling banyak digunakan dalam disiplin ilmu psikologi, 

pendidikan, dan pelatihan. SPSS membantu pengguna dalam menggambarkan 

data, pengujian hipotesis, dan mencari korelasi atau hubungan antara satu 

atau lebih variabel. 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, 

sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah 

dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan 
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dengan kegiatan penelitian.
25

 Langkah ini diperlukan karena tujuan dari 

analisis data adalah untuk mengolah data tersebut menjadi informasi sehingga 

karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan 

bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk 

membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi 

berdasarkan data yang diperoleh dari sampel.
26

 Adapun teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1) Uji Validitas  

Uji validitas (uji kesahihan) merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang 

diukur. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun 

tersebut itu valid atau sahih, maka perlu diuji dengan uji korelasi 

antara skor (nilai) tiap-tiap item pertanyaan dengan skor total 

kuesioner tersebut. Untuk item-item pertanyaan yang tidak valid 

harus dibuang atau tidak dipakai sebagai instrumen pertanyaan.
27

  

Uji validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

masing-masing skor pertanyaan dengan total skor dengan kriteria 

apabila nilai Apabila Rhitung > Rtabel maka kuesioner tersebut valid 

                                                             
25 Sambas Ali Muidin dan Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam 

Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 52. 
26Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan,  93. 
27 Slamet Santoso, Penelitian Kuantitatif Metode dan Langkah Pengelolaan Data (Ponorogo: 

UMPO Press, 2015), 45. 
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dan apabila Rhitung < Rtabel maka kuesioner tersebut tidak valid. 

Nilai Rtabel dicari dengan degree of freedom (df) = n – 2, dimana n 

adalah jumlah sampel dan alpha atau tingkat signifikan adalah 

0,05 atau 5%.
28

 Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah 

30 responden Rtabel yang digunakan adalah 0,361. 

Uji validitas dihitung dengan menggunakan rumus Korelasi 

Product Moment, dengan rumus sebagai berikut:  

        
               

                         
 

Di mana:  

n = Jumlah responden  

x = Skor variabel (jawaban responden)  

Y = Skor total dari variabel (jawaban responden).
29

 

2) Uji Reliabilitas 

Selain kevalidan kuesioner, suatu butir pertanyaan juga 

harus bisa dikatakan reliabel (andal/konsistensi), yakni jika 

jawaban seseorang terhadap butir pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu.
30

 Dengan uji reliabilitas suatu 

kuesioner dapat diketahui kelayakannya. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel jika cronbach’s alpha > 0,60 dan dikatakan 

                                                             
28 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Semarang: 

Universitas Diponegoro, 2013), 53. 
29 Syofian Siregar, Metode Penelitian, 48. 
30Danang Sunyoto, Metodologi Penelitian Ekonomi: Alat Statistik dan Analisis Output 

Komputer  (Yogyakarta: CAPS, 2011) 68. 
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tidak reliabel jika cronbach’s alpha < 0,60.
31

 Uji reliabilitas 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner 

kepada 30 responden untuk mengetahui reliabilitas dari masing-

masing pertanyaan. 

Rumus yang digunakan untuk uji reliabilitas yaitu: 

     
 

   
    

    
 

   
 

  

Dimana: 

     = Koefisien reliabilitas instrumen 

   = jumlah butir pertanyaan  

    
   = jumlah varians butir 

    
   = jumlah total

32
 

b. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam 

model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya 

mempunyai distribusi normal ataukah tidak.
33

 Metode regresi 

yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. 
34

 

Uji normalitas dapat diuji dengan menggunakan model 

Koslmogorov-Smirov (K-S) dengan kriteria sebagai berikut: 

                                                             
31 V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 

192. 
32 Syofian Siregar, Metode Penelitian, 58. 
33 Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus dilengkapi Contoh Peneltian Bidang Ekonomi 

(Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 127. 
34 Burhan Nugiyanto, dkk, Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2009), 118. 
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a) Jika nilai K-S > α maka data terdistribusi dengan normal. 

b) Jika K-S < α maka data tidak terdistribusi dengan normal.
35

 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain, jika variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas.
36

  

Kriteria yang digunakan dalam uji heterokesdastisitas yaitu: 

a) Jika nilai signifikan (p-value) semua independen > α maka 

tidak terjadi kasus heterokedastisitas. 

b) Jika nilai signifikan (p-value) semua independen < α maka 

terjadi kasus heterokedastisitas. 

3) Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki 

masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan 

tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. 

Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier 

antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan 

pengganggu periode t-1 (sebelumnya).
37

 Hipotesis yang akan diuji 

yaitu: 

                                                             
35 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2014), 206. 
36  Ibid, 105. 
37 Danang Sunyoto, Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi (Bandung: Alfabeta, 2012) 

115. 
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H0 = tidak terjadi autokorelasi 

H1 = terjadi autokorelasi 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model 

regresi dilakukan melalui pengujian dengan metode Durbin 

Watson (DW). Kriteria pengambilan keputusan dengan metode 

Durbin Watson dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Kriteria pengambilan keputusan metode Durbin Watson
38

 

Nilai Statistika d Keputusan Hasil 

0 < d < dL Menerima 

Hipotesis nol 

Ada autokorelasi 

positif 

dL ≤ d ≤ dU Daerah keragu-

raguan 

Tidak ada 

keputusan 

dU < d < 4 - dU Gagal menolak 

hipotesis nol 

Tidak ada 

autokorelasi positif 

atau negatif 

4 - dU < d < 4 - dL Daerah keragu-

raguan 

Tidak ada 

keputusan 

4 – dL < d < 4 Menolak hipotesis 

nol 

Ada autokorelasi 

negatif 

 

4) Uji  Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. 

                                                             
38Agus Widarjono, Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews 

(Yogyakarta: UPP YKPN, 2017), 140. 
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Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi 

antara variabel bebasnya sama dengan nol.
39

  

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat 

dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor). Kriteria yang 

digunakan dalam uji multikolinieritas adalah: 

a) VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas 

b) VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas 

c. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi adalah salah satu analisis yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel yang 

lainnya.  pada penelitian ini korelasi yang digunakan adalah korelasi 

bivariate untuk melihat bagaimana hubungan antara dua variabel yaitu 

variabel Y dengan variabel X. Untuk mengetahui apakah hubungan 

yang terjadi antara dua variabel signifikan atau tidak dilakukan 

dengan menggunakan SPSS yang kemudian dilihat dari Rtabel atau sig. 

Dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika nilai hitung Rhitung > Rtabel maka hubungan antara kedua 

variabel tersebut signifikan. 

2) jika nilai Rhitung < Rtabel maka hubungan antara kedua variabel 

tersebut tidak signifikan. 

 

 

                                                             
39 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis, 91. 
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d. Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat.
40

 

Rumus yang digunakan dalam  regresi linier sederhana yaitu: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y  : Variabel terikat 

X  : Variabel bebas 

A dan b : Konstanta 

e. Regresi Linier Berganda 

Regresi berganda adalah pengembangan dari regresi linier 

sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk 

memprediksi permintaan dimasa akan datang berdasarkan data masa 

lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel 

independen terhadap satu variabel tak dependen. Perbedaan dalam 

regresi linier sederhana dan berganda adalah terletak pada jumlah 

variabel independen yang digunakan. Dalam regresi linier berganda 

jumlah variabel independen yang digunakan lebih dari satu yang 

mempengaruhi variabel dependen. 
41

 Adapun rumus yang digunakan 

dalam regresi linier berganda yaitu: 

Y = α + b1X1 + b2X2+........+ bnXn 

 

                                                             
40 Danang Sunyoto, Prosedur Uji, 115. 

 
41 Syofian Siregar, Metode Penelitian, 301. 
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Keterangan: 

Y : Nilai pengaruh yang diprediksi 

α : Konstanta 

b : Koefisien regresi 

X : Nilai Variabel Dependen
42

 

2. Pengujian Hipotesis 

Secara bahasa hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti di 

bawah, dan thesa berarti kebenaran. Hipotesis juga diartikan sebagai 

rumusan jawaban sementara yang harus diuji melalui kegiatan 

penelitian.
43

 Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan uji signifikan secara bersama-sama (Uji Statistik F) dan uji 

parameter individual (Uji Statistik t). 

a. Uji t 

Uji t ini digunakan untuk membuktikan apakah variabel 

independen secara individu mempengaruhi variabel dependen
44

 atau 

menentukan signifikan atau tidak signifikan dari masing-masing nilai 

koefisien regresi (X1 dan X2) secara individu terhadap variabel 

dependen (Y).
45

 Uji t dilakukan dengan membandingkan antara thitung 

dengan ttabel, pada taraf sig 0,05 dengan kriteria: 

1)  Apabila thitung > ttabel maka hipotesis diterima. 

                                                             
42 Bilson Simamora, Analisis Multivariat Pemasaran (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2005), 43 
43 Tukiran Tanireja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif, 24. 
44 Agus Widarjono, Analisis Multivariat Terapan, 22. 
45 Danang Sunyoto, Prosedur Uji, 119. 
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2)  Apabila thitung < ttabel maka hipotesis ditolak.
46

   

b. Uji F 

Uji F digunakan  untuk melihat pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen atau merupakan uji signifikasi 

model regresi. Uji F ini bisa dijelaskan dengan menggunakan analisis 

varian (analysis of variance = ANOVA).
47

 Untuk melihat pengaruh 

signifikan yang terjadi dilakukan dengan membandingkan nilai 

signifikansi dengan nilai tingkat kepercayaan (α) yaitu 0,05 dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1) Apabila nilai sig < α dan Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak 

2) Apabila nilai sig > α dan Fhitung < Ftabel maka H0 diterima
48

 

c. Koefisien Determinasi (R Square) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan besarnya 

pengaruh variasi (naik/turunnya) nilai variabel bebas (variabel X) 

terhadap variasi (naik/turunnya) nilai variabel terikat (variabel Y) 

pada hubungan lebih dua variabel.
49

 

 

 

                                                             
46 V Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 148. 
47 Agus Widarjono, Analisis Multivariat Terapan, 19. 
48 V Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 154. 
49 Al-Ghifari, Analisis Statistik Untuk Bisnis dengan Regresi, Korelasi, dan Non Parametrik 

(Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), 54.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian Instrumen  

1. Uji Validitas 

Uji validitas (uji kesahihan) merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. 

Untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun tersebut itu valid atau 

sahih, maka perlu diuji dengan uji korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap 

item pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut. Untuk item-item 

pertanyaan yang tidak valid harus dibuang atau tidak dipakai sebagai 

instrumen pertanyaan.
1
 Uji validitas dilakukan dengan dengan cara 

menyebar kuesioner kepada 30 orang responden.  

Kriteria yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

instrumen yaitu: 

a. Jika rhitung > rtabel maka item pertanyaan valid.  

b. Jika rhitung <  rtabel maka item pertanyaan tidak valid.  

Karena data yang digunakan dalam uji coba adalah 30 responden,  

maka  rtabel yang digunakan adalah 0,361. Hasil pengujian validitas untuk 

X1, X2, dan Y yaitu: 

 

 

 

                                                             
1 Slamet Santoso, Penelitian Kuantitatif Metode dan Langkah Pengelolaan Data (Ponorogo: 

UMPO Press, 2015), 45. 



60 
 

 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Variabel X1 

No Variabel Pertanyaan rhitung rtabel Keputusan 

1.  Kualitas 

Informas

i 

KI1 0,530 0,361 Valid 

2.  KI3 0,523 0,361 Valid 

3.  KI4 0,496 0,361 Valid 

4.  KI5 0,396 0,361 Valid 

5.  KI6 0,474 0,361 Valid 

6.  KI8 0,535 0,361 Valid 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa nilai   rhitung yang diperoleh 

lebih dari r tabel, sehingga semua item pertanyaan untuk variabel X1 

dinyatakan valid. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Variabel X2 

No Variabel Pertanyaan Rhitung Rtabel Keputusan 

1.  Pengetahuan 

Konsumen 

PK1 0,675 0,361 Valid 

2.  PK2 0,541 0,361 Valid 

3.  PK3 0,620 0,361 Valid 

4.  PK4 0,475 0,361 Valid 

5.  PK5 0,617 0,361 Valid 

6.  Pk6 0,600 0,361 Valid 

7.  PK7 0,544 0,361 Valid 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa nilai rhitung yang diperoleh 

masing-masing item pertanyaan lebih dari rtabel, sehingga semua item 

pertanyaan untuk variabel X2 dinyatakan valid. 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Variabel Y 

No Variabel Pertanyaan rhitung rtabel Keputusan 

1.  Keputusan 

Pembelian 

KP2 0,562 0,361 Valid 

2.  KP3 0,695 0,361 Valid 

3.  KP5 0,621 0,361 Valid 

4.  KP6 0,652 0,361 Valid 

5.  KP7 0,634 0,361 Valid 

6.  KP8 0,495 0,361 Valid 

7.  KP9 0,492 0,361 Valid 

8.  KP10 0,472 0,361 Valid 

9.  KP11 0,601 0,361 Valid 

10.  KP12 0,648 0,361 Valid 

11.  KP13 0,388 0,361 Valid 

12.  KP14 0,384 0,361 Valid 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa nilai rhitung yang diperoleh 

masing-masing item pertanyaan lebih dari rtabel, sehingga semua item 

pertanyaan untuk variabel X2 dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap penggunaan alat ukur yang sama. Kriteria dalam uji 

reliabilitas yaitu: 

a. Jika  nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka reliabel. 

b. Jika  nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka reliabel 
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Hasil pengujian reliabilitas untuk X1, X2 dan Y yaitu: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Cross 

of 

Value 

Keputusan 

1.  Kualitas Informasi (X1) 0,672 0,60 Reliabel 

2.  Pengetahuan Konsumen (X2) 0,735 0,60 Reliabel 

3.  Keputusan Pembellian (Y) 0,723 0,60 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Tabel 4.4 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas untuk X1, X2, 

dan Y. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai Cronbach's 

Alpha lebih dari 0,6 sehingga item pernyataan untuk variabel X1, X2, dan 

Y sudah reliabel.  Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel X1, 

X2, dan Y item pernyataan telah valid dan reliabel sehingga instrumen 

yang dimiliki dapat digunakan sebagai instrumen pengumpulan data 

penelitian. 

B. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Hasil Pengujian Deskripsi Responden 

Untuk mengetahui gambaran umum mengenai data yang dihasilkan 

dari sampel penelitian, pada pada sub bab ini akan disampaikan hal-hal 

yang terkait dengan hal-hal penting dalam penafsiran penelitian. Deskripsi 

sampel yaitu berupa jenis kelamin, umur dan pekerjaan dari responden. 

Responden dalam penelitian ini adalah konsumen di Swalayan Surya 

Jenangan dengan jumlah yang tidak diketahui, sedangkan jumlah sampel 
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yang diambil berdasarkan rumus perhitungan sampel yaitu 96 responden. 

Deskripsi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu: 

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.5 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

L 20 20.8 20.8 20.8 

P 76 79.2 79.2 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui jumlah jenis kelamin 

konsumen Swalayan Surya Jenangan yang diambil sebagai responden 

dalam penelitian ini. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah 

responden laki-laki sebanyak 20 orang dengan presentase 20,8% 

sedangkan responde perempuan sejumlah 76 orang dengan presentase 

79,2%. 

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.6 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 

Kelompok Umur 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

< 20 35 36.5 36.5 36.5 

21 - 30 38 39.6 39.6 76.0 

31 - 40 12 12.5 12.5 88.5 

41 – 50 8 8.3 8.3 96.9 

> 50  3 3.1 3.1 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 
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Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa konsumen Swalayan 

Surya Jenangan yang menjadi responden berusia kurang dari 20 tahun  

sebanyak 35 orang dengan prosentase 36,5%, usia 21-30 tahun 

sebanyak 38 orang  dengan prosentase 39,6%, usia 31-40  tahun 

sebanyak 12 orang dengan prosentase 12,5%, usia 41-50 tahun 

sebanyak 8 orang dengan prosentase 8,3% dan usia lebih dari 50 tahun 

sebanyak 3 orang dengan prosentase 3,1%.  

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.7 

Klasifikasi Responden Bedasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulati

ve 

Percent 

Valid 

Bidan 1 1.0 1.0 1.0 

Ibu Rumah Tangga 10 10.4 10.4 11.5 

Mahasiswa 37 38.5 38.5 50.0 

Pedagang 3 3.1 3.1 53.1 

Pelajar 16 16.7 16.7 69.8 

Petani 4 4.2 4.2 74.0 

Wiraswasta 25 26.0 26.0 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui tentang pekerjaan 

konsumen Swalayan Surya Jenangan yang diambil sebagai responden 

dalam penelitian ini. Jumlah responden yang bekerja sebagai bidan 

sebanyak 1 orang dengan presentase 1%, ibu rumah tangga sebanyak 10 

orang dengan presentase 10,4%, mahasiswa sebanyak 37 orang dengan 

presentase 38,5%, pedangang sebanyak 3 orang dengan presentase 
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3,1%, pelajar sebanyak 16 orang dengan presentase 16,7%, petani 

sebanyak 4 orang dengan presentase 4,2%, dan wiraswasta sebanyak 25 

orang dengan presentase 26%.  

2. Hasil Pengujian Deskripsi Data Penelitian 

a. Hasil Skor Kuesioner variabel Kualitas Informasi (X1) 

Tabel 4.8 

Skor Kuesioner Variabel Kualitas Informasi 

NoItem Total 

SS 

Total 
S 

Total 
N 

Total 
TS 

Total 
STS 

Total 

KI1 36 40 11 8 1 96 

KI2 29 50 7 9 1 96 

KI3 37 43 8 8 0 96 

KI4 54 39 2 1 0 96 

KI5 67 26 1 1 1 96 

KI6 55 34 7 0 0 96 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Hasil dari tabel 4.8 menjelaskan bahwa untuk item pernyataan 

KI1, KI2 dan KI3 mayoritas responden menjawab setuju, sedangkan 

untuk item pernyataan KI4, KI5 dan KI6 mayoritas responden 

menjawab sangat setuju. 

b. Hasil Skor Kuesioner Variabel Pengetahuan Konsumen (X2) 

Tabel 4.9 

Skor Kuesioner Variabel Pengetahuan Konsumen 

NoItem Total 

SS 

Total 
S 

Total 
N 

Total 
TS 

Total 
STS 

Total 

PK1 25 61 10 0 0 96 

PK2 15 53 23 5 0 96 

PK3 27 45 22 2 0 96 

PK4 12 51 27 6 0 96 

PK5 25 33 30 6 2 96 
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PK6 28 60 4 3 1 96 

PK7 42 44 8 2 0 96 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Hasil dari 4.9 tabel tersebut menjelaskan bahwa mayoritas 

responden menjawab setuju untuk semua item pernyataan. 

c. Hasil Skor Kuesioner Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Tabel 4.10 

Skor Kuesioner  Variabel Kepuutusan Pembelian 

No  

Item 

Total 

SS 

Total 

S 

Total 

N 

Total 

TS 

Total 

STS 

Total 

KP1 36 51 7 1 1 96 

KP2 45 41 7 2 1 96 

KP3 28 47 13 7 1 96 

KP4 24 43 26 3 1 96 

KP5 36 47 12 1 0 96 

KP6 18 35 31 12 0 96 

KP7 25 35 20 12 4 96 

KP8 21 24 35 15 1 96 

KP9 31 54 7 4 0 96 

KP10 32 52 9 3 0 96 

KP11 28 30 24 10 4 96 

KP12 55 30 6 3 2 96 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

 

Hasil dari tabel 4.10 tersebut menjelaskan bahwa mayoritas 

responden menjawab setuju untuk item pernyataan KP1, KP3, KP4, 

KP5, KP6, KP7, KP8, KP9, KP10 dan KP11, sedangkan untuk item 

pernyataan KP2 dan KP12 maayoritas konsumen menjawab sangat 

setuju.  
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C. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji  Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model 

regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan model Koslmogorov-Smirov (K-S) dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1) Jika nilai K-S > α (0,05) maka data terdistribusi dengan normal. 

2) Jika K-S < α (0,05)  maka data tidak terdistribusi dengan normal. 

Berikut hasil uji normalitas dalam penelitian ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 96 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 4.24444541 

Most Extreme Differences 

Absolute .055 

Positive .055 

Negative -.053 

Kolmogorov-Smirnov Z .542 

Asymp. Sig. (2-tailed) .930 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai signifikan uji 

Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari 0,05 yaitu 0,930. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Perhitungan ada atau tidaknya gejala heterokesdastisitas dapat 

dilakukan dengan cara meentukan formulasi regresi linier berganda 

dengan menggunakan keputusan pembelian residual sebagai variabel 

dependen (variabel terikat). Kemudian melakukan regresi linier 

berganda dengan variabel dependennya adalah keputusan pembelian 

residual sedangkan variabel independenya adalah kualitas informasi 

(X1) dan pengetahuan konsumen (X2). 

Kriteria yang digunakan dalam uji heeterokesdastisitas yaitu: 

1) Jika nilai signifikan (p-value) semua  variabel independen > α 

(0,05) tidak terjadi kasus heterokedastisitas. 

2) Jika nilai signifikan (p-value) semua variabel independen < α 

(0,05) maka terjadi kasus heterokedastisitas. 

Hasil dari pengujian heterokesdatisitas dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Heterokesdastisitas Berdasarkan  SPSS 21 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .963 2.919  .330 .742 

X1 .207 .093 .236 2.224 .029 

X2 -.108 .091 -.126 -1.186 .238 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 
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Tabel 4.12 menunjukkan hasil pengujian heterokesdatisitas 

menggunaka SPSS dengan variabel dependen keputusan pembelian. 

Dari hasil tersebut dapat dibuat keterangan yang ditunjukkan pada 

tabel  4.13 berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Variabel t Sig Keterangan 

Kualitas Informasi (X1) 2,224 0,029 Ada pengaruh 

Pengetahuan Konsumen 

(X2) 

-1,186 0,238 Tidak ada pengaruh 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Tabel 4.13 menunjukkan hasil pengujian heterokesdastisitas  

Dari hasil tersebut, diketahui bahwa nilai sig variabel X1 kurang dari α 

yaitu 0,029 < 0,05, yang berarti variabel X1 terjadi heterokesdastisitas. 

Sedangkan variabel X2 memiliki nilai sig lebih besar dari α yaitu 

0,238 > 0,05 sehingga tidak ada heterokesdastisitas pada variabel X2. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier ada korelasi secara linier antara kesalahan 

pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu periode 

t-1 (sebelumnya). Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

H0 = tidak terjadi autokorelasi 

H1 = terjadi autokorelasi 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model 

regresi dilakukan melalui pengujian dengan metode Durbin Watson 
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(DW). Kriteria pengambilan keputusan dengan metode Durbin 

Watson dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 

Kriteria pengambilan keputusan dengan metode Durbin Watson 

Nilai Statistika d Keputusan Hasil 

0 < d < dL Menerima Hipotesis 

nol 

 Ada autokorelasi 

positif 

dL ≤ d ≤ dU Daerah keragu-

raguan 

Tidak ada keputusan 

dU < d < 4 - dU Gagal menolak 

hipotesis nol 

Tidak ada autokorelasi 

positif atau negatif 

4 - dU < d < 4 - dL Daerah keragu-

raguan 

Tidak ada keputusan 

4 – dL < d < 4 Menolak hipotesis 

nol 

Ada autokorelasi 

negatif 

 

Hasil dari pengujian autokorelasi dapat sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Autokorelasi Berdasarkan SPSS 21 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .994
a
 .988 .988 4.31939 2.083 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Nilai du dan dl diperoleh dengan melihat tabel Durbin Watson. 

Dalam penelitian ini, banyaknya variabel independen yang digunakan 

adalah 2 dengan banyaknya data adalah 96 sehingga k=2 dan n=96. 

Degan menggunakan tingkat kesalahan α= 0,05 diperoleh nilai du = 
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1,710 dan dl = 1,625. Hasil perhitungan nilai durbin watson yang 

dihasilkan dari model regresi ditunjukkan pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Pengujian Autokorelasi 

Nilai Durbin 

Watson 

Tabel Durbin Watson Keterangan 

dU 4-dU 

2,083 1,710 2,289 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Tabel 4.16 menunjukkan nilai Durbin Watson yang diperoleh 

dari hasil hasil regresi adalah sebesar 2,083 terletak di antara nilai du 

yaitu 1,710 dan nilai 4-dU yaitu 2,289 (du < d < 4-dU = 1,710 < 2,083 

< 2,289) yang artinya tidak terdapat autokorelasi pada model regresi 

dan asumsi non autokorelasi telah terpenuhi. 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen 

(variabel bebas). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independen (variabel bebas). Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF 

(Variance Inflation Factor). Kriteria yang digunakan dalam uji 

multikolinieritas adalah: 

1) VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas 

2) VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas 
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Hasil dari pengujian multikolinieritas dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Multikolinieritas Berdasarkan SPSS 21 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 8.904 4.825  1.845 .068   
X1 .420 .154 .224 2.726 .008 .903 1.108 

X2 1.009 .150 .552 6.706 .000 .903 1.108 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Tabel 4.17 menunjukkan hasil pengujian multikolinieritas 

dengan menggunakan SPSS. Dari hasil tersebut dapat dibuat 

keterangan yang ditunjukkan pada tabel  4.18. 

 

Tabel 4.18 

Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Kualitas Informasi 

(X1) 

0,903 1,108 Non multikolinieritas 

Pengetahuan 

Konsumen (X2) 

0,903 1,108 Non multikolinieritas 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.18  menunjukkan nilai nilai VIF kurang dari 

10, artinya tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut adalah 

model regresi yang baik karena tidak mempunyai korelasi antar 

variabel independen (variabel bebas). 



73 
 

 

2. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

satu variabel dengan variabel yang lainnya.  pada penelitian ini korelasi 

yang digunakan adalah korelasi bivariate untuk melihat bagaimana 

hubungan antara dua variabel yaitu variabel Y dengan variabel X. Untuk 

mengetahui apakah hubungan yang terjadi antara dua variabel signifikan 

atau tidak dilakukan dengan menggunakan SPSS yang kemudian dilihat 

dari rtabel atau sig. Dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika nilai hitung rhitung > rtabel maka hubungan antara kedua variabel 

tersebut signifikan. 

2) jika nilai rhitung < rtabel maka hubungan antara kedua variabel tersebut 

tidak signifikan. 

Pada penelitian ini, banyaknya data peneliti adalah 96 sehingga 

rtabel = r(n,α) = r(96, 5%) = 0,198. Hasil pengujian variabel X dan variabel Y 

sebagai berikut: 

Tabel 4.19 

Hasil Korelasi Antara Variabel X dan Variabel Y 

No Korelasi rhitung rtabel Keterangan 

1. X1 dan Y 0,396 0,198 Signifikan 

2. X2 dan Y 0,622 0,198 Signifikan 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Tabel 4.19 menunjukkan hasil pengujian korelasi antara variabel X 

dan variabel Y. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa korelasi 

antara X1 dan Y yaitu kualitas informasi dan keputusan pembelian 

signifikan karena nilai rhitung = 0,396 lebih besar dari rtabel = 0,198. Dan 
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korelasi antara X2 dan Y yaitu pengetahuan konsumen dan keputusan 

pembelian juga signifikan karena nilai rhitung = 0,622 lebih besar dari rtabel = 

0,198.  

Selain menggunakan rtabel, pengujian korelasi dapat dilakukan 

dengan menggunakan sig. Jika sig < α maka hubungan antara kedua 

variabel adalah signifikan. Jika sig > α maka hubungan antara kedua 

variabel adalah tidak signifikan (tidak berpengaruh). Hasil pengujian 

korelasi antara X dan Y dengan menggunakan sig sebagai berikut: 

Tabel 4.20 

Hasil Korelasi Antara Variabel X dan Variabel Y 

No Korelasi Sig α Keterangan 

1. X1 dan Y 0,000 0,05 Signifikan 

2. X2 dan Y 0,000 0,05 Signifikan 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa nilai 

sig untuk korelasi X1 dan Y yaitu kualitas informasi dan keputusan 

pembelian serta X2 dan Y yaitu pengetahuan konsumen dan keputusan 

pembelian nilainya 0,000 kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa korelasi yang dihasilkan adalah signifikan.  

3. Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh variabel X terhadap Y secara parsial. Hasil pengujian 

regresi linier sederhana yaitu: 
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a. Pengaruh Kualitas Informasi terhadap Keputusan Pembelian. 

Tabel 4.21 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana (X1) Y 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .396
a
 .157 .148 5.197 

a. Predictors: (Constant), X1 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.21 diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) R dalam regresi linier sederhana menunjukkan besarnya korelasi  

antar variabel, tabel diatas menunjukkan hubungan antara kualitas 

informasi dengan keputusan pembelian sebesar 0,396 atau 39,6%. 

2) Nilai R Square sebesar 0,157 memiliki arti bahwa peran atau 

kontribusi variabel kualitas informasi mampu menjelaskan 

variabel keputusan pembelian sebesar 15,7%. 

Tabel 4.22 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana (X1) Y 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 472.520 1 472.520 17.493 .000
b
 

Residual 2539.105 94 27.012   

Total 3011.625 95    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X1 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.22 diperoleh nilai Fhitung > Ftabel yaitu 17,493 

> 3,09 dan nilai nilai signifikan < sig yaitu 0,000 < 0,05 maka H0 
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ditolak, hal ini berarti bahwa kualitas informasi berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

Tabel 4.23 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana (X1) Y 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 28.757 4.616  6.229 .000 

X1 .742 .177 .396 4.182 .000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.23 Dapat diperoleh persamaan sebagai 

berikut: 

Y = 28,757 + 0,742 X 

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa: 

1) Nilai konstanta sebesar 28,757  menunjukkan apabila tidak 

dipengaruhi oleh variabel pengetahuan konsumen maka besarnya 

nilai kualitas informasi adalah 28,757. 

2) Koefisien regresi sebesaar 0,742 berarti bahwa jika variabel 

kualitas informasi mengalami kenaikan satu satuan, maka 

keputusan pembelian akan mengalami peningkatan sebesar 0,742 

satuan. Koefisien bernilai positif artinya hubungn antara kualitas 

informasi terhadap keputusan pembelian adalah positif, maka 

kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 
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b. Pengaruh Pengetahuan Konsumen terhadap Keputusan 

Pembelian. 

Tabel 4.24 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana (X2) Y 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .622
a
 .386 .380 4.434 

a. Predictors: (Constant), Y 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.21 diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) R dalam regresi linier sederhana menunjukkan besarnya korelasi  

antar variabel, tabel diatas menunjukkan hubungan antara 

pengetahuan konsumen dengan keputusan pembelian sebesar 0,622 

atau 62,2%. 

2) Nilai R Square sebesar 0,386 memiliki arti bahwa peran atau 

kontribusi variabel pengetahuan konsumen mampu menjelaskan 

variabel keputusan pembelian sebesar 38,6%. 

Tabel 4.25 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana (X2) Y 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1163.456 1 1163.456 59.175 .000
b
 

Residual 1848.169 94 19.661   

Total 3011.625 95    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 
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Berdasarkan tabel 4.25 diperoleh nilai Fhitung > Ftabel yaitu 59,175 

> 3,09 dan nilai nilai signifikan < sig yaitu 0,000 < 0,05 maka H0 

ditolak, hal ini berarti bahwa pengetahuan konsumen berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. 

Tabel 4.26 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana (X2) Y 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 16.194 4.151  3.901 .000 

X2 1.137 .148 .622 7.693 .000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.26 Dapat diperoleh persamaan sebagai 

berikut: 

Y = 16,194 + 1,137X 

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa: 

1) Nilai konstanta sebesar 16,194  menunjukkan apabila tidak 

dipengaruhi oleh variabel kualitas informasi maka besarnya nilai 

pengetahuan konsumen adalah 16,194. 

2) Koefisien regresi sebesar 1,137 berarti bahwa jika variabel 

pengetahuan konsumen mengalami kenaikan satu satuan, maka 

keputusan pembelian akan mengalami peningkatan sebesar 1,137 

satuan. Koefisien bernilai positif artinya hubungn pengetahuan 

konsumen terhadap keputusan pembelian adalah positif, maka 
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kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

4. Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh kualitas informasi dan pengetahuan konsumen 

terhadap keputusan pembelian, serta mengetahui di antara X tersebut yang 

paling dominan mempengaruhi variabel Y. Hasil pengujian koefisien 

model regresi linier berganda yaitu: 

Tabel 4.27 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .657
a
 .432 .419 4.290 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.27 diperoleh hasil sebagai berikut- 

1) Nilai R sebesar 0,657 menunjukkan korelasi ganda (kualitas 

informasi dan pengetahuan konsumen) terhadap keputusan 

pembelian sebesar 65,7%.  

2) Nilai R Square sebesar 0,432 menunjukkan besarnya peran atau 

kontribusi variabel kualitas informasi dan pengetahuan konsumen 

mampu menjelaskan variabel keputusan pembelian sebesar 43,2%. 
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Tabel 4.28 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1300.170 2 650.085 35.325 .000
b
 

Residual 1711.455 93 18.403   

Total 3011.625 95    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.28 diperoleh hasil Fhitung > Ftabel yaitu 35,325 > 

3,09 dengan nilai signifikansi < sig yaitu 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak, 

artinya kualitas informasi dan pengetahuan konsumen  secara bersama 

sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Tabel 4.29 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 8.904 4.825  1.845 .068 

X1 .420 .154 .224 2.726 .008 

X2 1.009 .150 .552 6.706 .000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.29 tersebut dapat dibuat model persamaan 

regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = 8,904 + 0,420X1+ 1,009 X2  
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Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa: 

a. Nilai konstanta sebesar 8,904 menunjukkan apabila variabel kualitas 

informasi dan keputusan pembelian nol atau tidak ada maka tingkat 

keputusan pembelian konsumen sebesar 8,904. 

b. Nilai koefisien regresi variabel kualitas informasi bernilai positif  

sebesar 0,420. Nilai yang positif menunjukkan adanya pengaruh yang 

searah antara variabel kualitas informasi dengan keputusan pembelian. 

Artinya jika semakin tinggi kualitas informasi maka semakin tinggi 

pula keputusan pembelian yang dilakukan. Nilai  koefisien regresi 

sebesar 0,420 memiliki arti jika variabel kualitas informasi 

ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel pengetahuan 

konsumen dianggap konstan, maka akan meningkatkan tingkat 

keputusan pembelian konsumen di Swalayan Surya Jenangan sebesar 

0,420.  

c. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan konsumen bernilai positif  

sebesar 1,009. Nilai yang positif menunjukkan adanya pengaruh yang 

searah antara variabel pengetahuan konsumen dengan keputusan 

pembelian. Artinya jika semakin tinggi pengetahuan konsumen maka 

semakin tinggi pula keputusan pembelian yang dilakukan. Nilai  

koefisien regresi sebesar 1,009 memiliki arti jika variabel pengetahuan 

konsumen ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel kualitas 

informasi dianggap konstan, maka akan meningkatkan tingkat 
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keputusan pembelian konsumen di Swalayan Surya Jenangan sebesar 

1,009.  

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh yang 

signifikan antara X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Uji t dilakukan 

dengan membandingkan antara thitung dengan ttabel, pada taraf sig 0,05 

dengan kriteria apabila thitung > ttabel maka hipotesis diterima, 

sedangkan apabila thitung < ttabel maka hipotesis ditolak. Nilai ttabel dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

ttabel = t (α/2; n-k-1) 

 = t (0,05/2; 96-3) 

 = t (0,25; 93)  

 = 1,985 

Berikut adalah hasil pengujian masing-masing variabel X 

terhadap variabel Y: 

1) Hasil uji variabel kualitas informasi (X1) terhadap keputusan 

pembelian (Y) 

Pada variabel kualitas informasi hipotesis yang digunakan 

yaitu: 

H0 = X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

H1 = X1 berpengaruh signifikan terhadap Y 
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Hasil uji variabel kualitas informasi (X1) terhadap 

keputusan pembelian (Y) yaitu: 

Tabel 4.30 

Hasil uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 28.757 4.616  6.229 .000 

X1 .742 .177 .396 4.182 .000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.30 dapat 

dijelaskan hasil uji t. Pengujian pengaruh variabel kualitas 

informasi terhadap keputusan pembelian menghasilkan thitung 

sebesar 4,182 dan lebih besar dari ttabel yaitu 1,985 (thitung > ttabel = 

4,182 > 1,985)  dan nilai signifikansi senilai 0,000 lebih kecil dari 

nilai sig 0,05 ( 0,000 < 0,05). Berdasarkan kriteria tersebut, maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya kualitas informasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. 

2) Hasil uji variabel pengetahuan konsumen (X2) terhadap keputusan 

pembelian (Y) 

Pada variabel pengetahuan konsumen hipotesis yang 

digunakan yaitu: 

H0 = X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

H1 = X2 berpengaruh signifikan terhadap Y 
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Hasil uji variabel pengetahuan konsumen (X2) terhadap 

keputusan pembelian (Y) yaitu: 

Tabel 4.31 

Hasil uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 
(Constant) 16.194 4.151  3.901 .000 

X2 1.137 .148 .622 7.693 .000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

 

 Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.31 dapat 

dijelaskan hasil uji t. Pengujian pengaruh variabel pengetahuan 

konsumen terhadap keputusan pembelian menghasilkan thitung 

sebesar 7,693 dan lebih besar dari ttabel yaitu 1,985 (thitung > ttabel = 

7,693 > 1,985)  dan nilai signifikansi senilai 0,000 lebih kecil dari 

nilai sig 0,05 ( 0,000 < 0,05). Berdasarkan kriteria tersebut, maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya pengetahuan konsumen 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. 

b. Uji Kesesuaian Model (Uji F) 

Uji ini dilakukan untuk menguji sesuai tidaknya model regresi 

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

Hipotesis yang digunakan yaitu: 

H0 = model regresi yang diperoleh tidak sesuai atau tidak signifikan. 
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H1 = model regresi yang diperoleh sesuai atau signifikan. 

Berikut ini hasil uji kesesuaian atau uji F dengan menggunakan 

program IBM SPSS 21 yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.32 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1300.170 2 650.085 35.325 .000
b
 

Residual 1711.455 93 18.403   

Total 3011.625 95    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.32 diperoleh nilai Fhitung = 35,325 dengan 

signifikansi uji F sebesar 0,000. Nilai Fhitung selanjutnya dibandingkan 

dengan nilai Ftabel. Nilai Ftabel dapat dicari dengan menggunakan 

rumus: 

Ftabel  = F (α) (2; n-k) 

   = (0,05) (2;96-2) 

   = (0,05) (2;94) 

   = 3,09 

Dilihat dari hasil pengujian terlihat nilai Fhitung > Ftabel yaitu 

35,325 > 3,09 dan nilai signifikan < nilai batas sig yaitu 0,000 < 

0,05. Berdasarkan nilai kriteria tersebut H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya, kualitas informasi dan pengetahuan konsumen berpengaruh 

simultan terhadap pengetahuan kosumen. 
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c. Koefisien Determinasi (R Square) 

Untuk mengetahui besar pengaruh dari  X1 dan X2 terhadap Y 

(kualitas informasi dan pengetahuan konsumen terhadap keputusan 

pembelian) dapat diketahui dengan menghitung R square (koefisien 

determinasi). Nilai R square hasil pengujian regresi dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.33 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R Square) 

R R Square 

.657 .432 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan tabel 4.33 diketahui bahwa 

nilai R yang diperoleh sebesar 0,657. Nilai ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara kualitas informasi dan pengetahuan konsumen  

terhadap keputusan pembelian tergolong kuat. Nilai R square yang 

diperoleh sebesar 0,432 memiliki arti bahwa pengaruh X1 dan X2 

terhadap Y adalah sebesar 43,2% dan sisanya sejumlah 56,8% 

dipengaruhi oleh faktor lain selain kualitas informasi dan pengetahuan 

konsumen yang tidak masuk dalam model penelitian ini. 

D. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi 

dan pengetahuan konsumen terhadap keputusan pembelian di Swalayan Surya 

Jenangan. Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini yaitu kualitas 

infomasi dan pengetahuan konsumen, sedangkan variabel terikat yaitu 
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keputusan pembelian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti memperoleh jawaban bahwa variabel kualitas informasi dan 

pengetahuan konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk di Swalayan Surya Jenangan. Dan berdasarkan pengujian 

yang telah dilakukan oleh peneliti maka diperoleh jawaban untuk masing-

masing rumusan masalah dan uji hipotesis penelitian, hasil dari pengujian 

tersebut yaitu: 

1. Pengaruh Kualitas Informasi Secara Parsial terhadap Keputusan 

Pembelian di Swalayan Surya Jenangan. 

Kualitas informasi secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian di Swalayan Surya Jenangan. Artinya jika semakin berkualitas 

informasi yang diberikan kepada konsumen, maka semakin tinggi pula 

konsumen yang melakukan keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil kualitas informasi mempunyai nilai thitung lebih besar dari ttabel 

yaitu 1,985 (thitung > ttabel = 4,182 > 1,985)  dan nilai signifikansi uji t lebih 

kecil dari nilai sig 0,05 (0,000 < 0,05). Berdasarkan nilai kriteria maka H0 

ditolah dan H1 diterima, artinya kualitas informasi berpengaruh secara 

parsial terhadap keputusan pembelian sebesar 15,7% dan sisanya sebesar 

83,4% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Hasil perhitungan pengaruh kualitas informasi  terhadap keputusan 

pembelian hanya sebesar 15,7% dikarenakan beberapa hal yaitu: Swalayan 

Surya Jenangan sudah berdiri sejak tahun 2001 sehingga sudah banyak 

konsumen yang percaya kepada Swalayan Surya Jenangan, lokasi 
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Swalayan Surya Jenangan strategis yaitu berada didekat pasar, dekat 

sekolah, dekat bank BRI, dekat balai desa dan juga dekat dengan 

perumahan warga, selain itu konsumen membutuhkan suatu  produk 

konsumen akan tetap membeli produk tersebut meskipun kualitas 

informasi yang disediakan oleh produsen itu kurang. 

Informasi adalah salah satu hal penting dalam pengambilan 

keputusan. Menurut Davis informasi adalah data yang telah diolah menjadi 

sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
2
 Informasi yang 

berkualitas harus memiliki 4 ciri-ciri, yaitu akurat, tepat waktu, relevan 

dan lengkap. Akurat artinya suatu informasi harus bebas dari kesalahan-

kesalahan dan tidak menyesatkan. Tepat waktu artinya informasi tersebut 

datang pada penerimanya tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah 

usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan 

landasan di dalam pengambilan keputusan. Relevan artinya informasi 

tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Lengkap artinya 

informasi harus diberikan secara lengkap.
3
 Jadi sangat penting bagi pihak 

distributor yang berbentuk swalayan untuk memenuhi kualitas informasi 

terhadap produk yang diperjualbelikan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Idfa Rosidah yang berjudul “Pengaruh Kualitas Informasi, Religiusitas dan 

Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Dalam Jual Beli Online 

                                                             
2 Abdul Kadir, Pengenala Sistem Informasi (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 31. 
3 Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi, Sistem Informasi, 2. 
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Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Iain Ponorogo”. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh secara 

parsial antara variabel kualitas informasi dan keputusan pembelian.  

Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Danu Iswara yang berjudul 

“Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Kualitas Informasi, dan Persepsi 

Risiko Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Pengguna 

Media Sosial Instagram di Kota Yogyakarta)”. Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif kualitas informasi terhadap 

keputusan pembelian pada pengguna media sosial. 

2. Pengaruh Pengetahuan Konsumen Secara Parsial terhadap 

Keputusan Pembelian di Swalayan Surya Jenangan. 

Pengetahuan konsumen secara parsial berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian di Swalayan Surya Jenangan. Artinya semakin tinggi 

pengetahuan konsumen, maka semakin tinggi pula konsumen yang 

melakukan keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 

pengetahuan konsumen yang mempunyai  nilai thitung sebesar 7,693 dan 

lebih besar dari ttabel yaitu 1,985(thitung > ttabel = 7,693 > 1,985)  dan nilai 

signifikansi uji t senilai 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05 ( 0,000 < 0,05). 

Berdasarkan nilai kriteria maka H0 ditolak dan H2 diterima, artinya 

pengetahuan konsumen berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian sebesar 38,6% dan sisanya sebesar 61,4% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 
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Hasil perhitungan pengaruh pengetahuan konsumen terhadap 

keputusan pembelian sebesar 38,6% lebih besar daripada kualitas 

informasi dikarenakan dikarenakan apabila konsumen tidak mengetahui 

produk yang akan dibeli. Baik pengetahuan produk, pengetahuan 

pembelian atau pengetahuan penggunaan maka konsumen akan berfikir 

ulang untuk membeli produk tersebut.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Vinna Sri Yuniarti yang 

mengatakan bahwa pengetahuan konsumen dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian. Apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, di mana 

membeli, dan kapan membelinya bergantung pada pengetahuan konsumen 

mengenai hal-hal tersebut. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi 

yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk, serta 

pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan fungsinya sebagai konsumen.
4
 

Selain itu hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lina Budiarti yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan 

Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Laptop Acer (Studi pada 

Pengguna Laptop Acer di Area Hotspot Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan Universitas Brawijaya). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 

bahwa pengetahuan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Hasil perhitungan pengaruh pengetahuan konsumen  terhadap 

keputusan pembelian lebih besar dibandingkan dengan pengaruh kualitas 

                                                             
4 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen Teori dan Praktik (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 

129. 
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informasi terhadap  keputusan pembelian dikarenakan apabila konsumen 

tidak mengetahui produk yang akan dibeli. Baik pengetahuan produk, 

pengetahuan pembelian atau pengetahuan penggunaan maka konsumen 

akan berfikir ulang untuk membeli produk tersebut. 

3. Pengaruh Kualitas Informasi dan Pengetahuan Konsumen Secara 

Simultan terhadap Keputusan Pembelian di Swalayan Surya 

Jenangan. 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa 

variabel kualitas informasi dan pengetahuan konsumen berpengaruh 

terhadap keputusan pembeliandu Swalayan Surya Jenangan. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa nilai Fhitung > Ftabel yaitu 35,325 > 3,09 dan 

nilai signifikan uji F < nilai sig yaitu 0,000 < 0,05. Berdasarkan nilai 

kriteria tersebut berarti H0 ditolak dan H3 yang artinya kualitas informasi 

dan pengetahuan konsumen berpengaruh simultan terhadap pengetahuan 

kosumen sebesar 43,2% dan sisanya sebesar 56,8% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai variabel kualitas 

informasi dan pengetahuan konsumen terhadap keputusan pembelian di 

Swalayan Surya Jenangan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial, variabel kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian, yang ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 

4,182 > 1,985  dan nilai signifikansi uji t < nilai sig yaitu 0,000 < 0,05. 

Kualitas informasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 

15,7%.  

2. Secara parsial, variabel pengetahuan konsumen berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian, yang ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel 

yaitu  7,693 > 1,985 dan nilai signifikansi uji t < nilai sig 0,05 yaitu  0,000 

< 0,05. Pengetahuan konsumen berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian sebesar 38,6%. 

3. Secara simultan, variabel kualitas informasi dan pengetahuan konsumen 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian, yang 

ditunjukkan dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 35,325 > 3,09 dan nilai 

signifikan uji F < nilai sig yaitu 0,000 < 0,05. Kualitas informasi dan 

pengetahuan konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

sebesar 43,2%. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

kualitas informasi dan pengetahuan konsumen terhadap keputusan pembelian 

di Swalayan Surya Jenangan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, diharapkan meningkatkan kualitas informasi yang 

diberikan dengan cara melengkapi informasi-informasi di setiap produk 

yang dijual ke konsumen, sehingga memudahkan konsumen untuk 

melakukan pembelian dan juga sebagai salah satu cara untuk 

meningkatkan pendapatan. Selain itu juga menambahkan karyawan yang 

bertugs khusus untuk memberikan informasi secara lengkap baik di rak 

maupu ditempat lain ketika ada perubahan informasi. 

2. Bagi konsumen, diharapkan untuk lebih meningkatkan pengetahuan  

terkait dengan pembelian yang akan dilakukan seperti pengetahuan 

tentang produk, pengetahuan pembelian dan pengetahuan penggunaan 

produk. Sehingga dalam melakukan pembelian tidak tejadi kesalahan 

dalam membeli produk atau kebingungan dalam menggunakan produk 

yang dibeli. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan menambah atau menggunakan variabel lain yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian seperti kualitas produk, harga 

promosi dan harga. 



94 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdullah, Thamrin. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Rajawali Pers, 2012. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2002. 

 

Budiarti, Lina.  Pengaruh Pengetahuan Konsumen terhadap Keputusan 

Pembelian Laptop Acer (Studi pada Pengguna Laptop Acer di Area Hotspot 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya). Malang: 

Universitas Brawijaya, 2010. 

 

Darmawan, Deni dan Kunkun Nur Fauzi. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2013. 

 

Darmawan, Deni. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014. 

 

Effendi, Usman. Psikologi Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. 

Engel, James F dkk.  Perilaku Konsumen. Jakarta Barat: Binarupa Aksara, 1994. 

Ermawan, Asep H. Penelitian Bisnis: Paradigma Kuantitatif. Jakarta: Grasindo,  

2005. 

 

Fuchman, Arief. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004. 

 

Ghifari, Al. Analisis Statistik Untuk Bisnis dengan Regresi, Korelasi, dan Non 

Parametrik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009. 

 

Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Semarang: 

Universitas Diponegoro, 2013. 

 

Iswara, Danu. Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Kualitas Informasi, dan 

Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada 

Pengguna Media Sosial Instagram di Kota Yogyakarta). Yogyakarta:  

Universitas Negeri Yogyakarta, 2016. 

 

Jakfar dan Kasmir. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Kencana Prenada Group, 

2006. 

 

Kadir, Abdul. Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2003. 

Kotler, Philip dan Gary Armstrong. Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 12. Jakarta: 

Erlangga, 2006. 



 

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1. 

Jakarta: Erlangga, 2014. 

 

Kotler, Philip. Manajemen Pemasaran Jilid 1. Jakarta: PT Indeks, 2004. 

Muidin, Sambas Ali dan Maman Abdurrahman. Analisis Korelasi, Regresi dan 

Jalur dalam Penelitian Bandung: Pustaka Setia, 2009. 

 

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013. 

 

Nisitasari, Rahayu. Pengaruh Pengetahuan Konsumen (Consumer Knowledge) 

dan Motivasi Konsumen Terhadap Keputusan Menjadi nasabah Pada 

Asuransi Prudential Syariah Cabang Tulungagung. Tulungagung: IAIN, 

2017. 

Nugiyanto, Burhan dkk. Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009. 

 

O’Brien , James A  dan George M Marakas. Sistem Informasi Manajemen. 

Jakarta: Salemba Empat, 2014.  

Pablo, Samuel. “Pengusaha: Industri Ritel Semester I-2018 Tumbuh 7-7,5%” 

dalam https://www.cnbnindonesia.com/news/20180622163406-4-

20125/pengusaha-industri-ritel semester-i-2018-tumbuh-7-75. (diakses pada 

tanggal 20 Januari 2019, jam 21.35). 

 

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. Metode Penelitian Kuantitatif: 

Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. 

 

Pratama, Ekky Yudha.  Pengaruh Kemudahan dan Kualitas Informasi terhadap 

Keputusan Pembelian Online. Malang: Universitas Muhammadiyah 

Malang, 2017. 

Putra, Muhammad Nopran Dwi. Pengaruh Kualitas Informasi dan Persepsi 

Risiko terhadap keputusa Pembelian. Yogyakarta: Universitas Islam 

Indonesia, 2018. 

 

Rosidah, Idfa. Pengaruh Kualitas Informasi, Religiusitas dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Dalam Jual Beli Online Pada Mahasiswa 

Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Iain Ponorogo. Ponorogo: IAIN, 

2018. 

 

Santoso, Slamet. Penelitian Kuantitatif Metode dan Langkah Pengelolaan Data 

Ponorogo: UMPO Press, 2015. 

 



 

Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. Bandung: PT refika 

Aditama, 2015. 

 

Simamora, Bilson. Analisis Multivariat Pemasaran. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2005. 

Siregar, Syofian. Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. Bandung: PT Refika 

Aditama, 2015. 

 

Subekti, Beni. Bisnis Ritel di Indonesia. Purwokerto: Universitas Muhmmadiyah 

Purwokerto, 2014. 

 

Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, 1994. 

---------. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, 

2016. 

 

Sujarweni, V. Wiratna. SPSS untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 

2015. 

 

Sukoco, Badri Munir. Increasing Management relevance and Competitiveness. 

London: CRC Press, 2018. 

 

Sumarwan, Ujang. Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam 

Pemasaran. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. 

 

Sunyoto, Danang. Metodologi Penelitian Ekonomi: Alat Statistik dan Analisis 

Output Komputer . Yogyakarta: CAPS. 2011. 

 

---------. Praktik SPSS untuk Kasus dilengkapi Contoh Peneltian Bidang Ekonomi. 

Yogyakarta: Nuha Medika, 2011. 

 

---------. Prosedur Uji Hipotesis untuk Riset Ekonomi. Bandung: Alfabeta, 2012. 

 

Sutabri, Tata. Sistem Informasi Manajemen Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi 

Offset, 2016. 

 

Tanireja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. Penelitian Kuantitatif (Sebuah 

Pengantar). Bandung: Alfabeta, 2014. 

 

Taufiq, Rohmat. Sistem Informasi Manajemen: Konsep Dasar, Analisis dan 

Metode Pengembangan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. 

 

Tjiptono, Fandi. Pemasaran: Esensi & Aplikasi. Yogyakarta: Andi Offset, 2016. 

Widarjono, Agus. Analisis Multivariat Terapan dengan Program SPSS, AMOS 

dan SMARTPLUS. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015. 



 

 

---------. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews. 

Yogyakarta: UPP YKPN, 2017. 

 

Widyaningrum, Retno. Statistika. Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2014. 

Wulansari, Andhita Dessy. Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik 

dengan Menggunakan SPSS Ponorogo: STAIN Po Press, 2012. 

 

Yakub.  Pengantar Sistem Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. 

Yuniarti, Vinna Sri. Perilaku Konsumen Teori dan Praktik. Bandung: Pustaka 

Setia, 2015. 

 

Yusuf, Muri. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian 

Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015. 


