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ABSTRAK 

Alawiyah, Tuti. 2019. Pengaruh Harga dan Lokasi Terhadap Keputusan 

Pembelian (Studi Kasus di Toko Ladys Ponorogo). Skripsi. Jurusan 

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, Agung Eko Purwana SE, MSI. 

Kata kunci: produk, konsumen, dan distribusi 

Toko Ladys merupakan salah satu usaha fashion online yang mulai 

membuka usaha offline dengan membuka toko karena banyaknya permintaan dari 

konsumen yang menginginkan untuk melihat barang secara langsung. Dengan 

membuka toko offline, toko Ladys memberikan keluasan konsumen untuk memilih 

produk yang ingin dibeli.  Dalam penetapan harga produk yang ditawarkan 

terbilang lebih tinggi dibanding yang lain, selain itu dalam pemilihan lokasi usaha 

kurang strategis. Namun meskipun demikian banyak konsumen yang datang untuk 

berbelanja ke Toko Ladys. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

apakah terdapat pengaruh antara variabel harga dan lokasi terhadap keputusan 

pembelian baik secara persial maupun simultan. 

Penelitian ini dilakukan pada konsumen di Toko Ladys Ponorogo, 

menggunakan data kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 96 responden. 

Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik Nonprobability sampling, teknik 

sampling yang diambil yaitu teknik incidential. Instrumen penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert. Metode analisis statistik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji 

korelasi, regresi linier sederhana dan berganda, uji t dan uji F. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai thitung harga sebesar 2,165 dengan 

signifikansi sebesar 5%. Nilai ttabel untuk jumlah data sebesar 97 dan variabel bebas 

sebanyak 2 dengan taraf signifikansi 5% (0,05), maka diperoleh nilai ttabel sebesar 

1,98552. Sehingga thitung > ttabel (2,165 > 1,98552), dapat simpulkan bahwa harga 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk di Toko Ladys Ponorogo. 

Begitu juga lokasi yang menunjukkan mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk di Toko Ladys Ponorogo, dengan hasil penilitian thitung > ttabel 

(2,912 > 1,98552). Harga dan lokasi juga berpengaruh secara simultan dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Dengan hasil nilai Fhitung sebesar 23,902 

> Ftabel sebesar 3,09. Presentase yang diberikan variabel harga dan lokasi terhadap 

keputusan pembelian yaitu sebessar 34%, sehingga 66% dipengaruhi oleh factor 

lain yang tidak dibahas dalam penelitian. 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perilaku konsumen (Costumer behavior) dapat didefinisikan 

sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mepergunakan barang-barang/jasa termasuk di dalamnya 

proses pengambilan keputusan.
1
 Ada dua elemen penting dari perilaku 

konsumen itu: proses pengambilan keputusan, dan kegiatan fisik, yang 

semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, dan 

mempergunakan barang/jasa secara ekonomis.
2
 

Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses dan 

pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan 

tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling 

menguntungkan.
3
 Konsumen saat ini dihadapkan pada berbagai alternatif 

tempat perbelanjaan, sehingga mengakibatkan para pengelola tempat 

perbelanjaan dituntut untuk mengikuti perkembangan pasar dan mengetahui 

selera konsumen. Pemahaman para pengelola tempat perbelanjaan terhadap 

perilaku konsumen dibutuhkan untuk keberhasilan dalam mengambil 

keputusannya. Suatu proses keputusan membeli bukan sekadar mengetahui 

                                                             
       1 Danang Sunyoto, Konsep Dasar Riset Manajemen Pemasaran dan Perilaku Konsumen, 

(Yogyakarta: CAPS, 2012), 251. 
       2 Ibid, 251. 
       3 Amirullah dan Haris Budiyono, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 

135. 



 

 

berbagai faktor yang akan mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan 

peranan dalam pembelian dan keputusan untuk membeli.
4
 

Keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling 

disukai dari berbagai alternatif yang ada, tetapi dua faktor berada antara niat 

pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang 

lain dan faktor kedua adalah faktor situasional.
5
 Oleh karena itu, preferensi 

dan niat pembelian tidak selalu menghasilkan pembelian yang aktual. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian 

merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan individu dalam 

pemilihan alternatif perilaku yang sesuai dari dua alternatif perilaku atau 

lebih dan dianggap sebagai tindakan yang paling tepat dalam membeli 

dengan terlebih dahulu melalui tahapan proses pengambilan keputusan. 

Pada masa sekarang ini persaingan bisnis semakin ketat. Para 

pelaku bisnis harus mulai meningkatkan strategi mereka untuk dapat 

bertahan dalam dunia bisnis. Selain itu, perkembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. 

Pengaruh perkembangan tersebut sangat nyata. Seperti halnya 

perkembangan usaha fashion pada saat ini juga sangat pesat. Sehingga 

persaingan tempat perbelanjaan fashion sangat kompetitif dan 

masing-masing menawarkan harga bersaing, pelayanan yang memuaskan, 

kelengkapan produk, desain dan tata letak produk, juga tempat parkir yang 

luas, serta keamanan berbelanja. 

                                                             
       4 Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2002), 15. 
       5 Kotler dan Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2008), 181. 



 

 

Konsumen saat ini dihadapkan pada berbagai alternatif tempat 

perbelanjaan, sehingga mengakibatkan para pengelola tempat perbelanjaan 

dituntut untuk mengikuti perkembangan pasar dan mengetahui selera 

konsumen. Pemahaman para pengelola tempat perbelanjaan terhadap 

perilaku konsumen dibutuhkan untuk keberhasilan dalam mengambil 

keputusannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen untuk 

menentukan keputusan pembeliannya, seperti harga dan lokasi. 

Menurut Kotler mengatakan bahwa, “Terdapat empat bauran 

pemasaran yang mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu harga, produk, 

promosi, lokasi perusahaan/toko”.
6
 Untuk itu perusahaan harus tanggap 

terhadap yang harus dilakukan terkait dengan kelangsungan hidup 

usahanya. Dapat di simpulkan daro pernyataan Kotler bahwa harga dan 

lokasi dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

Harga adalah salah satu kebijakan yang sangat penting bagi 

perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus mampu menetapkan harga 

dengan tepat agar berhasil memasarkan produknya. Harga mempunyai 

pengaruh langsung bagi laba perusahaan. Harga juga mempunyai peran 

utama dalam menciptakan nilai pelanggan dan membangun hubungan 

dengan pelanggan.
7
 Harga yang ditawarkan oleh sebuah toko juga sangat 

mempengaruhi konsumen dalam menentukan apakah mereka tertarik atau 

tidak, karena harga merupakan hal yang paling sensitif bagi konsumen.  

                                                             
       6 Phillip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi Milinium, (Jakarta: PT.Ikrar Mandiri, 2004), 

25. 
       7 Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Strategi Pemasaran, (Bandung: CV.Pustaka 

Setia), 109. 



 

 

Strategi penentuan harga (pricing) sangat signifikan dalam 

pemberi value kepada konsumen dalam memengaruhi image produk, serta 

keputusan konsumen untuk membeli.
8

 Selain itu menurut Angipora, 

mengatakan bahwa, “harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian”.
9
 

Selain itu menurut Fandy Tjiptono, menyatakan bahwa “Strategi harga 

(pricing) sangat signifikan dalam pemberian value kepada konsumen dan 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli”.
10

 Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa jika harga yang ditetapkan tinggi maka keputusan 

pembelian menurun. 

Lokasi merupakan salah satu faktor dari situasional yang ikut 

berpengaruh pada keputusan pembelian. Lokasi yaitu tempat melayani 

konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat memajangkan 

barang-barang.
11

 Pemilihan lokasi usaha yang tepat sangat menentukan 

keberhasilan dan kegagalan usaha dimasa yang akan datang.
12

 Selain itu 

menurut Christina Widya Utami, menyatakan bahwa “Pemilihan lokasi 

dinilai sangat penting untuk sebuah usaha, karena lokasi yang strategis 

memudahkan seorang konsumen untuk menjangkau tempat usaha agar 

dapat memberikan peluang terjadinya keputusan konsumen untuk 

                                                             
       8 Sunyoto, Konsep Dasar, 235. 
       9 Marius P. Angipora, Dasar-dasar Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 

268. 
       10 Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, Pemasaran Strategik, (Yogyakarta: CV. Andi, 

2012), 160. 
       11 Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, (Jakarta: Kencana, 2009), 129. 
       12 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Edisi 2, (Bandung: Alfabeta, 

2003),105.  



 

 

membeli.”
13

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika lokasi kurang 

strategis maka keputusan pembelian juga akan berkurang. 

Para pengelola toko selalu berusaha mencari lokasi toko yang sangat 

strategis, yang mudah terlihat dan terjangkau oleh konsumen. Lokasi toko 

sangat memengaruhi keinginan seorang konsumen untuk datang dan 

berbelanja. Toko yang jauh dari jangkauan konsumen tidak akan diminati 

untuk dikunjungi.
14

 Para konsumen cenderung akan memilih berbelanja di 

toko yang memiliki lokasi yang strategis atau mudah dijangkau oleh 

konsumen dan dengan harga yang cenderung lebih murah. 

Toko Ladys merupakan salah satu usaha online yang mulai 

membuka usaha offline dengan membuka toko karena banyaknya 

permintaan dari konsumen yang menginginkan untuk melihat barang secara 

langsung. Dengan membuka toko offline, toko Ladys memberikan keluasan 

konsumen untuk memilih produk yang ingin dibeli.  Toko Ladys 

menawarkan berbagai kebutuhan wanita seperti pakaian, jilbab, tas, alat 

make up dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan wanita. Tidak 

mudah bagi Toko Ladys untuk bersaing ditengah banyaknya usaha sejenis 

yang sama dan menawarkan harga yang bersaing. 

Meskipun dengan harga yang sedikit lebih mahal dengan toko yang 

lainnya. Namun, toko Ladys selalu ramai konsumen. Dalam sehari toko 

Ladys bisa melakukan transaksi sekitar 100 lebih konsumen baik online 

                                                             
       13Christina Widya Utami, Manajemen Ritel: Riset Strategi dan Implementasi Riset Modern, 

(Jakarta: Salemba Empat, 2010), 86. 
       14  Ujang sumarwan, Perilaku Konsumen (Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran), 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 280. 



 

 

maupun offline, karena meskipun toko Ladys sudah membuka toko offline, 

toko online masih berjalan. Untuk hari-hari aktif konsumen toko Ladys 

tidak seramai pada hari liburan atau hari Sabtu dan Minggu. Karena 

konsumen yang paling dituju adalah para remaja, sehingga jika waktu 

liburan akan ramai. Sedangkan untuk lokasi, Toko Ladys bertempat di 

kawasan perumahan Grisimai Gang V Dg 18 Ponorogo, dimana untuk 

menuju toko tersebut harus memasuki gang. Dan kawasan tersebut 

dipandang cukup jauh dan terpencil dengan keberadaan konsumen. 

Meskipun demikian, banyak konsumen yang datang silih berganti untuk 

berbelanja.  

Hasil wawancara kepada saudari Latifah, seorang konsumen yang 

berbelanja di toko Ladys bahwa konsumen tersebut menyatakan bahwa:
 15

 

“Kalau dilihat dari harga produknya, menurut saya harga produk di Toko 

Ladys sedikit lebih mahal daripada harga produk di toko lain, padahal 

model dan bahannya sama, dan tempatnya juga jauh dan terpencil sehingga 

kurang strategis untuk dijangkau konsumen, tapi karena warna produk yang 

saya cari adanya hanya di Toko Ladys, jadi ya saya beli di situ.” Dari 

wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun harga produk di 

Toko Ladys lebih mahal dari toko lain dan lokasi yang kurang strategis, 

namun konsumen tetap membeli produk di Toko Ladys dikarenakan ia lebih 

mencari produk yang sesuai keinginannya. 

                                                             
       15 Latifah, Wawancara, 20 Februari 2019. 



 

 

Berkaitan dengan kesenjangan-kesenjangan di atas, peneliti 

tertarik untuk meneliti keputusan pembelian yang berkaitan dengan harga 

dan lokasi. Maka peneliti tertarik untuk menguji teori dengan melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Harga dan Lokasi Terhadap Keputusan 

Pembelian (Studi Kasus di Toko Ladys Ponorogo)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat identifikasi permasalahan 

antara lain sebagai berikut: 

1. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Toko 

Ladys Ponorogo? 

2. Apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Toko 

Ladys Ponorogo? 

3. Apakah harga dan lokasi berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian di Toko Ladys Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Toko Ladys Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Toko Ladys Ponorogo. 



 

 

3. Untuk mengetahui pengaruh harga dan lokasi secara simultan terhadap 

keputusan pembelian di Toko Ladys Ponorogo. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu ekonomi syariah pada 

khususnya mengenai ilmu harga, lokasi dan keputusan pembelian. 

Selain itu juga dapat menambah pengalaman dan sarana latihan dalam 

memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun 

dalam dunia kerja yang sebenarnya. 

2. Secara praktis 

a) Bagi perusahaan, dapat digunakan sebagai masukan pihak pemilik 

Toko Ladys dalam pembuatan kebijakan penentuan harga, lokasi 

dan mengetahui perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian 

konsumen untuk membeli produk di Toko Ladys. 

b) Bagi masyarakat, dapat digunakan supaya lebih jeli dalam 

menentukan keputusan pembelian, dan juga dapat menjadikan 

pertimbangan masyarakat dalam memutuskan pembelian di Toko 

Ladys.   

 



 

 

E. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan dalam penulisan proposal, penulis akan 

membagi proposal ini menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian isi dan 

bagian akhir. Bagian awal dari skripsi ini memuat tentang pengantar yang 

didalamnya terdiri dari halaman sampul, abstrak, kata pengantar, pedoman 

transliterasi, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Bagian isi terdiri dari 

lima bab, dimana gambaran mengenai tiap bab dapat penulis paprkan 

sebagai berikut: 

Bab I adalah  Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pola pemikiran bagi laporan penelitian secara keseluruhan, 

yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian. 

Bab II  adalah Kajian Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang 

keputusan pembelian, harga, lokasi, kajian penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

Bab III adalah Metodologi Penelitian, dalam bab ini menguraikan 

metode penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian, yang 

meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, variabel dan indikator penelitian, pengumpulan data penelitian 

dan mengenai analisis pengaruh harga dan lokasi terhadap keputusan 

pembelian di Toko Ladys Ponorogo. 

Bab IV adalah Analisis Data Penelitian, setelah pembahasan yang 

mendalam pada landasan teori dan data yang telah peneliti peroleh, 



 

 

kemudian peneliti mengolah data yang telah diperolehnya. Yang akan 

diuraikandalam bab ini meliputi gambaran umum tempat penelitian, analisis 

data penelitian dan pembahsan hasil penelitian. 

Bab V adalah Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang 

berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan 

yang penyusun ajukan, keterbatasan penelitian dan juga saran untuk 

mengatasi permasalahan. 

  



 

 

BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Pengambilan keputusan dapat artikan sebagai suatu proses 

dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan 

kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilhan 

yang dianggap paling menguntungkan.
16

 Sciffman dan Kanuk 

(2000) mendefinisikan keputusan sebagai pemulihan suatu tindakan 

dari dua pilihan alternatif atau lebih.
17

  

Menurut Sutisna keputusan pembelian oleh konsumen untuk 

melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran 

atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan.
18

 Menurut Kotler dan 

Keller, karakteristik pembeli dan proses pengambilan keputusannya 

akan menimbulkan keputusan pembelian.
19

 

                                                             
       16 Amirullah dan Haris Budiyono, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 

135. 
       17 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen, (Yogyakarta: CV. Andi Offset. 

2013), 120. 
       18 Sutisna, Manajemen Pemasaran, Edisi 11, (jakarta: Indeks, 2005), 96. 
       19 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid I. Edisi ke-13, (Jakarta: Erlangga, 2009), 

212. 



 

 

Setelah konsumen menyadari kebutuhan dan keinginan 

tersebut maka konsumen akan melakukan tindak lanjut untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Konsumen mungkin 

membuat suatu keputusan sangat cepat atau mempertimbangkan 

secara matang satu atau dua tahap.
20

 

Terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi keputusan 

pembelian, diantaranya yaitu bauran pemasaran. Kotler mengatakan 

bahwa, “Terdapat empat bauran pemasaran yang mempengaruhi 

keputusan pembelian, yaitu harga, produk, promosi, lokasi 

perusahaan/toko”. Keempat bauran pemasaran tersebut memiliki 

fungsi masing-masing yang saling berkaitan dalam memengaruhi 

keputusan pembelian. Produk bekerja untuk membuat konsumen 

mendapatkan kebutuhannya. Produk yang dicari konsumen tentunya 

produk yang memiliki kualitas yang baik. Kemudian produk dijual 

atau ditawarkan untuk ditukar dengan uang (harga). Harga yang 

ditawarkan oleh perusahaan harus disesuaikan dengan produk yang 

ditawarkan, sehingga konsumen memiliki persepsi dan anggapan 

yang baik terhadap harga yang ditetapkan. Biasanya konsumen lebih 

memilih membeli produk yang memiliki harga yang lebih 

terjangkau.
21

  

Dalam pemasaran, bukan hanya soal produk dan harga saja 

harus diperhatikan, keterjangkauan ke target pasar juga penting 

                                                             
       20 Eva Zhoriva dan Lesley Williams, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PPM, 2007), 100. 
       21 Phillip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi Milinium, (Jakarta: PT.Ikrar Mandiri, 2004), 

25. 



 

 

Pengenalan 

kebutuhan  

Pencarian 

informasi 

Evaluasi 

alternati

f 

Keputusan 

pembelian 

Perilaku 

pasca 

pembeli

an 

untuk memungkinkan konsumen dalam melakukan transaksi. 

Barang bagus dan produk relevan dan harga terjangkau belum 

dipilih jika berada dalam lokasi yang tidak terjangkau. Selain itu, 

dengan menyediakan produk dengan harga dan lokasi terjangkau 

saja tidak cukup. Perusahaan perlu melakukan promosi karena 

konsumen perlu tau agar tertarik dan melakukan pembelian. 

Promosi yang baik dapat memengaruhi konsumen untuk membeli 

sebuah produk.
22

 

b. Tahap-tahap dalam Proses Pengambilan Keputusan 

Proses keputusan pembelian konsumen terdiri dari atas lima 

tahap, yaitu tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi 

evaluasi alternatif,  keputusan pembelian, dan perilaku pasca 

pembelian. Proses keputusan pembelian konsumen ini dapat 

digambarkan konsumen ini dapat digambarkan sebagai berikut.
23

 

Gambar. 2.1 

Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

 

Konsumen sebelum mengambil keputusan pembelian 

biasanya melalui lima tahapan: pengenalan masalah, pencarian 

                                                             
       22 Ibid, 25. 
       23 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi, (Yogyakarta: CV. Andi 

Offset, 2016), 110. 



 

 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku 

setelah pembelian. Secara lengkap diuraikan sebagai berikut:
24

 

1) Pengenalan kebutuhan 

Pengenalan kebutuhan adalah tahap pertama  proses 

keputusan pembelian, yaitu konsumen menyadari suatu masalah 

atau kebutuhan.
25

 Kebutuhan dapat dipicu stimulus internal 

ketika salah satu kebutuhan normal sesorang, misalnya 

kelaparan atau kehausan. Kebutuhan juga dapat dipicu oleh 

rangsangan eksternal,misalnya sebuah iklan atau diskusi  

dengan teman.
26

 

2) Pencarian informasi 

Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong 

untuk mencari informasi yang lebih banyak. Sumber informasi 

konsumen digolongkan kedalam empat kelompok yaitu, sumber 

pribadi, sumber komersial, sumber publik, dan sumber 

pengalaman. tiap informasi menjalankan fungsi yang berbeda 

dalam mempengaruhi keputusan pembelian.
27

 Melalui 

pengumpulan informasi, konsumen mengetahui tentang 

merek-merek yang bersaing dan keistimewaan merek tersebut.  

3) Evaluasi alternatif 
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Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan 

produk dan merk dan memilihnya sesuai dengan yang 

diinginkan konsumen.
28

 Pemasar perlu tahu tentang evaluasi 

alternatif, yaitu bagaimana konsumen memproses informasi 

untuk sampai pada pilihan merek.
29

 Para konsumen memiliki 

sikap yang berbeda-beda dalam memandang atribut-atribut yang 

dianggap relevan dan penting. Mereka akan memberikan 

perhatian terbesar pada atribut yang memberikan manfaat yang 

dicarinya.
30

  

4) Keputusan pembelian 

Pada tahap evaluasi, konsumen memberikan peringkat 

terhadap merek dan membentuk niat pembelian. Umumnya, 

keputusan pembelian akan membeli merek yang paling disukai, 

tetapi dua faktor bisa datang antara niat pembelian dan 

keputusan pembelian.
31

 

Faktor pertama adalah sikap orang lain. Semakin gencar 

sikap negatif orang lain dan semakin dekat orang tersebut 

dengan konsumen, semakin besar konsumen akan mengubah 

niat pembeliaanya. Faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak 
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terantisipasi yang dapat muncul dan mengubah niat pembelian.
 

32
 

5) Perilaku pasca pembelian 

Setelah melakukan pembelian konsumen akan 

merasakan kepuasaan atau mungkin ketidakpuasan. Ini menarik 

bagi produsen untuk memerhatikan tindakan konsumen setelah 

melakukan pembelian. Konsumen dalam memnuhi 

keinginannya, mempunyai penghargaan agar bisa terpuaskan. 

Pengharapan konsumen itu timbul dari pesan-pesan yang 

diterima dari para penjual, teman dan sumber lain bahkan dari 

perusahaan sendiri.
33

 

c. Dimensi Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Keller, keputusan pembelian memiliki 

dimensi yaitu:
34

 

a) Pemilihan produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk 

mengunjungi sebuah tempat untuk tujuan yang lain. 

b) Pilihan brand (merek) 

Konsumen harus memutuskan tempat mana yang akan 

dikunjungi.  
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c) Pemilihan penyalur 

Konsumen mengambil keputusan tentang penyaluran 

yang akan digunakan.  

d) Jumlah pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa 

banyak produk/jasa yang akan dikunjungi pada suatu saat. 

e) Penentuan waktu kunjungan 

Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu 

berkunjung bisa berbeda-beda, misalnya ada yang berkunjung 

setiap hari, satu minggu sekali, satu bulan sekali, dan mungkin 

satu tahun sekali. 

f) Metode pembayaran 

Konsumen dalam mengunjungi suatu tempat pasti harus 

melakukan suatu pembayaran. Pada saat pembayaran inilah 

biasanya pengunjungada yang melakukan pembayaran secara 

tunai. 

2. Harga 

Harga mempunyai pengaruh langsung bagi laba perusahaan. 

Harga juga mempunyai peran utama dalam menciptakan nilai 

pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan.
35
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a. Pengertian Harga 

Harga (price) adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan 

dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari 

suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu 

tertentu dan tempat tertentu (Deliyanti Oentoro, 2012).
36

 Harga 

adalah nilai tukar suatu barang atau jasa, dengan kata lain, itu 

merupakan produk yang dapat ditukar di pasar.
37

 Secara sederhana, 

harga adalah sejumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar untuk 

memperoleh produk atau jasa. Harga dapat juga diartikan penentuan 

nilai suatu produk di benak konsumen.
38

 Harga yang tepat adalah 

harga yang terjangkau dan paling efisien bagi konsumen.
39

 

Penetapan harga memiliki implikasi penting harus konsisten dengan 

cara yang dipilih perusahaan dalam menempatkan posisi relatifnya 

dalam persaingan.
40

 

Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran 

yang mendatangkan pendapatan bagi organisasi. Namun, keputusan 

mengenai harga tidak mudah dilakukan. Di satu sisi, harga mahal 

dapat meningkatkan laba jangka pendek, tetapi disi lain akan sulit 

dijangkau konsumen. Sedangkan bila harga terlampau murah, 
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pangsa pasar dapat melonjak.
41

 Strategi penentuan harga (pricing) 

sangat signifikan dalam pemberi value kepada konsumen dalam 

memengaruhi image produk, serta keputusan konsumen untuk 

membeli.
42

 

b. Faktor-faktor Pertimbangan dalam Penetapan Harga 

Pertimbangan utama dalam penetapan harga dapat 

digambarkan sebagai berikut:
43

 

Gambar. 2.2.  

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam Penetapan Harga 

 

 

 

 

 

Penjelasan: 

1) Penetapan pelanggan terhadap nilai-nilai produk menjadi 

batasatau harga. Apabila pelanggan menganggap bahwa harga 

lebih besar daripada nilai produk, mereka tidak akan membeli 

produk. 
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2) Dalam penetapan harga diantara dua keadaan ekstrem 

ini,perusahaan harus mempertimbangkan, sejumlah faktor 

internal dan eksternal lainnya, termasuk strategi dan bauran 

pemasaran secara keseluruhan, kondisi pasar dan pesaing. 

Persepsi nilai oleh pelanggan dan pesaing, persepsi nilai oleh 

pelanggan dan biaya-biaya produk,mendapat pertimbangan 

yang seksama bagi perusahaan, baik secara internal maupun 

eksternal. 

3) Pelanggan menentukan apakah harga suatu produk sudah tepat. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keputusan 

penetapan harga harusdimulai dari nilai pelanggan.penetapan 

harga hendaklah berorientasi pada pelanggan. 

c. Tujuan Penetapan Harga 

Pada dasarnya ada empat jenis tujuan penetapan harga, 

yaitu:
44

 

1) Tujuan berorientasi pada laba 

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap 

perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba 

paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi 

laba.  

2) Tujuan berorientasi pada volume 
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Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan 

yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang 

berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal 

dengan istilah volume pricing objectives. Tujuan ini banyak 

diterapkan oleh perusahaan penerbangan, lembaga pendidikan, 

perusahaan tour and travel, pengusaha bioskop dan pemilik 

bisnis pertunjukan lainnya, serta penyelenggaraan 

seminar-seminar. 

3) Tujuan berorientasi pada citra 

Citra suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi 

penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi 

untuk membentuk atau mempertahankan citra pretisius.  

4) Tujuan stabilitasi harga 

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif dengan 

harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya,maka para 

pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. 

d. Dimensi Harga 

Menurut Kotler dan Keller, menyatakan bahwa dimensi 

harga:
45

 

a) Price List (Daftar harga), adalah informasi mengenai harga 

produk yang ditawarkan agar konsumen mempertimbangkan 

untuk membeli. 
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b) Discount (Rabat/Diskon), ialah tingkat diskon/potongan harga 

yang diberikan penjual kepada konsumen. 

c) Allowance (Potongan harga khusus), yaitu potongan harga yang 

diberikan oleh penjual kepada konsumen pada saat event-event 

tertentu. 

d) Payment Period (periode pembayaran), adalah kemudahan 

pembayaran yang diberikan penjual terhadap konsumennya 

berupa kelonggaran jangka waktu pembayaran yang dilakukan 

konsumen dalam trandaksi pembelian. 

e) Credit Term (Syarat kredit), ialah sistem pembayaran secara 

kredit yang diberikan penjual terhadap konsumen dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan dengan tambahan pembayaran 

berupa bunga yang harus dibayarkan. 

 

3. Lokasi 

a. Pengertian Lokasi 

Saluran distribusi, dalam bahasa yang sederhana, berarti cara 

yang digunakan untuk mengirimkan tawaran dan cara mansyarakat 

mengaksesnya. Dalam pemasaran hal ini disebut Place (Tempat), 

dianggap salah satu keputusan penting yang dihadapi manajemen. 



 

 

Keputusan saluran distribusi memiliki implikasi terhadap dimana, 

bagaimana dan kapan tawaran akan dikirim dan diakses.
46

  

Lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat 

perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan 

jasa yang mementingkan segi ekonominya.
47

 Lokasi merupakan 

tempat usaha yang sangat mempengaruhi keinginan seseorang 

konsumen untuk datang dan berbelanja.
48

 Lokasi dapat diartikan 

sebagai tempat produksi dimana lokasi digunakan untuk 

memproduksi atau menghasilkan produk baik barang ataupun jasa. 

Lokasi juga dapat diartikan sebagai tempat mengendalikan aktivitas 

perusahaan, lokasi juga berfungsi sebagai tempat pertemuan antara 

berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. 
49

 

Beragam lokasi yang dimiliki perusahaan disesuaikan 

dengan kebutuhan perusahaan. Pendirian suatu lokasi harus 

memikirkan nilai pentingnya karena akan menimbulkan biaya bagi 

perusahaan.
50

 Penentuan lokasi beserta sarana dan prasarana 

pendukung menjadi sangat penting, hal ini disebabkan agar 

konsumen mudah nmenjangkau setiap lokasi yang ada, sehingga 
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sarana dan prasarana harus memberikan rasa yang nyaman dan 

aman kepada seluruh konsumennya.
51

 

b. Pentingnya Lokasi 

Memilih lokasi yang baik merupakan keputusan yang sangat 

penting, dikarenakan:
52

 

1) Lokasi merupakan komitmen sumber daya jangka panjang yang 

dapat mengurangi fleksibilitas masa depan usaha, apakah lokasi 

tersebut hanya dibeli atau di sewa. 

2) Lokasi akan mempengaruhi pertumbuhan di masa depan, area 

yang dipilih haruslah mampu untuk tumbuh dari segi ekonomi 

sehingga ia dapat mempertahankan kelangsungan hidup usaha. 

3) Lingkungan setempat dapat saja berubah setiap waktu, jika nilai 

lokasi memburuk maka lokasi usaha harus dipindahkan atau 

ditutup. 

c. Karakteristik Lokasi 

Lokasi atau tempat juga tidak hanya mempersentasikan 

suatu kemudahan yang akan didapat oleh konsumen, seperti yang 

dikatakan oleh Kotler (2013), lokasi atau tempat juga harus bisa 

memasarkan atau mempromosikan dirinya sendiri.
53

 Lokasi atau 

tempat pada dasarnya melakukan empat aktivitas, yaitu: 
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1) Jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

2) Harga yang ditawarkan harus bisa menarik konsumen 

memperkuat citra yang ingin dibentuk.  

3) Menghadirkan lokasi yang strategis sehingga memudahkan bagi 

konsumen. 

4) Lokasi atau tempat akan mempromosikan nilai dan citra dari 

tempat atau lokasi itu sendiri sehingga konsumen bisa 

membedakan dengan toko lain.   

Lokasi yang strategis akan menjadi salah satu 

keuntungan bagi perusahaan karena mudah terjangkau oleh 

konsumen, namun sekaligus juga akan menjadikan biaya rental 

atau investasi tempat menjadi mahal. Menurut Utami, pemilihan 

lokasi adalah sebuah keputusan yang sangat strategis.
54

 Sekali 

lokasi dipilih, pemilik usaha harus menanggung semua 

konsekuensi dari pilihan tersebut. Dalam membuat keputusan 

dalam pemilihan lokasi, pemilik usaha harus memikirkan tiga 

pertimbangan, yaitu: 

1) Daerah merujuk pada suatu daerah, bagian dari suatu daerah, 

kota tertentu atau metropolitan statistical area (MSA). 

2) Area perdagangan adalah area geografis yang berdekatan 

dengan yang memiliki mayoritas pelanggan dan penjualan 
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sebuah toko, mungkin bagian dari sebuah kota atau dapat 

meluas di luar batasan-batasan kota tersebut, tergantung 

pada tipe-tipe toko dan intensitas dari para 

pelangganpotensial disekitarnya. 

3) Tempat yang lebih spesifik dan khusus.  

d. Dimensi Lokasi 

Ratih Hurriyati mengemukakan pemilihan tempat atau 

lokasi memerlukan pertimbangan yang cermat terhdap beberapa 

faktor diantaranya adalah:
55

 

1) Akses, misalnya lokasi yang mudah dijangkau sarana 

transportasi. 

2) Visibilitas, misalnya lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari 

jalan. 

3) Tempat parkir yang luas dan aman 

4) Ekspansi, tersedia tempat yang cukup untuk memperluas usaha 

di kemudian hari. 

5) Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang 

ditawarkan 

6) Persaingan, yaitu lokasi pesaing 

7) Peraturan  pemerintah 
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B. Penelitian Terdahulu 

Skripsi Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Sepatu Olahraga Merek Adidas di Bandar Lampung oleh  

Dedi Nurdiansyah, Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Universitas Lampung, 2017. Hasil penelitian menunjukkan 

pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian sepatu 

olahraga merek Adidas di Bandar Lampung sebesar R2= 0.575 atau 57,5%, 

mempengaruhi variabel keputusan pembelian (Y). Simpulan dari penelitian 

ini adalah baik kualitas produk maupun harga yaitu sama-sama memiliki 

hasil yang positif terhadap keputusan pembelian, dengan variabel yang 

paling mendominasi adalah kualitas produk sebagai variabel yang 

mempengaruhi keputusan pembelian sepatu olahraga merek Adidas di 

Bandar Lampung.  

Skripsi Pengaruh Produk, Pelayanan, dan Lokasi Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen pada Pasar swalayan Indo Rizky 

Purbalingga oleh Mujiroh, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ekonomi, 

Universitas Negeri Semarang, 2005. Simpulan dari hasil penelitian yaitu 

ada pengaruh produk, pelayanan, dan lokasi terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada pasar swalayan Indo Rizky Purbalingga. Pengaruh secara 

simultan sebesar 70,1 % dan secara parsial besarnya pengaruh variabel X1 

(produk)= 7,73 %, variabel X2 (pelayanan)= 27,77 %, dan variabel X3 

(lokasi) sebesar 25,40%.  



 

 

Skripsi Pengaruhi Promosi, Harga dan Kualitas Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen dalam Pembelian bahan Bakar Minyak 

Jenis Pertalite di Kota Yogyakarta oleh Hesti Ratnaningrum, Program Studi 

Pendidikan Ekonomi, Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi, 

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2016. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh  positif promosi terhadap keputusan 

pembelian produk pertalite, ada pengaruh positif harga terhadap keputusan 

pembelian produk pertalite, tidak ada pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian produk pertalite, dan ada pengaruh promosi dan harga 

terhadap keputusan pembelian produk pertalite. Faktor promosi, harga dan 

kualitas produk mempunyai pengaruh sebesar 27% terhadap keputusan 

pembelian produk pertalite, sedangkan sisanya 73% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.  

Posisi penelitian ini adalah meneruskan dari penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan sebelumnya, yakni keputusan pembelian. Persamaan 

pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tantang keputusan 

pembelian sebagai variabel Y atau dependen. Selain itu dalam pengambilan 

sampling juga sama-sama menggunakan metode Non Probability Sampling 

pada skripsi Pengaruhi Promosi, Harga dan Kualitas Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen dalam Pembelian bahan Bakar Minyak 

Jenis Pertalite di Kota Yogyakarta oleh Hesti Ratnaningrum  dan skripsi 

Pengaruh Produk, Pelayanan, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian 



 

 

Konsumen pada Pasar swalayan Indo Rizky Purbalingga oleh Mujiroh. 

Sedangkan Perbedaan dalam penelitian ini  terletak pada tempat penelitian, 

selain itu juga variabel independen atau X yang diambil, dalam penelitian 

yang dilakukan peneliti tidak menggunakan variabel kualitas produk, 

promosi dan layanan sebagai variabel X atau independen,peneliti hanya 

berfokus pada variabel harga dan lokasi. Pada penelitian ini, peneliti 

mengambil tempat di Toko Ladys Ponorogo yang terletak di  kawasan 

perumahan Grisimai Gang V Dg 18 Ponorogo sebagai tempat penelitian 

yang belum pernah dilakukan sebelumnya tentang pengaruh harga dan 

lokasi terhadap keputusan konsumen untuk membeli. Perbedaan lain 

terletak pada teknik pengambilan sampling juga berbeda dengan penelitian 

milik Dedi Nurdiansyah. Pada penelitian Dedi Nurdiansyah menggunakan 

teknik purposive, yakni teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik insidental 

sampling, yakni teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori-teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting.
56

  

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya 

kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah 
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yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji 

kebenaran sutu penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

  

Keterangan: 

 = berpengaruh secara parsial 

 = berpengaruh secara simultan 

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa variabel X 

mempengaruhi variabel Y baik secara persial maupun simultan. 

Sedangkan hubungan antar variabel dijelaskan seperti berikut: 

a. Hubungan harga dan keputusan pembelian 

Berdasarkan hukum permintaan (The Law of Demand), 

besar kecilnya harga mempengaruhi kuantitas produk yang dibeli 

konsumen. Semakin mahal harga, semakin sedikit jumlah 

permintaan atas produk bersangkutan dan sebaliknya.
57

 

b. Hubungan lokasi dan keputusan pembelian 

                                                             
       57 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa – Prinsip, Penerapan, dan Penelitian, (Yogyakarta: CV. 

Andi Offset, 2014), 195. 

Harga 

(X1) 

Lokasi 

(X2) 

Keputusan Pembelian 

(Y) 



 

 

Berdasarkan teori Suryana dalam bukunya 

“Kewirausahaan”, tempat yang menarik bagi konsumen adalah 

tempat yang paling strategis, menyenangkan dan efisien.
58

 

c. Hubungan harga, lokasi dan keputusan pembelian 

Menurut Kotler mengatakan bahwa, “Terdapat empat bauran 

pemasaran yang mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu harga, 

produk, promosi, lokasi perusahaan/toko”.
59

 Untuk itu perusahaan 

harus tanggap terhadap yang harus dilakukan terkait dengan 

kelangsungan hidup usahanya. Dapat di simpulkan daro pernyataan 

Kotler bahwa harga dan lokasi dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian. Menurut Dani Suprianto, Hari Susanto, dan Shendang 

Nurseto dalam  jurnal penelitian mereka yang berjudul “The Effect 

of Product Design, Price and Location Toward Purchasse Decision 

Study of Bukit Mutiara jaya Semarang”, menyatakan bahwa 

variabel desain produk, harga dan lokasi secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian.
60

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Untuk memberikan arah bagi penelitian maka diajukan suatu 

hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 
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masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan.
61

 Hipotesis adalah jawaban atau dugaan 

sementara yang harus diuji kebenarannya.
62

 

Berdasarkan permasalahan yang ada, dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagi berikut: 

Ho = Variabel harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian  

di Toko Ladys. 

H1 = Variabel harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian di  

Toko Ladys. 

Ho = Variabel lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian  

di Toko Ladys. 

H2 = Variabel lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian di  

Toko Ladys. 

Ho = Variabel harga dan lokasi tidak berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pembelian di Toko Ladys. 

H3 =  Variabel harga dan lokasi berpengaruh secara simultan terhadap  

keputusan pembelian di Toko Ladys. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian atau research design dalam arti umum atau 

luas meliputi proses penelitian yang dilakukan dari mengajukan pertanyaan 

penelitian hingga ditemukan jawaban pertanyaan penelitian.
63

 

Rancangan-rancangan penelitian merupakan jenis-jenis penelitian dalam 

pendekatan-pendekatan kualitataif, kuantitatif dan metode campuran. 

Beberapa orang menyebutnya dengan strategi penelitian (Denzin dan 

Lincoln, 2011).
64

 Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian 

kuantitatif, yang mana dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistika dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
65

 

Subyek penelitian yang akan penulis teliti adalah konsumen di Toko 

Ladys Ponorogo. Obyek penelitian yang akan diteliti meliputi pengaruh 

harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian. Penelitian dilakukan di 

Toko Ladys Ponorogo. 
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B. Variabel Penelitian dan Definis Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengukur dengan menggunakan 

dua variabel, yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat 

(dependen). 

a. Variabel independen 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen, 

yaitu harga dan lokasi. Variabel independen (X) adalah variabel 

yang memengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada 

variabel yang lain.
66

 

b. Variabel dependen 

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan 

adalah keputusan pembelian konsumen pada Toko Ladys 

Ponorogo. Variabel dependen (Y) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas.
67

 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah penjelasan dari 

masing-masing variabel harga dan variabel lokasi yang digunakandalam 

penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya.
68

 Definisi 

operasional yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut.  
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Tabel 3.1 

Instrumen Penelitian 

N

o 
Variabel Sub Variabel Indikator 

No. 

Butir  

1. Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

a. Pemilihan 

Produk 

Keputusan konsumen 

dalam memilih produk 

1 

b. Kesadaran 

Pemenuhan 

Kebutuhan  

Keputusan konsumen 

dalam membeli karena 

sadar akan 

kebutuhannya  

2 

c. Keuntungan Keuntungan yang 

diperoleh setelah 

membeli produk 

3 

d. Keinginan 

membeli 

Keputusan konsumen 

untuk membeli karena 

keinginannya 

4 

e. Pilihan Brand Keputusan konsumen 

dalam memilih brand 

5 

f. Pemilihan 

Penyalur 

Keputusan konsumen 

dalam memilih 

penyalur 

6 

g. Pencarian 

informasi 

Keputusan konsumen 

untuk membeli setelah 

mencari informasi 

mengenai produk 

7 

h. Evaluasi 

alternatif 

Menimbang kembali 

terhadap produk yang 

sudah dibeli 

8 

i. Keputusan 

pasca 

pembelian 

Keputusan untuk 

mebeli kemabli atau 

tidaksetelah membeli 

produk 

9 

o. Jumlah 

Pembelian 

Keputusan konsumen 

dalam menentukan 

jumlah produk yang 

akan dibeli 

10 

p. Penentuan 

Waktu 

Kunjungan 

Keputusan konsumen 

dalam menentukan 

waktu pembelian 

11 

q. Metode 

Pembayaran 

Keputusan konsumen 

dalam melakukan 

pembayaran 

12 

2. Harga 

(X1) 

a. Nilai Tukar Mendapatkan barang 

sesuai dengan harga 

13 



 

 

yang ditetapkan 

b. Terjangkau Harga yang ditetapkan 

dapat dijangkau oleh 

konsumen 

14 

c. Price List 

(Daftar harga) 

Menetapkan daftar 

harga di setiap produk 

yang ditawarkan 

15 

d. Discount 

(Rabat/Disko

n) 

Memberikan diskon 

kepada konsumen yang 

sering membeli produk 

16 

e. Allowance 

(Potongan 

harga khusus) 

Memberikan potongan 

harga kepada 

konsumen yang 

membeli produk dalam 

jumlah banyak 

17 

f. Payment 

Period 

(periode 

pembayaran) 

Memberikan jangka 

pembayaran kepada 

konsumen yang akan 

membayar  

18 

g. Credit Term 

(Syarat 

kredit) 

Memberikan jangka 

waktu pembayaran 

kepada konsumen 

disertai bunga sesuai 

dengan kesepakatan 

19 

3. Lokasi 

(X2) 

a. Akses Kemudahan akses 

untuk menuju tempat 

berbelanja 

20 

b. Visibilitas Ketepatan dalam 

memilih tempat 

21 

c. Tempat parkir 

yang luas dan 

aman 

Tempat parkir yang 

luas dan aman 

22 

d. Ekspansi Ekspansi yang 

disediakan sangat luas 

23 

e. Lingkungan Lingkungan yang 

bersih dan nyaman  

24 

f. Persaingan Persaingan dilakukan 

secara baik dan sportif 

25 

g. Peraturan 

pemerintah 

Menjalankan peraturan 

pemerintahan dengan 

baik 

26 

 

C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 



 

 

Objek yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh konsumen di Toko Ladys Ponorogo. Populasi dari penelitian ini 

diambil dari wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
69

 

b. Sampel 

Sampel yang dimunculkan oleh peneliti pada suatu penelitian 

disebabkan karena peneliti ingin mereduksi (memotong) obyek yang 

akan diteliti dan peneliti ingin melakukan generalisasi dari hasil 

penelitiannya.
70

 Sampel yang diambil merupakan bagian dari jumlah 

dan yang dimiliki oleh populasi tersebut.
71

 Pegambilan sampel yang 

tepat merupakan salah satu teknik dalam penelitian. Karena sampel  

yang kurang tepat atau kurang mewakili akan megakibatkan kesimpulan 

yang diperoleh dalam penelitian tidak tepat.
72

  

Teknik sampling yang digunkan dalam penelitian adalah 

Nonprobability sampling (tidak memberikan peluang atau kesempatan 

yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel) dengan menggunakan teknik incidential sampling 

(sampling insidensial), yang mana dalam pengambilan sampel ini 
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berdasarkan kebetulan dijumpai, atau siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti yang dapat dipergunakan sebagai sampel.
73

 

Dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, 

menurut Riduwan maka pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:
74

 

   (
    

 
)

 

 

  (
    

    
)
 

 

       

n = 96 responden 

Keterangan:  

  = ukuran sampel 

      = Nilai standar luar normal standar bagaimana tingkat  

kepercayaan 95% 

   = Tingkat ketetapan yang digunakan dengan  

mengemukakan besarnya error maksumum secara 20% 

atau 0,20 (error of estimasi) 

Dari perhitungan di atas maka dapat diketahui jumlah sampel yang 

harus diambil dalam penelitian ini sebanyak 96 responden. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 
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Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kuantitatif, yang 

mana dalam penelitian ini menggunakan jenis data yang dapat diukur atau 

dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang 

dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.
75

 Sedangkan sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam 

penelitian ini sumber data di peroleh secara langsung dari sumber asli (tidak 

melalui media perantara), data primer secara khusus dikumpulkan oleh 

peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.
76

 Data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tanggapan dari 96 konsumen yang 

diperoleh melalui kuisioner yang disebarkan kepada konsumen Toko Ladys 

Ponorogo. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kuesioner (Angket). Metode yang teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab.
77

 Responden dalam penelitian ini 

adalah 96 konsumen di Toko Ladys Ponorogo. Metode kuesioner ini 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang pengaruh harga dan lokasi 

terhadap keputusan pembelian di Toko Ladys Ponorogo. Penelitian ini 

dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu luas, sehingga kuesioner dapat 
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diantarkan langsung dalam waktu tidak terlalu lama. Sehingga dalam 

pengiriman angket kepada responden tidak perlu melalui pos.  

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

tertutup karena sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal 

memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat mereka. Pengukuran dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert, skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang dalam suatu penelitian.
78

 

Dalam penelitian ini ada lima jawaban mengenai persetujuan responden 

terhadap pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan. Dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

Tabel 3.2 

Alternatif  Jawaban 

Simbol Alternatif Jawaban Nilai 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

N Netral 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

 

 

 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data  

1. Uji Instrumen Penelitian Validitas dan Reliabilitas  

a. Uji Validitas  
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Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur tingkat validitas dapat 

dilakukan dengan melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan 

dengan total score konstruk.
79

 Validitas berasal dari kata validity 

yang mempunyai arti sejauhmana akurasi suatu tes atau skala dalam 

menjalankan fungsi pengukurannya.
80

 Menurut Arikunto (1998), 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.
81

  

Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan cara 

menyebar angket kepada 30 orang responden terlebih dahulu untuk 

mengetahui kevalidan dari masing-masing pernyataan. Angket yang 

disebar kepada 30 responden ini merupakan bagian dari sampel 

yang digunakan peneliti untuk penelitian. Uji validitas dilakukan 

atas dasar masing-masing item pernyataan dengan menggunakan 

faktor analisis terhadap setiap item pernyataan. Uji validitas yang 

dilakukan bertujuan untuk menguji sejauh mana item pernyataan 

angket yang valid dan mana yang tidak. Pernyataan dinyatakan valid 

jika corrected item-total correlation > dari r tabel > 0,361.
82
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b. Uji Realibilitas 

Uji realibilitas digunakan untuk mengukur konsisten 

tidaknya jawaban sesorang terhadap item-item pertanyaan di dalam 

sebuah kuesioner. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata 

reliability. Suatu pengukuran yang mampu menghasilkan data yang 

memiliki tingkat reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang 

reliabel. Konsep reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu proses 

pengukuran dapat dipercaya.
83

 Butir pertanyaan dikatakan reliabel 

atau handal apabila jawaban seseorang terhapa pertanyaan adalah 

konsisten.
84

  

Sebelum melakukan analisis data-data penelitian, uji 

validitas dan reliabilitas instrumen penelitian perlu dilakukan. 

Pengujian instrumen penelitian ini menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas Alpha dengan bantuan program SPSS (Statistics Package 

for Social Sciences) for Windows. Untuk menguji validitas dan 

reliabilitas data, maka materi item pertanyaan dalam kuisioner 

diujikan kelayakannya terhadap 96 sampel ini diambil berdasarkan 

data konsumen di Toko Ladys Ponorogo. 

Hal ini dilakukan agar tidak terdapat pertanyaan yang samar 

ataupun kurang bisa dipahami oleh responden dari seluruh item 

pertanyaan yang diajukan. Sehingga butir-butir pertanyaan tersebut 

benar-benar bisa mengukur apa saja yang diukur dan menunjukkan 
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keabsahan suatu alat ukur. Adapun langkah proses validitas dan 

reliabilitas instrumennya adalah: 

Pengambilan Keputusan 

1) Jika koefisien korelasi > r tabel, maka butir atau variabel 

tersebut valid 

2) Jika koefisien korelasi < r tabel, maka butir atau variabel 

tersebut tidak valid. 

Rumus: 

              

 Atau bisa juga dilakukan dengan uji t, dengan prosedur 

ambil angka r hasil suatu variabel (butir pertanyaan) dari proses 

validitas dan reliabilitas. Keputusan nilai t dapat dinyatakan dengan 

klasifikaksi sebagai berikut: 

1) Jika thitung < ttabel, maka terdapat korelasi positif. 

2) Jika thitung > ttabel, maka tidak terdapat korelasi. 

Menguji validitas dengan melihat nilai r pada kolom correct 

item-total correlation pada tabel item-total statistics, kemudian 

dibandingkan dengan r tabel. Menguji reliabilitas dengan melihat 

nilai r Alpha yang terletak di akhir output, kemudian dibandingkan 

dengan r tabel. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat 

stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang 



 

 

memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat 

menghasilkan. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk membandingkan antara data 

yang kita miliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki 

mean dan standar deviasi yang sama dengan data.
85

 Persamaan 

regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data 

variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama 

sekali.
86

 Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas yang 

bertujuan untuk menguji apakah regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal agar data bisa digunakan dalam 

uji F dan uji t, jika asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil, untuk mengiji normalitas, 

dalam penelitian ini penulis menggunakan cara uji statistic 

kolmogroo-Smirnoo (K-S), jika nilai K-S > α = 0,05 berarti data 

terdistribusi dengan normal.
87

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada regresi ketidak samaan varian dari residual 

pengamatan ke pengamatan lain, artinya ketidak samaan yang 
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dimaksud adalah adanya pola yang tidak sama antara satu varian 

residual. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut 

terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau 

berbeda disebut terjadi heterokedastisitas. Persamaan regresi yang 

baik jika tidak terjadi heterokedastisitas.
88

 Pada penelitian ini 

menggunakan uji glejser, dimana model regresi apabila nilai 

signifikansi antara variabel independen dengan residual lebih dari 

0,05 maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk anlisis regresi 

berganda yang  terdiri dari dua atau lebih variabel bebas atau 

independent variable (X1,2) dimana akan diukur keeratan hubungan 

antarvariabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). 

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel 

bebas (independent), hipotesis yang digunakan :  

H0 : tidak terdapat korelasi antar variabel independen (tidak terjadi 

kasus multikolinieritas)  

H1 : terdapat korelasi antar variabel independen (terjadi kasus 

multikolinieritas)  

Model regresi yang baik seharusnya tidak menjadi korelasi 

diantara variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari 
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tolerance dan VIP (Variance Inflation Factor). Adanya 

multikolinieritas ditunjukkan dengan nilai tolerance ≥ 0.01 atau ≤ 

10.
89

 

d. 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.
90

 Uji 

autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual 

pada periode t-1  (sebelumnya). Hipotesis yang digunakan: 

H0 : tidak terjadi korelasi antar residual (tidak terjadi 

autokorelasi) 

H1 : terdapat korelasi antar residual (terjadi autokorelasi) 

Untuk menganalisis adanya autokorelasi dalam suatu model 

regresi dilakukan melalui pengujian terhadap uji Durbin Watson 

(Uji DW). Dengan ketentuan sebagi berikut: 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelsi positif Tolak 0<d<dL 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dL≤d≤dU 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4-dl<d<4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4-dU<d<4-dL 

Tidak ada autokorelasi positif dan 

negatif 

Terima dU<d<4-dU 

Tabel 3.4. Deteksi adanya autokorelasi dengan kriteria durbin watson 

 

3. Analisis Korelasi 
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Analisis korelasi digunakan untuk mencari arah dan kuatnya 

hubungan antar dua variabel atau lebih, baik hubungan simetris, kausal, 

dan recipcoral.
91

 Pada penelitian ini, korelasi yang digunakan adalah 

korelasi bivariate. Pada anallisis korelasi ini digunakan untuk 

menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel 

independen secara bersama-sama atau lebih dengan satu variabel 

dependen.
92

  Variabel pada penelitian ini yaitu keputusan pembelian 

(Y) dengan Harga (X1) dan Lokasi (X2). Pada analisis korelasi ini dapat 

dilihat apakah suatu hubungan yang terjadi adalah negatif atau positif. 

Untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi antara dua 

variabel signifikan atau tidak dengan menggunakan rtabel atau sig. Jika 

nilai |rhitung|>rtabel, maka hubungan antara kedua variabel tersebut 

signifikan dan sebaliknya jika |rhitung|<rtabel, maka hubungan antara 

kedua variabel tersebut tidak signifikan (tidak berpengaruh). Penentuan 

rtabel dilakukan dengan menggunakan tabel R Product Moment . 

4. Analisis Regresi Linier  

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu 

variabel bebas (independent) dan satu variabel tak bebas 

(dependent).  Rumus regresi linier sederhana:
93

 

        

Keterangan: 
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    = Variabel terikat 

    = variabel bebas 

         = konstanta 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda merupakan pengembangan dari 

regresi linier sederhana, yaitu sama-sama alat dapat digunakan 

untuk melakukan prediksi permintaan di masa yang akan datang, 

berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu 

atau lebih variabel bebas (independent) terhadap satu variabel tak 

bebas (dependent). Regresi linier berganda digunakan untuk satu 

variabel tak bebas (dependent) dan dua atau lebih variabel bebas 

(independent). Rumus regresi linier berganda:
94

 

              

 

Keterangan: 

  = Variabel terikat 

  = Variabel bebas pertama 

  = Variabel bebas kedua 

                = konstanta 

5. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Parsial (uji t) 
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Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah 

berpengaruh signifikan atau tidak.
95

 Untuk mengetahui apakah 

harga dan lokasi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Jika nilai |thitung| > ttabel atau sig< α maka 

tolak H0 yang artinya variabel X berpengaruh secara signifikan 

terhadap Y. 

b. Uji Kesesuaian Model (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

X1 dan X2 terhadap variabel terikat Y secara 

bersama-sama/simultan. Hubungan yang signifikan, berarti 

hubungan tersebut dapat diberlakukan untuk populasi.
96

 Pengujian 

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

Uji ini dilakukan untuk menguji sesuai tidaknya model 

regresi yang dihasilkan guna melihat pengaruh dari X1 dan X2 

terhadap Y. hipotesis yang digunakan:  

H0 : model regresi yang diperoleh tidak sesuai/tidak signifikan  

H1 : model regresi yang diperoleh sesuai/signifikan  

Jika nilai Fhitung > Ftabel atau sig < α maka tolak H0 sehingga 

model regresi yang diperoleh layak atau signifikan. Pada pengujian 
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kesesuaian model (Uji F) diperbolehkan memilih salah satu dari 

kedua kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi R
2
 digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien dari determinasi adalah antara 

nol dan satu. Nilai R
2
 yang terkecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independennya memberikan hampir semua yang 

dibutuhkan.
97

 Nilai R
2
 berkisar antara 0 sampai 1, nilai R

2
 yang 

semakin mendekati 1 menunjukkan pengaruh variabel penduga 

terhadap variabel bergantung yang semakin kuat. Sebaliknya, 

semakin mendekati 0 menunjukkan pengaruh yang semakin lemah.  

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan kekuatan 

hubungan fungsional antara variabel bergantung dengan variabel 

penduganya. Nilai R berkisar antara -1 sampai 1. Semakin 

mendekati -1 atau 1 menunjukkan hubungan fungsional yang 

semakin lemah.
98
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengujian Instrumen  

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara 

skor atau butir pertanyaan dengan skor kontruk atau variabel. Dalam 

uji ini, setiap item akan diuji korelasinya dengan skor total variabel 

yang dimaksud. Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana 

suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (a valid 

meansure if it succesfully meansure the phenomenon). Untuk 

menguji validitas instrumen dengan melihat nilai Correlation 

Coeficients. Untuk sampel 30 reponden dengan alpha (α = 5% atau 

0,05), didapat r tabel sebesar 0,361 (tabel of critical value r the 

pearson product moment correlation coefficients). 

1) Apabila rhitung  > rtabel, maka kuesioner dikatakan valid 

2) Apabila rhitung > rtabel, maka kuesioner dikatakan tidak valid 

Berikut ini hasil uji validitas dari pernyataan 

masing-masing variabel: 

 

Variabel Item 

Pertanyaan 

R-Tabel R-Hitung Keterangan 

53 



 

 

Harga 

(X1) 

H 1 0,361 0,606 Valid 

H 2 0,361 0,663 

H 3 0,361 0,377 

H 4 0,361 0,640 

H 5 0,361 0,595 

H 6 0,361 0,480 

H 7 0,361 0,642 

Lokasi 

(X2) 

L 1 0,361 0,400 Valid 

L 2 0,361 0,704 

L 3 0,361 0,839 

L 4 0,361 0,826 

L 5 0,361 0,733 

L 6 0,361 0,644 

L 7 0,361 0,589 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

KP 1 0,361 0,709 Valid 

KP 2 0,361 0,845 

KP 3 0,361 0,832 

KP 4 0,361 0,676 

KP 5 0,361 0,455 

KP 6 0,361 0,427 

KP 7 0,361 0,465 

KP 8 0,361 0,689 

KP 9 0,361 0,605 

KP 10 0,361 0,798 

KP 11 0,361 0,438 

KP 12 0,361 0,687 
Tabel 4.1. hasil Validitas. Sumber: Data diolah peneliti 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwahasil dari 

uji validitas pada seluruh item pernyataan memiliki nilai Corrected 

item-total correlation (r-hitung) > r-tabel, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada instrumen 

penelitian valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur pengaruh 

harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian. 

 

 

b. Uji Reliabilitas 



 

 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

instrumen (indikator) yang digunkan dapat dipercaya sebagai alat 

ukur variabel. Pengujian relibilitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai Cronbach’s Alpha dengan nilai 0,6. Jika nilai 

Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6, maka variabel yang diteliti 

dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas sebagai berikut: 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Cross of 

Value 

Keterangan 

Harga (X1) 0,633 0,6 Reliabel 

Lokasi (X2) 0,805 0,6 Reliabel 

Keputusan Pembelian 0,864 0,6 Reliabel 
Tabel 4.2. hasil Uji Reliabilitas. Sumber: Data diolah peneliti 

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, dapat diketahui besarnya 

nilai Cronbach’s Alpha untuk harga, lokasi dan keputusan 

pembelian > 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

pernyataan dari instrumen penelitian dinyatakn reliabel, berarti 

instrumen yang dimiliki dapat digunkan sebagai pengumpulan dan 

penelitian. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal agar 

data bisa digunakan dalam uji F dan uji t. Jika asumsi ini tidak 

dilakukan, maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 

Dalam pengujian normalitas, penulis menggunakan cara uji statistik 

non parametrickolmogroo-Smirnoo (K-S), jika nilai K-S jauh di 



 

 

atas α = 0,05 berarti data terdistribusi dengan normal. Hasil uji 

normalitas dalam penelitian ini sebagai berikut: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 96 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 4.16526563 

Most Extreme Differences 

Absolute .074 

Positive .074 

Negative -.068 

Kolmogorov-Smirnov Z .722 

Asymp. Sig. (2-tailed) .674 

Tabel: 4.3. Hasil Uji Normalitass. Sumber: data diolah peneliti. 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikan 

uji Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari 0,05, yaitu 0,674. Maka 

dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi 

normal. Model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas atau 

dapat dikatakan memiliki distribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara 

menentukan formulasi regresi linier berganda dengan menggunkan 

keputusan pembelian residual sebagai variabel dependen (variabel 

terikat) untuk mengetahui apakah dalam perhitungannya terdapat 

gejala atau tidak. Kemudian melakukan regresi berganda dengan 

variabel dependen, yaitu keputusan pembelian residual. Dan 

variabel independen yaitu harga (X1) dan lokasi (X2).  

Hipotesis yang digunakan: 



 

 

H0: Varian residual homogeny (tidak terjadi heteroskesdastisitas) 

H1: Varian residual tidak homogeny (terjadi kasus 

heteroskedastisitas) 

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

0,05, maka H0 diterima yang artinya varian residual homogeny 

(tidak terjadi heteroskedastisitas). Hasil dari pengujian 

heteroskedastisitas dapat dilihat sebagai berikut: 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
  

1 

(Constant) 10.956 1.921  5.704 .000 

X1 -.059 .107 -.077 -.557 .579 

X2 -.254 .099 -.354 -2.563 .012 

 

Tabel 4.4 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan 

variabel dependen, yaitu keputusan pembelian. Dari hasil tersebut 

dapat simpulkan sebagai berikut: 

Variabel t Sig. Keterangan 

Harga (X1) -0,557 0,579 Tidak ada pengaruh 

Lokasi (X2) -2,563 0,012 Ada pengaruh 
Tabel: 4.5. Hasil pengujian heteroskedastisitas. Sumber: Data diolah peneliti. 

Tabel 4.5 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas. 

Dari hasil tersebut diketahui bahwa signifikan variabel X1 lebih dari 

0,05 yang berarti tidak ada pengaruh variabel dependen terhadap 

variabel X1, maka H0 diterima dan H1 ditolak sehingga dapat 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan  nilai 



 

 

signifikan X2 kurang dari 0,05 (alpha 5%), yang berarti ada 

pengaruh variabel dependen (keputusan pembelian) maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel harga 

tidak terjadi heteroskedastisitas dan variabel lokasi terjadi 

heteroskedastisitas.  

c. Uji Autokorelasi 

Nilai du dan d1 diperoleh dengan melihat tabel durbin 

waston. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan 

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

Dengan menggunakan tingkat kesalahan α = 0,05 diperoleh nilai 

du= 1,7103. 

Nilai 

Durbin 

Watson 

Tabel Durbin Watson Keterangan 

dL dU 4-dL 4-dU 

2,063 1,6254 1,7103 2,3746 2,2897 Tidak ada 

autokorelasi 
Tabel: 4.6. Hasil pengujian autokorelasi. Sumber: Data diolah peneliti. 

Tabel 4.6 menunjukkan nilai durbin-watson yang diperoleh 

dari hasil regresi adalah sebesar 1,994. Diketahui nilai dL sebesar 

1,6275 dan 4-dU sebesar 2,443. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dL < d < 4-dU (1,6275 < 2,063 < 2,2884), maka tidak terjadi 

autokorelasi pada model regresi ini dan asumsi non autokorelasi 

telah terpenuhi.  

 

 

d. Uji Multikolinearitas 



 

 

Hasil pengujian multikolinearitas ditunjukkan sebagai 

berikut: 

Variabel 

Bebas 

Tolerance VIF Keterangan 

Harga (X1) 0,468 2,137 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Lokasi (X2) 0,468 2,137 Tidak terjadi 

multikolinearitas 
Tabel: 4.7. Hasil Uji Multikolinearitas. Sumber: Data diolah peneliti. 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai tolerance 

kedua variabel lebih besar dari 0,10, artinya tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel independen. Dan nilai kedua 

variabel kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas antar 

variabel independen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

regresi tersebut adalah model regresi yang baik karena tidak 

mempunyai korelasi antar variabel bebas. 

3. Analisis Korelasi 

Untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi antara dua 

variabel signifikan atau tidak, maka dilakukan dengan menggunakan 

nilai Rtabel atau sig. Jika nilai│Rhitung │< Rtabel, maka hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen tidak signifikan. Pada 

penelitian ini, banyaknya data penelitian adalah 96 sehingga Rtabel = 

R(n,α) = R(96,5%) = 0,199. Hasil pengujian variabel X dan variabel Y 

sebagai berikut: 

 

No. Korelasi Rhitung Rtabel Keterangan 

1 Harga dan Keputusan 0,528 0,199 Signifikan 



 

 

Pembelian 

2 Lokasi dan Keputusan 

Pembelian 

0,553 0,199 Signifikan 

3 Harga, Lokasi dan 

Keputusan pembelian 

0,583 0,199 Signifikan  

Tabel: 4.8. Hasil Korelasi antara variabel X dan variabel Y. Sumber: Data diolah 

peneliti. 

 

Berdasarkan hasil pengujian korelasi antara variabel X dan 

variabel Y yang ditunjukkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa korelasi 

antara variabel harga dan keputusan pembelian signifikan karena nilai 

Rhitung = 0,544 lebih besar dari 0,199. Korelasi antara lokasi dan 

keputusan pembelian signifikan karena nilai Rhitung = 0,563 lebih besar 

dari 0,199. Dan korelasi secara simultan antara variabel harga dan lokasi 

terhadap keputusan pembelian adalah 0,583 lebih besar dari 0,199, yang 

dapat dikatakan signifikan.  

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

a) Analisis Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian dan 

pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian. 

Variabel Independen Koefisien (B) 

(Constanta) 24,452 

Harga X1 0,397 

Lokasi X2 0,496 
Tabel 4,9. Hasil Regresi Linier Sederhana. Sumber: Data diolah peneliti. 

 

Berdasarkan pada tabel 4,9 di atas, dapat di jelaskan sebagai 

berikut: 

1) Konstanta (b1) untuk variabel X1 (Harga) 



 

 

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,397. Nilai 

(b1) yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara variabel harga (X1) dengan keputusan pembelian (Y). Jika 

harga seseorang meningkat maka keputusan pembelian menjadi 

meningkat. Nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,397 artinya jika 

harga dinaikkan sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, 

maka keputusan pembelian sebesar 0,397 satuan dengan asumsi 

variabel independen yang lain tetap.  

2) Konstanta (b2) untuk variabel X2 (Lokasi) 

Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,496. Nilai 

(b2) yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara variabel lokasi (X2) dengan keputusan pembelian (Y). 

Jika nilai lokasi perusahaan meningkat, maka keputusan 

pembelian menjadi meningkat. Nilai koefisien regresi (b2) 

sebesar 0,496 artinya jika nilai lokasi perusahaan dinaikkan 

sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka keputusan 

pembelian sebesar 0,496 satuan dengan asumsi variabel 

independen yang lain tetap. 

b) Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh harga dan lokasi terhadap keputusna 

pembelian, serta mengetahui diantara variabel X yang paling 



 

 

dominan mempengaruhi variabel Y. Hasil estimasi koefisien model 

regresi linier berganda dapat dilihat sebagai berikut: 

Variabel Independen Koefisien (B) 

(Constanta) 24,452 

Harga X1 0,397 

Lokasi X2 0,496 
Tabel: 4.10. Hasil estimasi koefisien model regresi linier berganda. Sumber: Data 

diolah peneliti. 

 

Berdasarkan pada tabel 4.10 di atas, dapat dibuat model 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 24,452 + 0,397X1 + 0,496X2 + error 

Konstanta (b0) 

Nilai konstanta (b0) sebesar 24,452 menunjukkan bahwa jika 

variabel independen X1 dan X2 adalah nol atau tidak ada, maka 

kinerja karyawan sebesar 23,130 satuan.  

 

B. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Data tentang harga  

Data tentang harga diperoleh dengan menggunakan metode 

angket yang sajikan peneliti kepada responden yang berupa pernyataan 

yang nantinya akan dipilih. Dalam penelitian ini responden yang 

diambil yaitu konsumen Toko Ladys Ponorogo. Hasil tanggapan 

responden terhadap harga produk di Toko Ladys Ponorogo dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

N Harga SS S N TS STS Jumlah Jumlah 



 

 

o Skor Frekuensi 

1 Kualitas 

produk yang 

dimiliki Toko 
Ladys sesuai 

dengan harga 

yang 

ditetapkan 

11 59 23 3 1 367 96 

2 Harga produk 

yang 

ditetapkan di 
Toko Ladys 

terjangkau 

dan efisien 

11 66 20 0 0 379 96 

3 Toko Ladys 
memberi 

label harga 

disetiap 

produknya 
dengan baik 

10 61 26 0 0 372 96 

4 Toko Ladys 

memberikan 
diskon 

kepada 

konsumen 

disaat 
tertentu 

10 60 27 8 0 387 96 

5 Toko Ladys 

memberikan 
potongan 

harga kepada 

konsumen 

yang 
membeli 

dalamjumlah 

banyak 

6 63 24 2 2 360 96 

6 Toko Ladys  

memberikan 

kelonggaran 

bagi 
konsumen 

dalam proses 

pembayaran 

8 58 30 10 1 383 96 

7 Toko Ladys 

memberikan 

kredit dengan 

bunga yang 
minim 

4 24 34 18 17 271 96 

Tabel 4.11. Hasil jawaban responden terkait harga 



 

 

Pernyataan responden sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.11 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan pernyataan 

yang tinggi terhadap harga. Berdasarkan pernyataan yang diberikan 

responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju dengan 

harga produk di Toko Ladys Ponorogo . 

2. Data tentang lokasi 

Data tentang Lokasi diperoleh dengan menggunakan metode 

angket yang sajikan peneliti kepada responden yang berupa pernyataan 

yang nantinya akan dipilih. Dalam penelitian ini responden yang 

diambil yaitu konsumen Toko Ladys Ponorogo. Hasil tanggapan 

responden terhadap lokasi usaha Toko Ladys Ponorogo dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

N

o 

Lokasi SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Frekuensi 

1 Toko Ladys 

memberikan 
kemudahan 

akses untuk 

berbelanja 
dengan baik 

14 53 29 1 0 371 96 

2 Pemilihan 

tempat yang 

dipilih Toko 
Ladys sudah 

sesuai 

7 27 46 14 3 312 96 

3 Tempat 

parkir yang 
disediakan di 

toko Ladys 

cukup 
memadai 

5 37 38 11 6 335 96 

4 Toko Ladys 

memiliki 

lahan yang 
cukup 

3 22 48 14 10 275 96 



 

 

untukmemper
luas usaha 

5 Lingkungan 

di sekitar 
Toko Ladys 

bersih dan 

nyaman 

7 56 32 2 0 359 96 

6 Toko Ladys 
dengan toko 

lainnya 

bersaing 
dengan baik 

dan sehat 

9 67 21 0 0 376 96 

7 Peraturan 

pemerintaha 
yang 

dijalankan 

toko Ladys 

baik dan 
sesuai 

8 66 23 0 0 373 96 

Tabel 4.12. Hasil jawaban responden terkait lokasi 

Pernyataan responden sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.12 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan pernyataan 

yang tinggi terhadap lokasi. Berdasarkan pernyataan yang diberikan 

responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju dengan 

lokasi usaha Toko Ladys Ponorogo. 

3. Data tentang keputusan pembelian 

Data tentang keputusan pembelian diperoleh dengan 

menggunakan metode angket yang sajikan peneliti kepada responden 

yang berupa pernyataan yang nantinya akan dipilih. Dalam penelitian 

ini responden yang diambil yaitu konsumen Toko Ladys Ponorogo. 

Hasil tanggapan responden terhadap keputusan pembelian produk di 

Toko Ladys Ponorogo dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 



 

 

N

o 

Keputusan 

Pembelian 

SS S N TS STS Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Frekuensi 

1 Saya memilih 

produk di 
Toko Ladys 

karena 

berkualitas 

baik 

5 60 30 1 2 359 96 

2 Saya 

berbelanja di 

Toko Ladys 
karena produk 

yang saya 

butuhkan ada 

disana 

11 71 11 4 0 380 96 

3 Saya merasa 

diuntungkan 

setelah 

membeli 
produk di 

Toko Ladys 

4 51 34 4 4 338 96 

4 Saya memilih 
berbelanja di 

Toko Ladys 

Produk yang 

saya inginkan 
ada disana 

14 57 24 2 0 374 96 

5 Saya memilih 

produk di 
Toko Ladys 

yang sesuai 

dengan trend 

saat ini 

16 52 24 5 0 370 96 

6 Saya memilih 

Toko ladys 

sebagai 
penyalur 

produk karena 

memiliki 

ketersediaan 
produk yang 

memadai 

4 60 28 3 2 352 96 

7 Saya berbelnja 
di Toko Ladys 

setelah saya 

medapatkan 

informasi dari 
orang lain 

22 57 9 7 2 381 96 

8 Saya selalu 

mempertimba

32 53 11 0 1 406 96 



 

 

ngkan produk 
yang akan 

saya beli 

9 Saya membeli 
kembali 

produk di 

Toko Ladys 

karena saya 
rasa produk 

yang saya beli 

sesuai harapan 

7 60 27 3 0 362 96 

1

0 

Saya membeli 

produk di 

Toko Ladys 

sesuai dengan 
jumlah yang 

saya buruhkan 

13 65 14 5 0 397 96 

1

1 

Saya membeli 

produk diToko 
Ladys ketika 

saya 

membutuhkan 
dan 

menginginkan 

produk 
tersebut 

27 61 7 2 0 404 96 

1

2 

Saya 

melakukan 

pembayaran di 
Toko Ladys 

dengan 

tunai/cash 

37 55 4 1 0 419 96 

Tabel 4.13. Hasil jawaban responden terkait keputusan pembelian 

 

Pernyataan responden sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.13 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan pernyataan 

yang tinggi terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan pernyataan 

responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden percaya 

terhadap produk di Toko Ladys.  

 

 



 

 

C. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Persial (Uji t)  

Uji t dapat dilihat pada tabel berikut: 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 24.452 3.302  7.406 .000 

Harga .397 .183 .267 2.165 .033 

Lokasi .496 .170 .359 2.912 .004 

  

Tabel 4.14. hasil uji t harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian. Sumber: Data 

diolah peneliti. 

 

a) Hasil uji variabel Harga (X1) terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Berdasarkan hasil yang di tunjukkan pada tabel 4.14 dapat 

dijelaskan hasil uji t. Pengujian pengaruh variabel harga terhadap 

keputusan pembelian menghasilkan nilai thitung sebesar 2,165 lebih 

besar dari ttabel (1,98552) atau nilai signifikansi uji t sebesar 0,033 

lebih kecil dari 0,05 (α=5%) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh harga terhadap 

keputusan pembelian secara signifikan.  

b) Hasil uji variabel Lokasi (X2) terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Berdasarkan hasil yang di tunjukkan pada tabel 4.14, dapat 

dijelaskan hasil uji t pengujian pengaruh variabel lokasi terhadap 



 

 

keputusan pembelian menghasilkan nilai thitung sebesar 2,912 lebih 

besar dari ttabel (1,98552) atau nilai signifikansi uji t sebesar 0,004 

lebih kecil dari 0,05 (α=5%) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh lokasi terhadap 

keputusan pembelian secara signifikan. 

2. Uji Kesesuaian Model (Uji F) 

Berikut ini hasil uji kesesuaian model atau Uji F ditunjukkan 

pada tabel dibawah ini: 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 847.210 2 423.605 23.902 .000
b
 

Residual 1648.197 93 17.723   

Total 2495.406 95    

Tabel 4.13. hasil uji kesesuaian model atau Uji F variabel harga dan lokasi terhadap 

keputusan pembelian. Sumber: Data diolah peneliti. 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.13 dapat 

dijelaskan hasil uji F. Pengujian berpengaruh antara variabel harga dan 

lokasi terhadap keputusan pembelian yang menghasilan nilai F sebesar 

23,902 lebih besar dari Ftabel (3,09), sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel harga dan lokasi 

terdapat pengaruh secara simultan yang signifikan. 

3. Koefisien Determinasi (R square) 

Untuk mengetahui besar pengaruh dari variabel harga dan lokasi 

terhadap keputusan pembelian, dapat diketahui dengan menghitung R 



 

 

square (koefisien determinasi). Nilai R square dari hasil pengujian 

regresi dapat dilihat pada tabel berikut: 

R R Square 

0,583
a 

0,340 
Tabel 4.15. Nilai R dan R Square. Sumber: Data diolah peneliti. 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan tabel 4.15 diketahui bahwa 

nilai R yang diperoleh sebesar 0,583 menunjukkan bahwa hubungan 

harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian tergolong lemah karena 

nilai R yang dihasilkan < 1. Sedangkan nilai R Square yang diperoleh 

sebesar 0,340 menunjukkan bahwa pengaruh X1 dan X2 terhadap Y 

sebesar 34 %, dimana sisanya adalah sebesar 66% dipengaruhi oleh 

faktor lain selain harga dan lokasi yang tidak termasuk model. 

 

D. Pembahasan 

Setelah pemaparan hasil penelitian, maka pada pada bagian ini akan 

dipaparkan pembahasan mengenai pengaruh harga dan lokasi terhadap 

keputusan pembelian di Toko Ladys Ponorogo.  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian 

di Toko Ladys Ponorogo. Variabel dalam penelitian ini adalah harga dan 

lokasi sebagai variabel X dan keputusan pembelian sebagai variabel Y. 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa variabel harga dan 

lokasi secara persial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Dan pengujian yang telah dilakukan di atas maka diperoleh jawaban untuk 



 

 

masing-masing rumusan dan dapat diuji hipotesis penelitian yang telah 

dibuat sebagai berikiut: 

1. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

Dari hasil uji t yang telah dilakukan dimana nilai thitung 

menunjukkan angka sebesar 2,165 dengan signifikan sebesar 0,05. Nilai 

ttabel untuk jumlah data sebesar 96 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 2 

dengan taraf signifikan 0,05, maka diperoleh nilai ttabel sebesar 1,98552. 

Karena thitung > ttabel (2,165 > 1,98552), maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya bahwa variabel harga berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian.  

Hasil penelitian ini selaras dengan teori Menurut Kotler 

mengatakan bahwa, “Terdapat empat bauran pemasaran yang 

mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu harga, produk, promosi, 

lokasi perusahaan/toko”.
99

 Dan juga menurut Angipora, mengatakan 

bahwa, “Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian”.
100

 Selain 

itu menurut Fandy Tjiptono, menyatakan bahwa “Strategi harga 

(pricing) sangat signifikan dalam pemberian value kepada konsumen 

dan mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli”.
101

 Hal ini 

menunjukkan bahwa jika harga yang ditetapkan semakin tinggi maka 

keputusan pembelian semakin menurun. Setiap konsumen dalam 

                                                             
       99 Phillip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi Milinium, (Jakarta: PT.Ikrar Mandiri, 2004), 

25. 
       100  Marius P. Angipora, Dasar-dasar Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002), 268. 
       101 Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, Pemasaran Strategik, (Yogyakarta: CV. Andi, 

2012), 160. 



 

 

mengambil keputusan untuk membeli suatu produk memperhatikan 

faktor harga.  

Oleh karena itu, dapat dismpulkan bahwa “Harga secara parsial 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian”. Dengan nilai thitung = 

2,165 > ttabel = 1,985 atau nilai signifikansi uji t sebesar 0,033 lebih kecil 

dari 0,05 (α=5%). 

Pengaruh yang diberikan oleh harga lebih rendah dibandingkan 

dengan pengaruh yang diberikan oleh lokasi. Hal ini dikarenakan 

konsumen lebih memilih membeli produk dengan harga yang lebih 

murah dibandingkan produk yang lebih mahal.   

2. Pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian  

Dari hasil uji t yang telah dilakukan dimana nilai thitung 

menunjukkan angka sebesar 2,912 dengan signifikan sebesar 0,05. Nilai 

ttabel untuk jumlah data sebesar 96 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 2 

dengan taraf signifikan 0,05, maka diperoleh nilai ttabel sebesar 1,985. 

Karena thitung > ttabel (2,912 > 1,985), maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya bahwa variabel lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Hasil penelitian ini selaras dengan teori Menurut Menurut 

Kotler mengatakan bahwa, “Terdapat empat bauran pemasaran yang 

mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu harga, produk, promosi, 



 

 

lokasi perusahaan/toko”.
102

 Selain itu menurut Christina Widya Utami, 

menyatakan bahwa “Pemilihan lokasi dinilai sangat penting untuk 

sebuah usaha, karena lokasi yang strategis memudahkan seorang 

konsumen untuk menjangkau tempat usaha agar dapat memberikan 

peluang terjadinya keputusan konsumen untuk membeli.”
103

 Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin strategis lokasi usaha maka keputusan 

pembelian semakin meningkat.  

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa “Lokasi secara parsial 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dengan nilai thitung= 2,912 

> ttabel= 1,98552 atau nilai signifikansi uji t sebesar 0,005 lebih kecil dari 

0,05 (α=5%). 

Pengaruh yang diberikan oleh lokasi lebih besar daripada 

pengaruh yang diberikan oleh harga. Hal ini dikarenakan konsumen 

lebih memilih berbelanja di tempat yang lebih dekat daripada yang jauh. 

Selain itu konsumen juga akan mencari tempat usaha yang 

menyediakan stok produk yang bervariasi dari segi warna dan juga 

modelnya. 

3. Pengaruh harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian 

Berdasarkan hasil uji F. Pengujian berpengaruh antara variabel 

harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian yang menghasilan nilai 

F sebesar 23,902 lebih besar dari Ftabel (3,09), sehingga H0 ditolak dan 

                                                             
       102 Phillip Kotler, Manajemen Pemasaran Edisi Milinium, (Jakarta: PT.Ikrar Mandiri, 2004), 

25. 
       103Christina Widya Utami, Manajemen Ritel: Riset Strategi dan Implementasi Riset Modern, 

(Jakarta: Salemba Empat, 2010), 86. 



 

 

H1 diterima.. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel harga dan lokasi 

terdapat pengaruh secara simultan yang signifikan. Pengaruh yang 

diberikan variabel harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian 

sebesar 34 %. Sedangkan 66 % dipengaruhi oleh variabel atau faktor 

lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai variabel 

rharga dan lokasi terhadap keputusan pembelian di Toko Ladys Ponorogo 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dan uji t memberikan hasil 

bahwa secara persial variabel harga berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk di Toko Ladys Ponorogo. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan pengujian dengan nilai thitung sebesar 2,165 lebih 

besar dari ttabel (1,98552) atau nilai signifikansi sebesar 0,033 lebih kecil 

dari 0,05 (α=5%). 

2. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dan uji t memberikan hasil 

bahwa secara persial variabel lokasi berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk di Toko Ladys Ponorogo. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan pengujian dengan nilai thitung sebesar 2,912 lebih 

besar dari ttabel (1,98552) atau nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil 

dari 0,05 (α=5%). 

3. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dan uji F memberikan hasil 

bahwa harga dan lokasi secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk di Toko Ladys Ponorogo. Hal ini 
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dibuktikan nilai Fhitung sebesar 23,902 lebih besar dari Ftabel (3,09). Serta 

pengaruh yang diberikan dari variabel harga dan lokasi sebesar 34%.  

Sedangkan 66% dipengaruhi oleh variabel lain. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

saran yang dapat direkomendasikan untuk menjaga pertimbangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan Toko Ladys Ponorogo, mengingat semakin banyak 

konsumen yang selektif dalam memilih, maka perusahaan perlu adanya 

peningkatan strategi harga dengan melakukan penentuan harga diskon 

secara berkala, agar konsumen lebih tertarik. Selain itu perusahaan juga 

bisa membuka cabang dengan lebih memilih lokasi usaha yang strategis 

sehingga konsumen lebih mudah untuk berkunjung dan berbelanja. 

2. Bagi konsumen Toko Ladys Ponorogo, selain mempertimbangkan 

masalah harga dan lokasi dalam keputusan pembelian, diharapkan 

konsumen juga mempertimbangkan tempat usaha yang memiliki stok 

produk yang lengkap. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain 

seperti ekuitas produk, pelayanan dan merek yang mungkin bisa 

mempengaruhi keputusan pembelian. Dikarenakan pengaruh yang 

diberikan oleh variabel harga dan lokasi hanya sebesar 34% sedangkan 

66% dipengaruhi oleh faktor lain. Yangmana pengaruh faktor lain lebih 

besar daripada pengaruh harga dan lokasi. 
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