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ABSTRAK 

Fadilah, Nur. 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Informasi 

Terhadap Keputusan Pembelian Alat Tulis Kantor Pada Toko Gramadia 

Ponorogo. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi 

Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: 

Anjar Kususiyanah, M.Hum. 

Kata Kunci: Pelayanan, Informasi, Konsumen 

Keputusan pembelian konsumen dilakukan setelah konsumen melakukan 

berbagai macam tahapan. Tahapan tersebut mulai dari mengenali kebutuhan, 

pencarian informasi, evaluasi, dan keputusan akhir menggunakan suatu produk. 

Proses keputusan konsumen untuk membeli dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

diantaranya adalah kualitas pelayanan dan kualitas informasi perusahaan. Kualitas 

pelayanan merupakan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan. Sedangkan kualitas informasi merupakan tingkat 

perusahaan dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi konsumen. 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah: (1) Apakah kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian di toko Gramadia Ponorogo? (2) 

Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian di toko 

Gramadia Ponorogo? (3) Apakah kualitas pelayanan dan kualitas informasi 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian di toko Gramadia Ponorogo? 

Metode penelitian yang digunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan 

program komputer SPSS 21.0. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus 

Slovin (unknown population) dengan tingkat kesalahan sebesar 10% diperoleh 96 

sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan metode analisis 

yang digunakan adalah regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kualitas pelayanan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian alat tulis kantor dan 

jasa fotokopi di Toko Gramadia, dibuktikan dengan penilaian responden terhadap 

pelayanan yang diterima kurang, dan tetap melakukan pembelian. (2) Kualitas 

informasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian alat tulis kantor 

dan jasa fotokopi di Toko Gramadia, dibuktikan dengan penilaian terhadap 

informasi yang diterima berbanding lurus dengan pembelian yang dilakukan 

konsumen. (3) Kualitas pelayanan dan kualitas informasi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Toko Gramadia Ponorogo, 

dibuktikan dengan semakin tinggi penilaian responden terhadap pelayanan dan 

informasi, maka semakin tinggi pula responden melakukan keputusan untuk 

membeli produk.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman yang semakin modern sejalan dengan 

perkembangan kebutuhan dan keinginan manusia yang semakin dinamis. Hal 

ini memberikan dampak pada pola aktivitas ekonomi manusia baik dalam 

bidang produksi, konsumsi, maupun distribusi. Dalam dekade terakhir, 

pertumbuhan usaha semakin meningkat terutama usaha dengan skala mikro, 

kecil dan menengah dihampir seluruh wilayah di indonesia.
1
 

Bagi para pelaku usaha, perkembangan ini dapat menjadi tantangan 

dan peluang yang mengaharuskan mereka menemukan strategi yang sesuai 

perubahan kondisi masyarakat. Salah satu strategi yang harus disesuaikan 

adalah dalam bidang pemasaran. Pemasaran merupakan aktivitas, serangkaian 

institusi, dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan 

mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien,  mitra, dan 

masyarakat umum. Setiap pelaku bisnis harus melakukan kegiatan pemasaran 

sebagai langkah untuk mencapai tujuan masing-masing perusahaan. Kegiatan 

pemasaran dilakukan seiring dengan kegiatan operasional perusahan itu 

sendiri.
2
 

Pemasaran dalam bisnis adalah suatu kegiatan terencana yang 

dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar 

                                                             
1 https://www.depkop.go.id/data-umkm (diakses pada Minggu, 7 April 2019, pukul 20.15 

WIB) 
2 https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemasaran (diakses pada Senin, 8 April 2019, Pukul 

10.40 WIB). 

https://www.depkop.go.id/data-umkm
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemasaran
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mampu mangakomodir permintaan pasar. Pemasaran dapat diartikan juga 

sebagai proses sosial dan manajerial yang dilakukan individu dan kelompok 

mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, 

menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain.
3
 Peranan 

pemasaran adalah menjadi ujung tombak sebuah perusahaan dalam 

menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk 

mampu bertahan hidup sekaligus berkembang. Pemasaran dilakukan dengan 

menerapkan bentuk-bentuk strategi yang dinilai efektif dalam 

memperkenalkan produk, menarik konsumen, mempertahankan pelanggan, 

dan bersaing dengan kompetitor.  

Pemasaran suatu perusahaan dikatakan berhasil jika dapat memenuhi 

tujuannya. Menurut Philip Kotler
4
, pemasaran yang berhasil mengharuskan 

perusahaan berhubungan penuh dengan pelanggannya. Penerapannya yaitu 

dengan memahami kebutuhan sehari-hari konsumen dan perubahan-

perubahan yang terjadi. Studi perilaku konsumen yaitu studi mengenai cara 

individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan 

cara suatu barang, jasa, ide, atau pengalaman mampu memuaskan kebutuhan 

dan keinginan mereka. 

Keputusan pembelian merupakan tindakan yang dilakukan konsumen 

dalam membeli atau tidak membeli suatu produk. Keputusan konsumen ini 

termasuk dalam tindakan memilih berbagai alternatif produk yang sesuai 

                                                             
3 Thamrin Abdulloh dan Francis Tantric, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Rajawali Pers, 

20160,14. 
4 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid 1, Edisi 13 (Jakarta: 

Erlangga, 2008),167. 
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dengan kebutuhannya. Konsumen cenderung memilih produk yang mampu 

memberikan keuntungan yang lebih banyak baginya jika dibandingkan 

dengan produk lain. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam melakukan pembelian diantaranya yaitu harga, kualitas, 

lokasi, dan kualitas pelayanan yang disediakan.  

Konsumen akan memutuskan untuk membeli suatu produk setelah 

melakukan beberapa tahapan yang memberikan pengaruh pada keputusannya 

pada produk yang dibutuhkan dan diinginkannya. Menurut Philip Kotler
5
 ada 

lima tahap yang dilalui oleh konsumen sebelum melakukan pembelian 

produk. Lima tahap tersebut adalah pengenalan masalah, pencarian informasi, 

evaluasi, keputusan pembelian, dan perilaku setelah membeli. Berkaitan 

dengan keputusan membeli, konsumen akan melakukan pencarian informasi 

yang memberikan pengaruh terhadap keputusannya. Konsumen dengan 

tingkat informasi yang tinggi akan memiliki peluang yang besar untuk 

melakukan keputusan pembelian. 

Toko Gramadia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

penjualan alat tulis kantor dan jasa fotokopi yang terletak di Jl.Sultan Agung 

No.99 Ponorogo. Perusahaan ini didirikan oleh pemiliknya, Ibu Puji Astuti 

dengan kios kecil pada tahun 1989 dengan nama Gramedia. Dengan 

berjalannya waktu, perusahaan Gramedia terus berkembang meskipun secara 

perlahan-lahan. Sampai saat ini, perusahaan tersebut masih eksis dan 

                                                             
5 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran,184. 
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berkembang menjadi salah satu toko alat tulis kantor dan fotokopi yang 

dikenal masyarakat ponorogo dengan nama Gramadia.
6
 

Toko Gramadia yang merupakan perusahan yang tidak memproduksi 

sendiri produk yang dijual, akan tetapi menjadi pengecer produk-produk alat 

tulis langsung ke konsumen.
7
 Bentuk perusahaan pengecer biasanya memiliki 

banyak produk dengan merek, kualitas, dan harga yang berbeda-beda. 

Diferensiasi produk dalam perusahaan pengecer merupakan salah satu strategi 

pemasaran yang akurat. Diferensiasi berkaitan dengan cara membangun 

strategi pemasaran dalam berbagai aspek di perusahaan.
8
  

Strategi diferensiasi produk yang dilakukan oleh Toko Gramadia 

menyebabkan terdapat produk yang banyak dan merek yang berbeda-beda 

pada perusahaan tersebut.
9
 Produk yang sangat beragam dari jenis, kualitas 

mapupun mereknya, menyebabkan konsumen kesulitan dalam menentukan 

produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain produk, Toko Gramadia 

yang juga menyediakan jasa fotokopi, mengutamakan pelayanan yang baik 

dalam bisnisnya. Pelayanan yang baik memberikan kesan dan pengalaman 

positif bagi konsumen.  

Perilaku konsumen pada saat pembelian terdapat tiga tipe, yaitu 

pembelian percobaan, pembelian ulangan, dan pembelian jangka panjang. 

Ketika konsumen melakukan pembelian, terutama saat pembelian percobaan, 

mereka menilainya menurut pemenuhan harapan yang dihasilkan. Hasil nilai 

                                                             
6
 Puji Astuti, wawancara, 12 Februari 2019. 

7 Ibid. 
8 Freddy Rangkuti, Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus (Jakarta: Gramedia, 

2009),49. 
9 Ibid. 
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tersebut yaitu kinerja sesuai dengan harapan, kinerja melebihi harapan 

sehingga memunculkan perasaan puas, dan kinerja dibawah harapan yang 

menimbulkan persepsi negatif terhadap perusahaan.
10

 Dengan adanya 

penilaian pelanggan, kualitas pelayanan akan memepengaruhi persepsi akhir 

pelanggan dan keputusannya dalam membeli. 

 Toko Gramadia memiliki kualitas pelayanan yang kurang baik yang 

dibuktikan dengan seringnya pergantian karyawan. Karyawan yang sering 

berganti menyebabkan karyawan kurang menguasai deskripsi mengenai 

produk, prosedur pelayanan, dan operasional perusahaan. Konsumen yang 

memiliki persepsi bahwa kebutuhan dan keinginannya akan terpenuhi, 

mengalami ketidaknyamanan pada saat melakukan pembelian. karyawan 

yang tidak mengusai deskripsi produk seringkali memerlukan waktu yang 

lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
11

 

Peneliti mencoba melakukan wawancara dengan beberapa konsumen 

Toko Gramadia Ponorogo. Ibu Erni Pratiwi (29 tahun) seorang karyawan 

swasta menyampaikan keluhannya yang merasa bahwa pelayanan yang 

diberikan masih rendah. konsumen menilai karyawan kurang mengerti produk 

yang dibutuhkan konsumen sehingga konsumen sulit membandingkan merek 

satu dengan lainnya dan terkadang membutuhkan waktu yang lama untuk 

mencari produk. Meskipun kualitas pelayanan yang tidak sesuai dengan 

harapan konsumen, ibu Erni tetap melakukan pembelian terhadap produk 

yang dibutuhkannya. 

                                                             
10 Leon G. Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, Perilaku Konsumen, Terj. Zoelkifli Kasip, 

Edisi 7 (Jakarta: Indeks, 2008),507. 
11 Nur Fadilah, Observasi, 12 Februari 2019. 
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Strategi diferensiasi produk Toko Gramadia juga mengarahkan 

konsumen untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya sebelum 

melakukan pembelian. pada proses keputusan pembelian, setelah mengenali 

masalah, konsumen melakukan penelitian dengan mencari informasi terkait 

kebutuhannya.
12

 Kosumen akan mengingat pengalaman sebagai sumber 

informasi internalnya sebelum mencari informasi eksternal. Keputusan 

konsumen didasarkan pada kombinasi gabungan pengalaman dan informasi 

yang diperolehnya dari sumber eksternal. Sehingga kualitas informasi yang 

diperoleh konsumen mempengaruhi keputusan pembeliannya terhadap suatu 

produk dan merek.
13

  

Informasi yang berkualitas dinilai dari empat hal, yaitu akurat, tepat 

waktu, relevan, dan lengkap.
14

 Informasi akurat dapat diartikan bahwa 

informasi yang diterima konsumen bebas dari kesalahan dan tidak 

memberikan persepsi yang salah. Kualitas informasi juga dinilai dari 

ketepatan waktu yang sesuai saat diperlukan. Informasi yang kadaluwarsa 

tidak memiliki nilai lagi bagi para pemakai, karena manfaatnya telah hilang. 

Selanjutnya, informasi yang berkualitas haruslah relevan atau sesuai dengan 

bidang yang terkait sehingga dapat dimanfatkan.  

Uraian di atas menjelaskan bahwa kualitas informasi berpengaruh 

pada setiap keputusan konsumen termasuk dalam keputusan untuk membeli 

produk. Tingkat kualitas informasi baik dari sumber internal maupun 

                                                             
12 Leon G. Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, Perilaku Konsumen,494. 
13 Ibid.,495. 
14 Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi, Sistem Informasi Manajemen (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013),2. 
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eksternal menjadi dasar konsumen melakukan pembelian. sehingga semakin 

tinggi kualitas informasi yang diperoleh konsumen semakin tinggi pula 

keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. 

 Informasi yang dibutuhkan konsumen sebelum membeli diantaranya 

seperti jenis produk dan merek yang tersedia di Toko Gramadia. Hasil 

wawancara peneliti dengan konsumen yang mengatakann bahwa tidak semua 

jenis produk dan merek tersedia di Toko Gramadia dan terkadang mereka 

kembali karena produk yang dibutuhkan kosong. Selain itu, informasi 

mengenai harga dan kualitas produk juga sangat penting. Banyak produk 

yang ditawarkan Toko Gramadia tidak memiliki label harga. Bapak Hariyanto 

(50) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil mengatakan bahwa beliau 

kesulitan menentukan produk yang akan dibelinya karena tidak bias 

membandingkan harga dengan merek lain.  

Meskipun terjadi tingkat kualitas dan informasi pada Toko Gramadia 

Ponorogo yang rendah, konsumen tetap melakukan pembelian yang 

dibuktikan dengan omzet atau pendapatan yang diperoleh Toko Gramadia 

setiap bulan tergolong besar. Berikut data pendapatan Toko Gramadia 

Ponorogo dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2019  

Tabel 1.1 Data Pendapatan Toko Gramadia 

No.  Bulan  Omzet  

1 Juni Rp.90.300.000 

2 Juli  Rp.92.765.000 

3 Agustus  Rp.95.130.000 

Sumber data Toko Gramadia 2019 
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Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengaruh stategi pemasaran terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Adapun variabel yang penulis pilih adalah variabel 

kualitas pelayanan sesuai dengan permasalahan yang ada di toko Gramadia. 

Penulis juga memasukkan variabel kualitas informasi yang diberikan toko 

Gramadia yang menjadi pertimbangan konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian. Kedua variabel tersebut secara signifikan akan 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih dan mempercayai 

perusahaan ini sehingga akan melakukan pembelian ulang. Penelitian ini 

berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Informasi 

Terhadap Keputusan Pembelian Alat Tulis Kantor Pada Toko Gramadia 

Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

di toko Gramadia Ponorogo? 

2. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

di toko Gramadia Ponorogo? 

3. Apakah kualitas pelayanan dan kualitas informasi berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian di toko Gramadia Ponorogo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap keputusan pembelian di toko Gramadia Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas informasi 

terhadap keputusan pembelian di toko Gramadia Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari kualitas pelayanan 

dan kualitas informasi terhadap keputusan pembelian di toko Gramadia 

Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini dalam bidang teoritis yaitu menjadi salah 

satu cara mengembangkan, membantah, dan mendukung teori-teori 

yang telah diperoleh di perguruan tinggi. Perkembangan teori 

selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan studi ilmiah dalam penelitian 

yang lebih lanjut. Penelitian ini dapat memperkaya bidang kajian 

terutama bidang pemasaran dalam lembaga bisnis baik skala mikro, 

kecil, menengah, maupun besar.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga Bisnis 



10 
 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan 

masukan bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. 

Evaluasi dan perbaikan dilakukan untuk mengembangkan 

perusahaan terutama dalam bidang pemasaran dan analisis keputusan 

pembelian serta faktor-faktornya sehingga akan diperoleh 

keuntungan yang bersifat jangka panjang. 

b. Bagi Universitas 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kajian keilmuan 

bagi perguruan tinggi. Tambahan kajian ini diharapkan akan  

memperbanyak referensi keilmuan dan penelitian yang dilakukan 

selanjutnya terkait dengan bidang pemasaran lembaga bisnis. 

c. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah dapat 

mengembangkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama 

perkuliahan dan menjadi latihan teknis melakukan pembandingan 

teori dengan kondisi di lapangan. Selain itu, penelitian ini 

bermanfaat sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi Strata 

1 pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo 

d. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat secara 

luas untuk menambah pengetahuan mengenai berbagai bidang bisnis 
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dan menambah informasi guna mempermudah masyarakat sebagai 

konsumen maupun produsen dalam mengambil keputusan yang 

tepat. 

E. Sistematika Penulisan 

Pada penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari beberapa 

sub-bab yang diuraikan kembali secara lebih rinci. Adapun sistematika 

penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab pertama dijelaskan latar belakang masalah penelitian, yang 

kemudian ditarik secara eksplisit dalam rumusan masalah penelitian. 

Kegunaan keseluruhan penelitian ini dijelaskan pada tujuan penelitian 

dan sistematika penulisan sebagai acuan penulisan skripsi yang 

didasarkan pada buku pedoman penulisan skripsi. 

BAB II Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis 

Pada bab kedua akan diuraikan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan pengajuan hipotesis penelitian. Deskripsi teori 

menjelaskan materi mengenai topik pembahasan penelitian yang 

meliputi konsep perilaku konsumen berupa keputusan pembelian dari 

pengertian dan faktor-faktornya, kualitas pelayanan, dan kualitas 

informasi serta kaitan masing-masing teori. 

BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh 

peneliti yang meliputi rancangan penelitian, definisi variabel, 
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instrumen penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data dan metode pengolahan dan analisis data. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Bab empat diuraikan hasil penelitian dan pembahasannya yang akan 

dibagi dalam beberapa sub-bab yaitu gambaran umum dan deskripsi 

data, hasil pengujian instrumen, hasil pengujian deskriptif, hasil 

pengujian hipotesis, dan pembahasan masing-masing hasil uji. 

BAB V Penutup 

Bab lima merupakan bagian akhir yang berisi uraian kesimpulan 

keseluruhan penelitian yang dilakukan dan penarikan keterkaitan pada 

bab sebelumnya serta saran untuk perbaikan selanjutnya. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Manusia sebagai makhluk yang selalu memiliki kebutuhan 

hidup setiap hari dan berusaha memenuhinya, akan terlibat dengan 

suatu bentuk keputusan. Pengambilan keputusan dapat diartikan 

sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif 

yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan diantara 

beberapa alternatif yang tersedia.
15

 Suatu keputusan melibatkan 

pilihan diantara dua atau lebih tindakan dan mensyaratkan pilihan 

diantara beberapa perilaku yang berbeda.
16

 

Secara sederhana, sebuah keputusan merupakan tindakan 

menentukan pilihan diantara beberapa alternatif  pilihan yang 

dimiliki seseorang. Manusia sangat sering melakukan keputusan 

dalam setiap aktivitas kehidupannya sehari-hari tanpa menyadari 

bahwa dirinya telah mengambil keputusan.
17

 Berbagai bentuk 

keputusan yang dilakukan manusia setiap hari, salah satunya adalah 

keputusan mengenai pembelian.  

                                                             
15

 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengambilan_keputusan (diakses pada kamis, 27 Juni 

2019 pukul 20.03 WIB). 
16 J. Paul Peter dan Jerry C. Olson, Consumer Behavior :Perilaku Konsumen dan Strategi 

Pemasaran, Edisi 4, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1999), 162. 
17 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015),214. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengambilan_keputusan
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Peter dan Olson berpendapat bahwa pengambilan keputusan 

konsumen adalah proses pemecahan masalah yang diarahkan pada 

sasaran.
18

 Artinya bahwa konsumen akan melakukan pengambilan 

keputusan karena memiliki masalah atau mendapati konsekuensi 

yang diinginkannya belum tercapai. Adanya masalah ini akan 

mengarahkan konsumen untuk memecahkan masalah yang meliputi 

mengenali motivasi pemecahan masalah, mencari informasi yang 

relevan, mengevaluasi tindakan, dan memilih tindakan yang akan 

dilakukan.
19

 

Keputusan pembelian menurut Kotler
20

 adalah keputusan 

akhir individu dan rumah tangga untuk membeli suatu produk. 

Langkah keputusan pembelian dilakukan setelah konsumen melalui 

beberapa proses. Sedangkan menurut Suharno
21

 keputusan 

pembelian adalah tahap konsumen telah menentukan pilihan dan 

melakukan pembelian dan mengkonsumsi produk.  

Berbagai pendapat ahli diatas dapat diambil kesimpulan 

mengenai keputusan pembelian konsumen yaitu tahap penyelesaian 

masalah konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya 

dengan cara melakukan pembelian terhadap suatu produk setelah 

membandingkan berbagai keuntungan yang akan diperolehnya. 

Keputusan konsumen untuk membeli merupakan tindakan akhir dari 

                                                             
18

 J. Paul Peter dan Jerry C. Olson, Consumer Behavior, 164. 
19 Ibid. 
20Philip Kotler, Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, 

Implementasi dan Pengendalian (Jakarta: Salemba Empat,2011),159. 
21 Suharno dan Yudi Sutarso, Marketing In Practice (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),96. 
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serangkaian proses pemilihan salah satu dari berbagai alternatif 

pilihan yang ada. Wujud dari keputusan konsumen ini adalah 

tindakan nyata membeli produk dan menjadikan keputusannya 

sebagai bahan evaluasi untuk menentukan sikap selanjutnya.
22

 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Menurut Bukhari Alma beberapa faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian yang 

dikelompokkan dalam kategori di bawah ini:
23

 

1) Faktor Kebudayaan (culture) 

Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang 

paling mendasar. Setiap budaya memberikan ciri dan sosialisasi 

tertentu mengenai keinginan dan kebutuhan bagi anggota-

anggotanya. Selain itu, adanya kelas sosial dalam suatu budaya 

seperti pengelompokan pekerjaan, pendidikan, dan sistem 

hierarkis yang memberikan perbedaan nilai, minat, dan perilaku 

tertentu. 

2) Faktor Sosial (social) 

Hubungan interaksi antara seseorang, orang lain, dan 

lingkungan mempengaruhi sikap dan perilaku individu. 

Seseorang cenderung menunjukkan perannya dalam 

kelompoknya dengan cara mengkomunikasikan kemampuannya. 

Selain itu, masyarakat yang terbagi daalam kelompok-kelompok 

                                                             
22 Ibid. 
23 Bukhari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa (Bandung: Alfabeta, 

1992),48. 
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akan menunjukkan berbagai perbedaan antara kelompok satu 

dengan lainnya.  

3) Faktor Keluarga (family) 

Keluarga merupakan lingkungan terdekat seseorang 

dalam berinteraksi, memberikan nilai, dan membentuk perilaku 

individu. Kondisi, kebiasaan, dan prinsip masing-masing 

keluarga memberikan perbedaan pada individu dalam memenuhi 

kebutuhan dengan mengambil keputusan.  

4) Faktor Grup referensi (grup reference) 

Grup referensi yang dimaksud adalah kelompok atau 

perkumpulan yang diikuti oleh individu dengan orang lain. 

Seseorang akan menerima arah perilaku dan pemikiran yang 

dipengaruhi oleh anggota-anggota lain yang membentuk pola 

konumsinya. 

Faktor lain yang juga mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong
24

 yaitu sebagai 

berikut: 

5) Faktor Personal  

Faktor pribadi konsumen yang dapat mempengaruhi 

perilaku dalam memutuskan pembelian diantaranya seperti usia, 

gender, penghasilan, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. 

 

                                                             
24 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen, 215. 
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6) Faktor Psikologi 

Perilaku pembelian juga dipengaruhi oleh faktor 

psikologi. Beberapa hal yang termasuk dalam faktor psikologi 

bagi seseorang seperti motivasi, persepsi, dan keyakinan 

terhadap sikap. Motivasi persepsi yang dimiliki seseorang akan 

menyebabkan perbedaan pilihan meskipun memiliki kebutuhan 

dan keinginan yang sama.   

c. Proses Keputusan Pembelian 

Proses keputusan pembelian konsumen terdiri dari lima 

tahapan, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pascapembelian.
25

 

Adapun prosesnya dapat dilihat pada skema di bawah ini: 

Gambar 2.1 Skema Proses Keputusan Pembelian 

 

1) Pengenalan Kebutuhan 

Tahapan pertama konsumen melakukan pembelian 

adalah dimulai sejak konsumen merasakan kebutuhan akan 

sesuatu. Kebutuhan tersebut menjadi dorongan kepada 

                                                             
25Siswanto Sutojo dan Fritz Kleinsteuber, Strategi Manajemen Pemasaran, Edisi 1 

(Jakarta: Dammar Mulia, 2002),67. 
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konsumen untuk memutuskan melakukan pembelian suatu 

produk.
26

 

2) Pencarian Alternatif Informasi 

Setelah merasakan kebutuhan, konsumen selanjutnya 

akan melakukan pencarian informasi produk yang berkaitan 

dengan kebutuhannya. Informasi didapatkan dari beberapa 

sumber seperti pengalaman pribadi, orang lain, informasi 

pemasaran produk, dan informasi umum.  

3) Penilaian Informasi Yang Terkumpul 

Tahap selanjutnya konsumen menggunakan kumpulan 

informasi yang didapatkan untuk menimbang dan memilih 

berbagai alternatif produk yang paling sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginannya.  

4) Keputusan Membeli 

Setelah melakukan pertimbangan pada produk-produk 

yang dibutuhkannya, konsumen akan melakukan keputusan 

untuk membeli. Keputusan membeli didasarkan pada produk 

yang paling memberikan banyak keuntungan bagi konsumen 

dari berbagai sisi.  

5) Perilaku Pasca Konsumsi 

Perilaku pasca konsumsi merupakan tindakan konsumen 

setelah melakukan pembelian dan mengevaluasi produk. 

                                                             
26Ibid.  
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Perilaku pasca konsumsi akan menimbulkan dampak yang 

berbeda, yaitu kepuasaan ketika kebutuhan dan keinginannya 

terpenuhi, dan ketidakpuasan ketika produk yang diinginkannya 

tidak sesuai. Penilaian konsumen pada tahap ini akan menjadi 

informasi baginya dalam melakukan pembelian lagi pada produk 

yang sama.
27

 

d. Dimensi Keputusan Pembelian 

Adapun dimensi dalam keputusan pembelian ada 6 poin, yaitu 

sebagai berikut:
28

 

1) Pemilihan Produk 

Pada dimensi pemilihan produk, perusahaan memberikan 

perhatian terhadap berbagai produk yang dibutuhkan dan 

diinginkan konsumen. Adanya pilihan produk memberikan 

pertimbangan bagi konsumen untuk memilih produk dengan 

berbagai alternatif. Konsumen akan menentukan keputusannya 

berdasarkan kualitas produk dan keunggulannya yang dikaitkan 

dengan manfaat yang akan diperoleh konsumen. 

2) Pilihan Merek 

Merek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
29

 adalah 

tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dsb) 

pada barang-barang yang dihasilkannya sebagai tanda pengenal. 

                                                             
27Ibid.  
28 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid 1, Edisi 13, 

(Jakarta: Erlangga, 2013),178. 
29 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),945. 
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Merek akan memberikan perbedaan dan identitas suatu produk 

dengan produk lain yang sejenis sehingga konsumen lebih mudah 

dalam menentukan produk yang akan dikonsumsi. Adanya merek 

berfungsi sebagai pengenal dan pembentuk persepsi dalam pasar 

yang akan diingat konsumen.
30

  

Perusahaan harus mengetahui cara konsumen menentukan 

pilihan suatu produk dengan berbagai pilihan merek. 

Pertimbangan konsumen dalam memilih produk yaitu:
31

 

a) Ketertarikan terhadap merek, yaitu citra merek suatu produk 

yang berkembang di masyarakat 

b) Kebiasaan pada merek tertentu, yaitu pilihan merek-merek 

yang dikonsumsi konsumen karena adanya kebiasaan. 

c) Kesesuaian harga, yaitu penetapan harga yang sesuai bagi 

merek tertentu yang dinilai konsumen sesuai dengan kualitas 

yang dimiliki. 

3) Pilihan Penyalur 

Keputusan pembelian konsumen dapat dipengaruhi oleh 

pihak pendistribusi produk yang dibutuhkannya. Konsumen 

memilih pemasok atau pendistribusi dari pihak yang berlokasi 

dekat, harga yang murah, ketersediaan barang, kepuasan dan 

kenyamanan ketika melakukan pembelian. 

                                                             
30

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid 1, Edisi 13, (Jakarta: 

Erlangga, 2013),178.  
31Ibid.  
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Kepuasan konsumen terhadap penyalur dipegaruhi oleh 

beberapa faktor seperti kualitas produk, kualitas pelayanan, 

emosional konsumen, harga, dan kemudahan.
32

 Berkaitan dengan 

kualitas pelayanan perusahaan, konsumen berhubungan langsung 

dengan karyawan. Untuk itu, perusahaan dituntut untuk 

menemukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang 

tinggi sebagai salah satu faktor kepuasan konsumen.
33

 

4) Jumlah Pembelian 

Konsumen memutuskan untuk membeli produk juga 

mempertimbangkan kuantitas barang atau jasa yang 

dibutuhkannya. Jumlah produk yang dibutuhkan konsumen 

menjadi bahan pertimbangan dalam memilih merek produk dan 

pendistribusinya.
34

  

5) Waktu Pembelian 

Ketika konsumen melakukan pembelian, ada dua bentuk 

waktu yang berbeda. Pertama, waktu konsumen merasakan 

kebutuhan dan diikuti dengan keinginannya terhadap suatu 

produk. Waktu yang kedua yaitu ketika konsumen berfikir bahwa 

dengan membeli produk pada waktu tertentu akan memberinya 

keuntungan.
35

 

                                                             
32 Handi Irawan. 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan (Jakarta: Elex Media Komputindo, 

2009),10. 
33Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid 1, Edisi 13, (Jakarta: 

Erlangga, 2013),178. 
34

 Ibid. 
35 Ibid. 
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6) Metode Pembayaran 

Metode pembayaran yang mudah dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. Konsumen cenderung memilih 

metode pembayaran yang mudah dan paling memberikannya 

keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan alternatif lain. 

2. Kualitas Pelayanan 

a. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Pelayanan merupakan salah satu faktor pendorong dalam 

proses pembelian konsumen dan menentukan keberhasilan 

pemasaran. Pelayanan dalam pemasaran suatu produk mencakup 

pelayanan pada saat penawaran produk, pelayanan pada saat terjadi 

penjualan, dan pelayanan pasca penjualan. Sedangkan kualitas 

pelayanan merupakan tingkat pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen dengan membandingkan antara harapan dengan hasil yang 

diterimanya.
36

 

Menurut Lewis dan Booms kualitas jasa atau pelayanan 

didefinisikan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.
37

 Kualitas 

jasa dapat diwujudkan nilainya dengan memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan yang disesuaikan dengan ketepatan dalam 

penyampaian layanan guna mengimbangi harapan pelanggan. 

                                                             
36

 Ismayanti, “Pengaruh Kualitas Produk Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian 

Di Warung Special Sambal Plengkung Gading Jalan Mayjen Sutoyo Yogyakarta” Skripsi 

(Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017),16. 
37 Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, Service, Quality & Satisfaction (Yogyakarta: 

CV Andi Offset, 2007),121. 
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Sederhananya, kualitas jasa diawali dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir pada kepuasan pelanggan dan persepsi positif terhadap 

perusahaan. 

Kualitas pelayanan dalam suatu perusahaan sejalan dengan 

kualitas sumber daya manusia atau karyawan yang dimilikinya.  

People (orang) yaitu setiap individu yang berperan dalam pelayanan 

jasa maupun penjualan dan berperan sangat penting dalam 

kelangsungan suatu bisnis. People di sini mencakup sumber daya 

manusia yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap 

kegiatan bisnis.
38

 Peran sumber daya manusia dalam suatu 

perusahaan sangat penting karena terlibat langsung dalam semua 

kegiatan opersional perusahaan.  

Karyawan berperan penting dalam menciptakan keunggulan 

layanan (service excellence). Sikap, perilaku, dan layanan yang 

diberikan karyawan menciptakan persepsi konsumen dan dikaitkan 

dengan persepsinya. Keunggulan layanan dibentuk melalui empat 

pilar yang saling berkaitan, yaitu: kecepatan, ketepatan, keramahan, 

dan kenyamanan layanan.
39

 Beberapa keterampilan yang harus 

dimiliki karyawan untuk mencapai keunggulan layanan yaitu 

memahami produk dengan baik, berpenampilan rapi dan menarik, 

ramah, menunjukkan komitmen dalam melayani, menguasai 

                                                             
38 Nurlisah, “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Peningkatan Volume Penjualan 

Lipaq Saqbe Mandar pada Malolo Group Kabupaten Polewali Mandar dalam Perspektif Ekonomi 

Islam”,Skripsi (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2018),22. 
39 Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandar, Service, Quality, 119. 
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pekerjaan, berkomunikasi secara efektif, memahami gesture 

pelanggan, dan melayani keluhan secara profesional.
40

 

b. Unsur Pelayanan 

Lovelock memberikan identifikasi pada kategori unsur 

layanan yang melengkapi penawaran produk, yaitu:
41

 

1) Informasi, seperti petunjuk atau arah ke lokasi, produk, harga, 

instruksi, peringatan, persyaratan layanan, pemberitahuan 

tentang perubahan, konfirmasi, dan informasi lainnya. 

2) Konsultasi, seperti pemberian saran, auditing, konseling pribadi 

maupun teknis. 

3) Order taking, seperti jasa langganan reservasi, dan admisi untuk 

fasilitas terbatas. 

4) Hospitality, yang mencakup sambutan, toilet, fasilitas meunggu, 

dan jasa keamanan. 

5) Caretaking, seperti perlindungan terhadap barang milik 

konsumen dan perhatian terhadap barang yang dibeli konsumen. 

6) Exceptions, yang meliputi penyelesaian masalah terkait garansi, 

kesulitan dalam pemakaian produk, kegagalan produk, masalah 

dengan karyawan, resitusi (pengembalian uang, kompensasi, dan 

ganti rugi) 

7) Billing, yang meliputi faktur untuk pembelian individual, 

laporan rekening, dan self-billing. 

                                                             
40 Ibid. 
41 Ibid.,178. 
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8) Pembayaran, termasuk pembayaran oleh konsumen, interaksi 

dengan petugas pembayaran, serta kontrol dan verifikasi. 

c. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Riset Parasuraman, Zeithaml, dan Berry mengungkapkan 

terdapat lima dimensi utama kualitas layanan, yaitu:
42

 

1) Reliabilitas (reliability) 

Reliabilitas yaitu kemampuan karyawan dalam 

memberikan pelayanan yang konsisten bagi konsumen sejak 

pertama melakukan proses pembelian.
43

 selain konsisten, 

penyampaian layanan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati. 

2) Daya tanggap (responssivness) 

Responsiveness dapat diartikan sebagai respon karyawan 

dalam memberikan tanggapan kepada konsumen malai dari 

pengenalan produk, pemberian informasi, dan penanganan 

keluhan. Daya tanggap disini juga berkenaan dengan kesediaan 

dan kemampuan karyawan dlam membantu konsumen, 

permintaan, menginformasikan layanan, dan waktu 

mendapatkan layanan tersebut. 

3) Jaminan (assurance) 

Jaminan yaitu perilaku karyawan yang mampu 

menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan 

                                                             
42 Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandar, Service, Quality, 133. 
43 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Jilid 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2000),660. 
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perusahaan bias menciptakan kondisi aman bagi konsumennya. 

Jaminan juga berarti karyawan bersikap sopan, menguasai 

keterampilan dan pengetahuan terkait masalah konsumen.  

4) Empati (empaty) 

Empati berarti perusahaan memahami masalah para 

konsumen dan bertindak atas kepentingan konsumen, serta 

memberikan perhatian secara personal kepada konsumen serta 

memiliki waktu operasi yang nyaman. 

5) Bukti fisik (tangibles) 

Bukti fisik berkaitan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

perlengkapan, material yang digunakan perusahaan, dan 

penampilan karyawan.  

3. Kualitas Informasi 

a. Pengertian Kualitas Informasi 

1) Data 

Data menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kenyataan 

yang berfungsi sebagai sumber untuk menyusun suatu pendapat, 

merupakan keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan 

yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan.
44

  Mc Leod 

berpendapat bahwa data merupakan kenyataan yang 

menggambarkan adanya suatu kejadian (event) yang terdiri atas 

fakta dan angka. Fakta dapat diartikan sebagai segala sesuatu 

                                                             
44 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),321. 
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yang tertangkap oleh indera manusia atau suatu hasil observatif 

yang objektif dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun.
45

 

Suatu data terdiri atas deskripsi tentang benda, aktivitas, 

kejadian atau peristiwa yang berbentuk teks, angka, gambar, 

audio, dan video.  

2) Informasi  

Informasi menurut Kamus Bahasa Indonesia
46

 memiliki 

arti penerangan atau pemberitahuan. Jogiyanto
47

 menjelaskan 

bahwa informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari 

pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan kejadian-

kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan. Secara umum informasi dapat diartikan 

sebagai data yang telah diolah dengan tujuan memberikan 

manfaat dan kegunaan yang lebih bagi penerimanya.  

Sumber dari informasi adalah data-data yang 

menunjukkan kenyataan dari suatu kejadian dan kesatuan nyata 

berupa benda. Informasi merupakan hasil pengolahan data atau 

fakta yang dikumpulkan dengan cara tertentu. Informasi 

disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan merupakan 

pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan untuk menambah 

                                                             
45 Yakub, Pengantar Sistem Informasi  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),5.  
46 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),554. 
47Jogiyanto Hartono dan Willy Abdillah, Sistem Tatakelola Teknologi Informasi 

(Yogyakarta: Andi,2011),23. 
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wawasan bagi para pemakainya.
48

 Proses data menjadi informasi 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 2.2 Proses Data Menjadi Informasi 

 

   

 

 

 

 

Adapun dalam bisnis, konsumen akan mulai melakukan 

pencarian informasi ketika merasakan adanya kebutuhan dan 

keinginan. Pencarian tersebut dimaksudkan konsumen berharap 

dapat memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan konsumen akan 

informasi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi saat ini. Informasi yang dibutuhkan sekarang tidak 

lagi mengenai kuantitas melainkan kualitas informasi tersebut. 

3) Kualitas Informasi 

Kualitas informasi adalah persepsi konsumen terhadap 

kualitas dari informasi yang diterimanya tentang produk atau 

jasa layanan. Informasi yang berkualitas merupakan informasi 

yang lebih bernilai bagi pemakai meliputi isi, bentuk, dan waktu 

                                                             
48 Budi Sutedjo Dharma Oetomo, Perencanaan & Pembangunan System Informasi 

(Yogyakarta: Andi, 2002),12. 

Database 

Data Proses Informasi 

Pemakai 
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yang tepat.
49

 Suatu informasi dianggap tidak berkualitas jika 

tidak memberikan manfaat kepada pemakainya. 

Menurut Jogiyanto, nilai informasi ditentukan oleh dua 

hal, yaitu manfaat dan biaya. Informasi yang bernilai memiliki 

manfaat yang lebih efektif dibandingkan biaya untuk 

mendapatkannya.
50

 Efektifitas suatu informasi diukur dengan 

tingkat kegunaan dan keuntungan yang diperoleh dengan 

informasi yang tersebut. 

b. Dimensi Kualitas Informasi 

Mc Leod
51

 menjelaskan bahwa kualitas informasi dapat 

diukur dengan menggunakan empat indikator, yaitu sebagai berikut: 

1) Akurat, keakuratan informasi dapat diartikan bahwa informasi 

yang diberikan mampu mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya.  

2) Tepat Waktu, informasi yang berkualitas merupakan informasi 

yang tersedia sesuai dengan waktu berlangsungnya kebutuhan 

pencari informasi. 

3) Relevan, informasi yang relevan artinya informasi yang 

dimaksud memiliki keterkaitan dan sesuai kebutuhan. 

                                                             
49 Yakub, Pengantar Sistem Informasi, 9. 
50 Ibid. 
51 Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi, Sistem Informasi Manajemen (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013),2. 
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4) Lengkap, yang diartikan bahwa informasi yang diberikan tidak 

menimbulkan penafsiran yang salah bagi penerimanya karena 

diberikan secara lengkap 

B. Penelitian Terdahulu 

Alfi Nurhada (2016) dengan judul “Pengaruh Kepercayaan Dan 

Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian dalam Jual Beli Online 

pada Mahasiswa Jurusan Muamalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon”.
52

 Skripsi 

ini membahas mengenai meningkatnya sistem informasi yang digunakan oleh 

masyarakat yang juga mempengaruhi perubahan perilaku konsumen termasuk 

juga dalam kegiatan jual beli pada mahasiswa. Media internet semakin lazim 

digunakan sebagai media jual beli online. Peneliti mengungkapkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepercayaan dan kualitas 

informasi terhadap keputusan pembelian secara parsial. Sedangkan secara 

simultan kedua variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen.  

Danu Iswara (2016) dengan judul “Pengaruh Kepercayaan, 

Kemudahan, Kualitas Informasi dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan 

Pembelian (Studi Kasus pada Pengguna Media Sosial Instagram di Kota 

Yogyakarta)”.
53

 Dalam penelitian ini dibahas mengenai berbagai faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pengguna media sosial 

                                                             
52

Alfi Nurhada, Pengaruh Kepercayaan Dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan 

Pembelian dalam Jual Beli Online pada Mahasiswa Jurusan Muamalah IAIN Syekh Nurjati 

Cirebon, (Cirebon, 2016).  
53 Danu Iswara, Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Kualitas Informasi dan Persepsi 

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

Kota Yogyakarta), (Yogyakarta, 2016). 
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Instagram di kota Yogyakarta. Hasil yang diperoleh peneliti yaitu ada 

pengaruh positif dan signifikan antara kepercayaan, kemudahan, dan kualitas 

informasi terhadap keputusan pembelian secara parsial. Pada variabel 

persepsi risiko terdapat pengaruh negatif terhadap keputusan konsumen. 

Sedangkan secara simultan terdapat pengaruh positif keempat variabel bebas 

terhadap keputusan pembelian dengan nilai Fhitung sebesar 38,861 dan 

signifikansi 0,000>0,05.  

Ismayanti (2017) skripsi dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk 

Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian di Warung Spesial Sambal 

Plengkung Gading Jalan Myjend Sutoyo Yogyakarta”.
54

 Penelitian ini 

membahas mengenai pengaruh dari kualitas produk dan pelayanan terhadap 

keputusan pembelian konsumen di warung spesial sambal Plengkung Gading 

Yogyakarta. Adapun hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian yang dibuktikan dengan nilai 

thitung sebesar 3,125 dan nilai signifikansi 0,002 < 0,05. Koefisien regresi 

memiliki nilai positif sebesar 0,253. Untuk variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh secara positif terhadap keputusan pembelian yang dibuktikan 

dengan hasil uji t dengan nilai thitung sebesar 3,060 dan siginifikansi 0,003 < 

0,05 serta koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,282. Kemudian 

hasil uji F dihasilkan nilai Fhitung sebesar 30,903 dengan signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05 yang berarti secara simultan kualitas produk dan kualitas 

pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian.  

                                                             
54

Ismayanti, Pengaruh Kualitas Produk Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian 

di Warung Spesial Sambal Plengkung Gading Jalan Myjend Sutoyo Yogyakarta, (Yogyakarta, 

2017). 
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Nurjannah Daulay (2017) skripsi dengan judul “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Studi 

Kasus Pada Ayam Penyet Surabaya Jl. Dr. Mansyur Medan)”. Skripsi ini 

menguji pengaruh dari kualitas pelayanan dan produk terhadap keputusan 

pembelian konsumen terkait produk ayam penyet Surabaya di Jl. Dr. Mansyur 

kota Medan. Adapun hasil yang diperoleh peneliti yaitu variabel kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai thitung > ttabel 

yaitu 6,896 > 1,984. Kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan 

nilai  thitung > ttabel yaitu 3,560 > 1,984. Sedangkan secara bersama-sama 

kualitas pelayanan dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,519. Sehingga 51,9% 

keputusan pembelian konsumen ayam penyet Surabaya di Jl. Mansyur kota 

Medan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan kualitas produk, dan 48,1% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

Dias Yoantika (2019) skripsi dengan judul “Pengaruh Kualitas 

Informasi Dan Pengetahuan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Di 

Swalayan Surya Jenangan”. Skripsi ini membahas mengenai faktor keputusan 

pembelian konsumen swalayan Surya Jenangan yang diuji dari variabel 

kualitas informasi dan pengetahuan konsumen. hasil penelitian ini yaitu 

secara parsial, kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen yang ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 4,182 > 
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1,985. Sedangkan pengetahuan konsumen berpengaruh secara siginifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen dengan nilai thitung > ttabel yaitu 7,693 

> 1,985. Secara bersama-sama, kualitas informasi dan pengetahuan konsumen 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen dengan nilai nilai 

Fhitung > Ftabel yaitu 35,325 > 3,09 dan nilai koefisien determinasi sebesar 

0,432. Sehingga 43,2% keputusan pembelian konsumen swalayan Surya 

Jenangan dipengaruhi oleh variabel kualitas informasi dan pengetahuan, 

sedangkan 56,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, peneliti 

memfokuskan studinya pada permasalahan kualitas pelayanan dan kualitas 

informasi. Dari penelitian yang sudah ada, peneliti bermaksud meneruskan 

dan menguji pada objek yang berbeda dari penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya. Berikut persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti/ 

tahun 
Judul  Isi  Persamaan  Perbedaan  

1 Alfi 

Nurhada/ 

2016 

Pengaruh 

Kepercayaan 

Dan Kualitas 

Informasi 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

dalam Jual 

Beli Online 

a. Penelitian 

menunjukkan 

variabel 

kepercayaan 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

b. Variabel 

variabel 

bebas: 

kualitas 

informasi 

 

Variabel 

terikat: 

keputusan 

pembelian 

Variabel 

bebas: 

kepercayaan 

 

Objek 

penelitian: 

mahasiswa 

Muamalah 

IAIN Syekh 
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pada 

Mahasiswa 

Jurusan 

Muamalah 

IAIN Syekh 

Nurjati 

Cirebon 

kualitas 

informasi 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

 

Uji 

Analisis: 

regresi 

linear 

berganda  

Nurjati 

Cirebon  

2 Danu 

Iswara/ 

2016 

Pengaruh 

Kepercayaan, 

Kemudahan, 

Kualitas 

Informasi dan 

Persepsi 

Risiko 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(Studi Kasus 

pada 

Pengguna 

Media Sosial 

Instagram di 

Kota 

Yogyakarta) 

a. Secara 

parsial 

terdapat 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

antara 

kepercayaan, 

dan kualitas 

informasi 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

b. Persepsi 

resiko 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

keputusan 

konsumen 

c. Secara 

simultan, 

keempat 

variabel 

Variabel 

bebas: 

kualitas 

informasi 

 

Variabel 

terikat: 

keputusan 

pembelian 

 

Pengambila

n data: 

angket 

 

Uji analisis: 

regresi 

linear 

berganda 

Variabel 

bebas: 

kepercayaan, 

kemudahan 

dan persepsi 

resiko 

 

Objek 

penelitian: 

konsumen 

pengguna 

media sosial 

Instagram 

kota 

Yogyakarta 
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berpengarauh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

3 Ismayant

i/ 2017 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk Dan 

Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian di 

Warung 

Spesial 

Sambal 

Plengkung 

Gading Jalan 

Mayjend 

Sutoyo 

Yogyakarta 

a. Kualitas 

produk 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

b. Kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

c. Kualitas 

produk dan 

pelayanan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Variabel 

bebas: 

kualitas 

pelayanan 

 

Variabel 

terikat: 

keputusan 

pembelian 

 

Uji analisis: 

regresi 

linear 

berganda 

Variabel 

bebas: 

kualitas 

produk 

 

Objek 

penelitian: 

konsumen 

warung 

Spesial 

Sambal 

Yogyakarta 

4 Nurjanna

h 

Daulay/ 

2017  

 Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Dan Kualitas 

a. Kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

terhadap 

Variabel 

bebas: 

kualitas 

pelayana 

Variabel 

bebas: 

kualitas 

produk 
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Produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(Studi Kasus 

Pada Ayam 

Penyet 

Surabaya Jl. 

Dr. Mansyur 

Medan 

keputusan 

pembelian 

b. Kualitas 

produk 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

c. Kualitas 

pelayanan 

dan produk 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

 

Variabel 

terikat: 

keputusan 

pembelian 

 

Uji analisis: 

regresi 

linear 

berganda 

 

Objek 

penelitian: 

Konsumen 

ayam penyet 

Surabaya Jl. 

Dr. Mansyur 

Medan 

5 Dias 

Yoantika

/ 2019  

Pengaruh 

Kualitas 

Informasi 

Dan 

Pengetahuan 

Konsumen 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Di 

Swalayan 

Surya 

Jenangan 

a. Kualitas 

informasi 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

b. Pengetahuan 

konsumen 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

c. Kualitas 

informasi 

dan 

pengetahuan 

Variabel 

bebas: 

kualitas 

informasi 

 

Variabel 

terikat : 

keputusan 

pembelian 

 

Uji analisis: 

regresi 

linear 

berganda 

 

Pengumpula

Variabel 

bebas: 

pengetahuan 

konsumen 

 

Objek 

penelitian: 

konsumen 

swalayan 

Surya 

Jenangan 
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konsumen 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

n data: 

angket 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir disebut juga dengan kerangka teoritis menurut 

Miles dan Huberman
55

 adalah gambaran akan peta peneliti mengenai batas-

batas yang akan diselidiki dan yang tidak akan tersentuh oleh proses 

penelitian. Kerangka pemikiran dapat menentukan subjek dan objek yang 

akan dikaji dalam suatu penelitian dan menjelaskan hubungan serta tahapan 

satu ke tahapan lainnya. Berdasarkan telaah pustaka, maka dapat dibuat 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55 Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Bekasi; Gramata 

Publishing, 2013),62. 

Keputusan Pembelian 

Kualitas Informasi 

(X2) 

Kualitas Pelayanan 

(X1) 
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Keterangan: 

  : Pengaruh secara parsial 

  : Pengaruh secara simultan 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara dari 

permasalahan penelitian yang akan dibuktikan dengan data empiris. Adanya 

hipotesis sangat penting bagi suatu penelitian kuantitatif karena hipotesis 

yang dibentuk dari pernyataan-pernyataan langsung dapat diuji secara 

langsung. Hipotesis disusun berdasarkan studi pustaka dan kajian-kajian 

penelitian terdahulu.
56

 

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. H0 : tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas 

pelayanan dengan keputusan pembelian 

H1 : ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas 

pelayanan dengan keputusan pembelian 

2. H0 : tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas 

informasi dengan keputusan pembelian 

H2 : ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas informasi 

dengan keputusan pembelian  

3. H0 : tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas 

pelayanan dan kualitas informasi dengan keputusan pembelian 

                                                             
56Ibid.,98-100.  



39 
 

H3 : ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas 

pelayanan dan kualitas informasi dengan keputusan pembelian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

berarti sebuah studi pelatihan yang mengambil data autentik secara objektif 

atau studi lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

penjelasan (explanatory research). Secara umum metode penelitian diartikan 

sebagai cara ilmiah untuk medapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu.
57

 Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan itu 

dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh 

penalaran manusia. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel kualitas pelayanan dan kualitas informasi terhadap keputusan 

pembelian. 

Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan 

kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data-data numerial (angka) 

yang diolah menggunakan metode statistika dan sistem komputer.
58

 Peneliti 

mendasarkan pendekatan kuantitatif ini dilakukan dalam rangka pengajuan 

hipotesis dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas 

kesalahan akan diperoleh signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti. 

                                                             
57Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2006),14. 
58Nur Asnawi dan Masyhuri, Metodologi Riset Manajemen Pemasaran (Malang: UIN-

Maliki Press, 2011),20. 
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Dalam penelitian ini, peneliti mengukur objek penelitian dan 

wilayahnya menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data dan 

informasi. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Definisi variabel adalah konsep yang menunjukkan sifat-sifat, atribut-

atribut, dan aspek-aspek yang mempunyai variasi nilai atau memiliki lebih 

dari satu nilai yang saling berkaitan satu dengan yang lain serta berfungsi 

sebagai pembeda.
59

. Dalam penelitian ini digunakan empat variabel yang 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu: variabel independen (variabel bebas) dan 

variabel dependen (variabel terikat). Definisi operasional masing-masing 

variabel adalah sebagai berikut:
60

 

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah suatu variabel yang 

nilainya tidak tergantung oleh variabel lain. Variabel bebas merupakan 

variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diteliti 

2. Variabel terikat (variabel dependen) merupakan variabel penelitian 

yang nilainya tergantung pada pengukuran nilai variabel bebas. Besar 

efek tersebut diamati dari ada tidaknya, timbul hilangnya, besar 

mengecilnya, atau berubahnya variasi yang nampak sebagai akibat 

perubahan pada variabel lain termaksud.  

Adapun pembagian variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah: 

 

                                                             
59Supriyanto, Metode Riset Bisnis (Jakarta: Indeks, 2009),88. 
60Danang Sunyoto, Metodologi Penelitian Akuntansi (Bandung: Refika Aditama, 

2016),24. 
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a. Variabel Bebas 

1) (X1) : Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan dalam suatu perusahaan sejalan dengan 

kualitas sumber daya manusia atau karyawan yang dimilikinya. 

Sumber daya manusia di sini mencakup semua pihak yang terlibat 

langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan bisnis. Sumber 

daya manusia dapat didefinisikan sebagai individu yang merancang 

dan memproduksi keluaran dalam rangka pencapaian strategi dan 

tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi perusahaan.
61

  

2) (X2) : Kualitas Informasi 

Kualitas informasi adalah persepsi konsumen terhadap 

kualitas dari informasi yang diterimanya tentang produk atau jasa 

layanan. Informasi yang berkualitas merupakan informasi yang 

lebih bernilai bagi pemakai meliputi isi, bentuk, dan waktu yang 

tepat. 

b. Variabel Terikat 

1) (Y) : Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian konsumen yaitu tahap penyelesaian 

masalah konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya 

dengan cara melakukan pembelian terhadap suatu produk setelah 

membandingkan berbagai keuntungan yang akan diperolehnya. 

                                                             
61 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan 

Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2015),25. 
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Berikut penjelasan mengenai definisi operasional masing-masing 

variabel: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel 

Penelitian 
Pengertian Indikator Sumber 

Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

Ukuran seberapa 

bagus tingkat 

layanan yang 

diberikan mampu 

sesuai dengan 

ekspektasi 

pelanggan 

a. Reliabilitas  

b. Daya 

Tanggap 

c. Jaminan   

d. Empati  

e. Bukti fisik   

Fandy Tjiptono 

dan Gregorius 

Chandra, 

Service, Quality 

& Satisfaction 

(Yogyakarta: 

CV Andi Offset, 

2007),133. 

Kualitas 

Informasi 

(X2) 

Kualitas informasi 

adalah persepsi 

konsumen terhadap 

kualitas dari 

informasi yang 

diterimanya 

tentang produk atau 

jasa layanan. 

a. Akurat 

b. Tepat waktu 

c. Relevan 

d. Lengkap  

Deni Darmawan 

dan Kunkun Nur 

Fauzi, Sistem 

Informasi 

Manajemen 

(Bandung: 

Remaja 

Rosdakarya, 

2013),2. 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

tahap penyelesaian 

masalah konsumen 

dalam memenuhi 

kebutuhan dan 

keinginannya 

dengan cara 

melakukan 

pembelian terhadap 

suatu produk 

a. Pilihan 

produk 

b. Pilihan 

merek 

c. Pilihan 

penyalur 

d. Jumlah 

pembelian 

e. Waktu 

Philip Kotler 

dan Kevin Lane 

Keller, 

Manajemen 

Pemasaran, 

Jilid 1, Edisi 13, 

(Jakarta: 

Erlangga, 

2013),178. 
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setelah 

membandingkan 

berbagai 

keuntungan yang 

akan diperolehnya 

pembelian 

f. Metode 

pembayaran 

 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Populasi didefinisikan sebagai serumpun atau sekelompok objek yang 

menjadi masalah sasaran penelitian.
62

 Populasi penelitian adalah totalitas 

objek atau keseluruhan item psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu
63

. 

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang 

menjadi konsumen toko Gramadia Ponorogo. 

Menurut Sugiyono
64

 sampel merupakan sebagian dari populasi yang 

digunakan sebagai sumber data. Sampel adalah bagian kecil dari total 

populasi yang menjadi objek yang difokuskan peneliti dalam meneliti suatu 

permasalahan. Dalam menentukan besar sampel, dilakukan metode 

pengambilan sampel (teknik sampling) non-probability sampel. Metode ini 

digunakan jika setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dipilih sebagai sampel.
65

  

                                                             
62 Ibid.,117. 
63

 Supriyanto, Metode Riset Bisnis (Jakarta: Indeks, 2009),121. 
64Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2008),80. 
65Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: 

Rajawali Press 2008),167. 
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Dikarenakan jumlah populasinya tidak diketahui secara pasti maka 

untuk menentukan besarnya sampel digunakan rumus unknown populations 

menurut Sugiyono sebagai berikut :
66

 

𝑛 =
Z2pq

𝑒2
 

Keterangan : 

n     = ukuran sampel  

Z = tingkat keyakinan sampel yang dibutuhkan dalam 

penelitian (pada α= 5% atau derajat keyakinan 

ditentukan 95% maka Z = 1,96)  

p   = peluang benar 50% (0,5) 

q   = peluang salah 50% (0,5) 

e   = margin of error, tingkat kesalahan yang dapat ditolerir 

(ditentukan 10%)  

Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh perhitungan 

sebagai berikut : 

𝑛 =
Z2pq

𝑒2
 

𝑛 =
(1.962) 0,5 (0,5)

(0.1)2
 

n = 96,4 = dibulatkan menjadi 96  

                                                             
66 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2018),142-143. 
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Dari hasil perhitungan tersebut maka diketahui besar sampel yang 

diperlukan adalah 96,4 responden atau dapat dibulatkan menjadi 96 

responden.  

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

probability sampling dengan simple random sampling. Teknik ini merupakan 

teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memandang 

tingkatan atau strata responden. Sampel diambil dengan cara acak, sehingga 

seluruh konsumen di Toko Gramadia dapat berpeluang menjadi sampel.67 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

berbentuk kuantitatif yaitu jenis data yang diukur secara langsung berupa 

informasi yang dinyatakan dalam bentuk bilangan. Sedangkan sumber data 

yang diteliti adalah sumber data primer yaitu berupa jawaban langsung para 

responden mengenai pernyataan yang diberikan dalam kuesioner. 

Selanjutnya, data ini diolah dan diinterpretasikan sehingga dapat ditarik 

kesimpulan ada tidaknya pengaruh dari kualitas pelayanan dan kualitas 

informasi terhadap keputusan pemelian alat tulis kantor di Toko Gramadia 

Ponorogo. Adapun responden yang menjadi sumber data penelitian adalah 

konsumen toko Gramadia sejumlah 96 responden.
68

  

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan instrumen 

penelitian berupa kuesioner atau angket. Kualitas instrumen penelitian akan 
                                                             

67 Ibid. 
68 Ibid.,12 
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menentukan kualitas data yang terkumpul.
69

 Menurut Sugiyono instrumen 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati dan secara spesifik semua fenomena ini disebut 

variabel penelitian.
70

. Berikut daftar butir-butir pertanyaan yang akan 

diajukan kepada responden: 

Tabel 3.2 Daftar Butir Pertanyaan Variabel Kualitas Pelayanan 

No Indikator 
Nomor Butir 

Pernyataan 
Jumlah 

1. Responsiveness (daya 

tanggap) 

1,2  2 

2. Bukti fisik 3,4 2 

3. Reliability (reliabilitas)  5,6 2 

4. Jaminan  7,8 2 

5. Empati  9,10 2 

Jumlah 10 

 

Tabel 3.3 Daftar Butir Pertanyaan Variabel Kualitas Informasi 

No Indikator 
Nomor Butir 

Pernyataan 
Jumlah 

1. Akurat   1,2 2 

2. Tepat waktu 3,4 2 

3. Relevan   5,6 2 

4. Lengkap  7,8 2 

Jumlah 8 

 

 

                                                             
69 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), 168. 
70Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2008), 
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Tabel 3.4 Daftar Butir Pertanyaan Variabel Keputusan Pembelian 

No Indikator 
Nomor Butir 

Pernyataan 
Jumlah 

1. Pilihan produk 1,2  2 

2. Pilihan merek 3,4 2 

3. Pilihan penyalur 5,6 2 

4. Jumlah pembelian 7,8 2 

5. Waktu pembelian  9,10 2 

6. Metode pembayaran 11,12 2 

Jumlah 12 

 

Selanjutnya, dalam mengukur jawaban responden peneliti 

menggunakan prosedur skala Likert yaitu dengan menentukan skor atas setiap 

pertanyaan dalam kuesioner yang disebarkan
71

. Skala Likert berhubungan 

dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, seperti setuju-

tidak setuju, senang-tidak senang, atau baik-tidak baik. Responden diminta 

mengisi pernyataan dalam skala ordinal berbentuk verbal dalam jumlah 

kategori tertentu.
72

 Jawaban dari responden dibagi dalam lima kategori 

penilaian yang masing-masing pertanyaan diberi skor satu sampai lima 

dengan kategori seperti dalam tabel berikut: 

Tabel 3.5 Alternatif Jawaban Responden 

Alternatif jawaban Bobot nilai 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

                                                             
71Achmad Sani Supriyanto dan Masyhuri Machfudz, Metodologi Riset  Manajemen 

Sumber Daya Manusia (Malang: Uin-Maliki Press, 2010),197. 
72 Husein Umar, Riset Akuntansi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001),89. 
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Ragu 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

 

F. Uji Instrumen Penelitian  

1. Validitas  

Validitas mengacu pada aspek ketepatan dan kecermatan hasil 

pengukuran.
73

 Kuesioner akan dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur dalam penelitian. 

Menurut Sugiyono
74

 dasar pengambilan keputusan validitas suatu item, 

dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan antara skor jawaban setiap 

butir dengan skor total.  

Uji ini pada SPSS dapat dilihat pada kolom corrected item-total 

correlation yang merupakan nilai R-hitung untuk masing-masing 

pernyataan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan nilai R-hitung 

pada R-tabel. Jika R-hitung lebih dari R-tabel maka dapat dikatakan 

bahwa butir pernyataan valid. 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas adalah keandalan suatu pengukuran mengenai 

stabilitas dan konsistensi instrumen mengukur konsep dan membantu 

menilai ketepatan sebuah pengukuran.
75

 Reliabilitas merupakan uji yang 

                                                             
73Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Bidang 

Manajemen dan Ekonomi Islam (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016),144. 
74Achmad Sani Supriyanto dan Masyhuri Machfudz, Metodologi Riset  Manajemen 

Sumber Daya Manusia (Malang: Uin-Maliki Press, 2010),249. 
75 Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Bidang 

Manajemen dan Ekonomi Islam (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016),134. 
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dilakukan untuk melihat seberapa skor-skor yang diperolah seseorang 

akan menjadi sama jika diberi pertanyaan yang sama pada kesempatan 

berbeda. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

responden terhadap pertanyaan adalah konsisten.
76

  

Pengukuran kehandalan butir pertanyaan dengan mengukur 

korelasi hasil skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan 

bantuan komputer menggunakan aplikasi SPSS. Suatu instrumen 

penelitian dikatakan reliabel apabila pengujian tersebut menunjukkan 

koefisien Alpha (Cronbach Alpha) > 0,6.
77

 Kalkulasi koefisien cronbach 

alpha memanfaatkan bantuan SPSS dan batas kritis untuk nilai cronbach 

alpha untuk mengindikasikan kuesioner yang reliabel adalah 0,60. Jadi 

nilai koefisien Cronbach Alpha> 0,60 merupakan indikator bahwa 

kuesioner tersebut reliabel atau handal. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Uji asumsi adalah pengujian pada variabel penelitian dan model 

regresi, yang menunjukkan variabel dan model regresinya terjadi kesalahan 

atau penyakit. Berikut ini macam-macam uji asumsi klasik: 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji nmultikolinearitas bertujuan untuk menguji korelasi yang 

terjadi antara variabel bebas pada model regresi. Adanya korelasi 

antar-variabel ini disebut dengan problem multikolinearitas. Pada 

                                                             
76 Danang Sunyoto, Metodologi Penelitian Akuntansi (Bandung: Refika Aditama, 

2016),81. 
77 Ibid. 
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model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas (X1, X2, X3,..). Menurut Gunawan, multikolinearitas 

muncul karena variabel-variabel ekonomi sering berubah sepanjang 

waktu.
78

 

Pengukuran korelasi antar-variabel bebas dapat dilakukan 

melalui besaran koefisien korelasi (r). Jika koefisien korelasi antar-

variabel bebas lebih besar dari 0,60 maka terjadi korelasi pada 

variabel-variabel bebas yang diteliti. Sedangkan jika koefisien 

korelasi lebih kecil atau sama dengan 0,60 maka tidak terjadi 

korelasi. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dalam model regresi linear berganda 

bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya).
79

 Jika terdapat korelasi maka model 

tersebut terjadi autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model 

yang terbebas dari autokorelasi. 

Pengujian autokorelasi dapat dilihat melalui metode tabel 

Durbin-Watson (D-W) yang dilakukan pada program SPSS. Secara 

umum dapat diambil keputusan dengan menggunakan patokan angka 

hasil uji. Jika angka D-W bernilai dibawah -2 maka terjadi 

autokorelasi negatif. Jika D-W bernilai diatas +2, maka terjadi 

                                                             
78 Achmad Sani Supriyanto dan Masyhuri Machfudz, Metodologi Riset Sumber Daya 

Manusia (Malang: Uin-Maliki Press, 2010),253. 
79 Ibid.,254. 
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autokorelasi positif. Jika nilai D-W berada diantara nilai -2 dan +2 

maka model regresi linier tidak terjadi autokorelasi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan keadaan yang muncul apabila 

kesalahan residual dari model yang diamati tidak memiliki varians 

yang konstan dari observasi satu ke observasi lain.
80

 Keadaan ini 

berarti bahwa setiap observasi memiliki reliabilitas yang berbeda 

akibat perubahan kondisi diluar spesifikasi model. Jika varians dan 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas diuji menggunakan uji koefisien korelasi 

Rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan antara absolute 

residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Jika signifikansi 

hasil korelasi lebih kecil dari 5% (0.05) maka persamaan regresi 

yang diteliti mengandung heteroskedastisitas. Jika nilai yang 

dihasilkan lebih dari 5% maka tardapat homoskedastisitas.  

d. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian dalam model regresi yang 

menguji variabel dependen, variabel independen, atau keduanya 

memiliki distribusi normal. uji normalitas dimaksudkan untuk 

mengetahui residual yang sedang diteliti memiliki distribusi normal. 

                                                             
80 Ibid.,255. 
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model regresi yang adalah data yang memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal.
81

 

2. Uji Linearitas 

Linearitas dilakukan untuk menguji dua variabel memiliki 

hubungan secara signifikan yang linear atau tidak atau hubungan 

keduanya mengikuti alur garis lurus. Jika dua variabel memiliki 

hubungan yang linear, maka kenaikan atau penurunan kualitas di salah 

satu variabel, akan diikuti pula kenaikan atau penurunan variabel yang 

lain.
82

 

3. Uji Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana merupakan uji yang digunakan 

untuk mencari pola hubungan antara satu variabel  dengan satu variabel 

independen.
83

 Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Y = a + bX 

Keterangan : 

Y  : variabel dependen 

X  : variabel independen 

a dan b : konstanta  

4. Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda merupakan persamaan regresi 

yang menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Analisis regresi linier 

                                                             
81 Ibid.,256. 
82

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi 7, 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 108.  
83Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016),122.  
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berganda adalah kelanjutan analisis setelah uji validitas, reliabilitas, dan 

uji asumsi klasik. Analisis ini digunakan setelah hasil pengujian 

menunjukkan skala interval.
84

 Analisis regresi linear berganda 

merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana. Perbedaannya 

terletak pada jumlah variabel independen yang akan diuji.  

5. Uji Hipotesis  

a. Uji t 

Uji t disebut juga dengan uji signifikansi koefisien regresi 

secara parsial. Uji ini diperlukan untuk mengetahui signifikansi 

pengaruh dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel 

terikat (Y).
85

 nilai yang digunakan untuk melakukan pengujian 

adalah thitung. Pengambilan keputusan menggunakan kriteria berikut: 

jika –ttabel < thitung  < ttabel maka H0 diterima. Namun jika thitung < -ttabel 

atau thitung > ttabel maka H0 ditolak.  

b. Uji F 

Uji F sering disebut juga dengan uji model, yaitu uji seluruh 

koefisien regresi secara serempak. Uji F yang signifikan 

menunjukkan bahwa variasi variabel terikat dijelaskan sekian persen 

oleh variabel bebas secara bersama-sama adalah benar-benar nyata 

dan bukan terjadi secara kebetulan. Semakin tinggi nilai koefisien 

                                                             
84 Nur Asnawi dan Masyhuri, Metodologi Riset Pemasaran (Malang: Uin-Maliki Press, 

2011),181. 
85 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2013),138. 
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determinasi (R
2
) dan signifikansi Fhitung maka semakin baik model 

regresinya.
86

 

Perhitungan nilai uji F dapat dilakukan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

F = 
𝑆𝑆𝑅/𝑘

𝑆𝑆𝐸/(𝑛− 𝑘+1 )
 

Keterangan : 

SSR = Keragaman regresi 

SSE = keragaman kesalahan 

k     = jumlah variabel bebas 

n     = jumlah sampel 

Perhitungan nilai F juga dapat dilakukan menggunakan 

propgram SPSS dengan melihat tabel ANOVA. Dalam tabel tersebut 

ditampilkan signifikansi dari uji F dalam kolom kelima. Criteria 

pengambilan keputusan mengikuti aturan jika Fhitung < Ftabel maka H0 

diterima dan jika Fhitung  > Ftabel maka H0 ditolak. 

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) disebut dengan koefisien 

determinasi majemuk (multiple coefficient of determination). 

Koefisien determinasi menjelaskan proporsi variasi dalam variabel 

terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas secara bersam-

sama.
87

 Secara umum dikatakan bahwa besarnya koefisien 

                                                             
 

87 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2013),136. 
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determinasi berganda (R
2
) berada antara 0 dan 1. Koefisien 

determinasi digunakan untuk mengetahui besar pengaruh variabel 

X1 (kualitas pelayanan) dan X2 (kualitas informasi) terhadap 

variabel Y (keputusan pembelian). rumus koefisien determinasi 

adalah sebagai berikut:
88

 

Kd = r
2
 x 100% 

Keterangan: Kd : koefisien determinasi 

r
2 

: koefisien korelasi 

Kriteria pengambilan keputusan analisis koefisien 

determinasi adalah sebagai berikut:
89

 

a. Jika Kd mendekati nol, maka pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen adalah lemah. 

b. Jika Kd mendekati satu, maka pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen adalah kuat. 

Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien 

korelasi adalah dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Tingkat Koefisien Korelasi 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat lemah 

0,20 – 0,399 Lemah  

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat kuat 

                                                             
88 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 247 
89 Ibid.,249. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Toko Gramadia 

Toko Gramadia merupakan toko alat tulis kantor yang cukup 

besar dan lengkap di Ponorogo. Toko ini didirikan oleh Ibu Puji Astuti 

pada tahun 1987 dengan nama  Gramedia. Usaha yang Ibu Puji Astuti 

dirikan ini dilatarbelakangi oleh salah satu kakaknya yang juga memiliki 

usaha dibidang perdagangan alat-alat tulis dan kantor. Usaha kakaknya 

memberikan inspirasi kepada ibu Puji Astuti yang menjadi tertarik untuk 

mendirikan usaha dibidang yang sama di lokasi yang berbeda.  

Pada awal berdiri Toko Gramedia berada di Jl. Hayam Wuruk, 

Ponorogo. Lokasi pendirian toko ini memanfaatkan ruko yang disewakan 

oleh pemiliknya dengan ukuran 4 x 5 meter persegi.  Pada saat itu toko 

Gramedia masih dikelola sendiri oleh Ibu Puji Astuti dan belum memiliki 

karyawan. Setelah toko semakin berkembang, 3 tahun kemudian baru 

memiliki satu orang karyawan karena ibu Puji Astuti tidak mampu lagi 

mengelolanya sendiri.
90

  

Pada tahun 1991 toko  Ibu Puji Astuti pindah ke Jl. Sultan Agung 

No. 99 Bangunsari Ponorogo yang sekaligus menjadi lokasi tempat 

tinggal Ibu Puji Astuti. Pemindahan lokasi toko dilakukan Ibu Puji Astuti 

untuk mengembangkan toko dengan menambah produk yang ditawarkan 

                                                             
90 Wawancara ibu Puji Astuti  
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serta menambah layanan fotocopy. Selain itu, pemindahan lokasi ini juga 

bertujuan untuk mengurangi anggaran sewa lokasi yang semakin lama 

semakin tinggi.  

Pada tahun 1992 setahun setelah proses pemindahan lokasi toko, 

ibu Puji Astuti mengganti nama toko tersebut dari Gramedia menjadi 

toko Gramadia Alat-alat Tulis dan Kantor. Alasan Ibu Puji Astuti 

mengganti nama toko tersebut karena Gramedia telah dikenal masyarakat 

sebagai salah satu penerbit buku yang besar, sehingga masyarakat banyak 

yang mengira produk di toko Gramadia adalah berupa buku. Nama 

Gramadia dipilih agar tidak merubah nama sebelumnya yang sudah 

dikenal konsumen terlebih dahulu.
91

 

Saat ini, Toko Gramadia menjadi salah satu toko alat tulis kantor 

yang terlengkap di Ponorogo. Produk yang ditawarkan tidak hanya 

terbatas pada produk alat tulis berupa kertas, bolpoin, pensil, cat, 

penghapus, dan perlengkapan kantor lainnya, namun toko ini juga 

menyediakan perlengkapan dekorasi ruangan dan pesta. Toko Gramadia 

tepat menjadi pilihan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya terkait 

perlengkapan alat tulis kantor dengan macam-macam produk yang 

lengkap dengan merk yang beragam.  

2. Visi Dan Misi Toko Gramadia 

Adapun visi dan misi dari Toko Gramadia adalah sebagai berikut: 

 

                                                             
91 Ibid. 



59 
 

a. Visi 

Menjadi toko perlengkapan alat tulis kantor dengan produk 

terlengkap, efisien, mudah dijangkau, dan memiliki nilai lebih bagi 

masyarakat luas.
92

 

b. Misi  

1) Menyediakan produk yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen 

2) Mengedepankan kepuasan konsumen dalam ketersediaan dan 

pemilihan produk 

3) Meningkatkan efisiensi dan pelayanan
93

  

3. Struktur Organisasi Toko Gramadia 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Toko Gramadia 

 

4. Produk dan Mekanisme Produksi 

Sesuai dengan namanya yaitu, Gramadia Alat – Alat Tulis dan 

Kantor, jadi produk yang dijual seperti: 

                                                             
92

Ibid.  
93 Ibid. 

Pimpinan

Puji Astuti

Pramuniaga 1

Handoko

Pramuniaga 2

Aditya 

Pramuniaga 3

Bayu

Pramuniaga 4

Erna

Bagian Keuangan

Shida Ardya 
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1. Bolpoin 

2. Penggaris 

3. Buku tulis 

4. Buku Gambar 

5. Stopmap 

6. Penghapus 

7. Lem 

8. Pensil 

9. Perlengkapan Dekorasi 

10. Cat Lukis, dan lainnya 

11. Jasa Fotokopi 

Toko Gramadia Alat Tulis dan Kantor tidak memproduksi sendiri 

produk yang ditawarkan, melainkan sebagai pihak yang menjual 

langsung produk dari beberapa merek yang berbeda kepada konsumen. 

Toko tersebut memperoleh produk dari distributor produk dari berbagai 

kota seperti Surabaya, Solo dan Semarang. Pemilik Toko mengambil 

langsung produk dari distributor resmi perusahaan terkait. Hal ini 

dilakukankarena stok yang harus dimiliki Gramadia harus dalam jumlah 

besar sehingga dengan belanja ke distributor besar langsung lebih efektif 

dan efisien.
94

 

 

 

                                                             
94 Ibid. 
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B. Analisis Data Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Responden 

Deskripsi data responden dalam penelitian ini disajikan 

berdasarkan karakteristiknya adalah sebagai berikut: 

a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Frekuensi Persen Persen Valid 

Persen 

Kumulatif 

Laki-laki 

Perempuan 

Total 

36 

60 

96 

37.5 

62.5 

100.0 

37.5 

62.5 

100.0 

37.5 

100.0 

 

Sumber : pengolahan data primer, 2019. 

Berdasarkan tabel 4.1 konsumen toko Gramadia Ponorogo 

yang menjadi responden berjumlah 96 orang yang didominasi oleh 

perempuan yaitu sebesar 60 orang dengan presentase sebesar 62,5%. 

Sedangkan responden laki-laki sebesar 36 orang dengan presentase 

37,5%. 

b. Karakteristik responden berdasarkan usia 

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan usia disajikan 

dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia 

 
Frekuensi Persen Persen Valid 

Persen 

Kumulatif 

10-19 tahun 

20-29 tahun 

30-39 tahun 

40-49 tahun 

>50 tahun 

Total 

23 

61 

4 

6 

2 

96 

23.95 

63.54 

4.2 

6.25 

2.06 

100.0 

23.95 

63.54 

4.2 

6.25 

2.06 

100.0 

23.95 

87.49 

91.69 

97.94 

100.0 

 

Sumber : pengolahan data primer, 2019. 

Usia menjadi salah satu faktor seseorang dalam mengambil 

sebuah keputusan. Tabel 4.2 menunjukkan tingkat usia responden 

yang menjadi konsumen alat tulis kantor di Toko Gramadia. Dari 

tabel tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan usia, responden 

terbanyak adalah yang berusia antara 20 sampai dengan 29 tahun 

yaitu sebanyak 64 orang atau sebesar 63,54% dari total responden. 

Sedangkan tingkat usia yang menjadi responden paling sedikit 

adalah yang memiliki usia lebih dari 50 tahun yaitu sebesar 2,06% 

atau hanya 2 orang dari seluruh responden. 

c. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 

disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 
Frekuensi Persen 

Persen 

Valid 

Persen 

Kumulatif 

PNS 

Wiraswasta 

Karyawan Swasta 

Pelajar/Mahasiswa 

Lainnya 

Total 

2 

11 

22 

54 

7 

100 

2.08 

11.45 

22.92 

56.25 

7.3 

100.0 

2.08 

11.45 

22.92 

56.25 

7.3 

100.0 

2.08 

13.53 

36.45 

92.7 

100.0 

 

Sumber : pengolahan data primer, 2019. 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa berdasarkan 

pekerjaan, konsumen Toko Gramadia yang menjadi responden 

paling banyak adalah pelajar/mahasiswa yaitu sebesar 56,25% dari 

keseluruhan responden atau sebanyak 54 orang. Sedangkan 

responden paling sedikit memiliki pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yaitu sebanyak 2 orang responden. 

d. Karakteristik responden berdasarkan frekuensi membeli 

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan frekuensi 

membeli disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Frekuensi Membeli 

 
Frekuensi Persen Persen Valid 

Persen 

Kumulatif 

1 kali 

2 kali 

35 

29 

35.0 

29.0 

35.0 

29.0 

35.0 

64.0 
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Lebih dari 2 

kali 

Total 

36 

 

100 

36.0 

 

100.0 

36.0 

 

100.0 

100.0 

 

100.0 

Sumber : pengolahan data primer, 2019. 

Berdasarkan tabel 4.4 karakteristik responden berdasarkan 

frekuensi membeli di Toko Gramadia secara umum seimbang. 

Responden paling banyak sudah pernah membeli alat tulis kantor di 

Toko Gramadia Ponorogo yaitu sebesar 36% atau 36 orang.  

2. Analisis Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Pengolahan data untuk menguji validitas instrument 

penelitian digunakan perbandingan antara corrected item total 

correlation (rhitung) dengan degree of freedom (df). Ketentuan dari 

degree of freedom (df) = n-k, n adalah jumlah sampel sedangkan k 

adalah jumlah variabel independen. Jumlah saampel dalam 

penelitian ini adalah 30 sampel dan banyak variabel independennya 

adalah 2 buah maka degree of freedom (df) dalam penelitian ini 

adalah = n-k, 30-2 = 28 (0,361 dengan taraf signifikansi 5%). Jika 

nilai corrected item total correlation (rhitung) kurang dari 0,361, maka 

item pertanyaan dalam instrumen penelitian dinyatakan tidak valid.  

Berikut disajikan hasil uji validitas instrument penelitian 

dengan menggunakan SPSS 21 dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan 

Variabel  
Item 

Pernyataan 
rtabel  rhitung Keputusan  

Kualitas 

Pelayanan 

X11 0,361 0,872 Valid 

X12 0,361 0,756 Valid 

X13 0,361 0,879 Valid 

X14 0,361 0,753 Valid 

X15 0,361 0,871 Valid 

X16 0,361 0,856 Valid 

X17 0,361 0,775 Valid 

X18 0,361 0,810 Valid 

X19 0,361 0,681 Valid 

X110 0,361 0,792 Valid 

Sumber: pengolahan data primer, 2019. 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa nilai rhitung yang 

diperolaeh masing-masing item pernyataan lebih dari rtabel yaitu 

sebesar 0,361, sehingga dapat diputuskan bahwa semua item 

pernyataan pada variabel X1 sudah valid. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Informasi 

Variabel 
Item 

Pernyataan 
rtabel rhitung Keputusan 

Kualitas 

Informasi 

X21 0,361 0,803 Valid 

X22 0,361 0,753 Valid 

X23 0,361 0,826 Valid 

X24 0,361 0,691 Valid 

X25 0,361 0,818 Valid 

X26 0,361 0,752 Valid 

X27 0,361 0,738 Valid 

X28 0,361 0,800 Valid 

Sumber: pengolahan data primer, 2019. 
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Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa nilai rhitung yang 

diperolaeh masing-masing item pernyataan lebih dari rtabel yaitu 

sebesar 0,361, sehingga dapat diputuskan bahwa semua item 

pernyataan pada variabel X2 sudah valid. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian 

Variabel 
Item 

Pernyataan 
rtabel rhitung Keputusan 

Keputusan 

Pembelian 

Y1 0,361 0,447 Valid 

Y2 0,361 0,508 Valid 

Y3 0,361 0,670 Valid 

Y4 0,361 0,559 Valid 

Y5 0,361 0,530 Valid 

Y6 0,361 0,517 Valid 

Y7 0,361 0,415 Valid 

Y8 0,361 0,567 Valid 

Y9 0,361 0,750 Valid 

Y10 0,361 0,593 Valid 

Y11 0,361 0,729 Valid 

Y12 0,361 0,614 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019. 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap variabel Kualitas 

Pelayanan dengan jumlah item pernyataan 10 di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada variabel Keputusan Pembelian dengan 

jumlah item pernyataan 12, dapat disimpulkan semua item 

pernyataan tersebut valid karena semua nilai rhitung pada setiap item 

pernyataan lebih dari nilai rtabel yaitu sebesar 0,361.  

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas instrumen diukur dengan membandingkan 

nilai cronbach’s alpha dari masing-masing variabel dengan nilai 
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standarnya. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai 

cronbach’s alpha yang lebih dari 0,60. Berikut disajikan hasil uji 

reliabilitas instrumen: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Batas Keputusan 

X1 0,937 0,60 Reliabel  

X2 0,901 0,60 Reliabel 

Y 0,813 0,60 Reliabel  

Sumber : Diolah dari data primer 2019. 

Berdasarkan tabel pengujian reliabilitas untuk X1, X2, dan Y 

pada item pertanyaan yang valid, dapat diambil kesimpulan bahwa 

semua variabel penelitian ini reliabel karena nilai cronbach’s Alpha 

lebih dari 0,60. Selanjutnya, instrumen penelitian dapat digunakan 

untuk alat pengumpulan data. 

3. Analisis Deskripsi Data Variabel 

Data variabel dalam penelitian ini yaitu variabel kualitas 

pelayanan (X1), kualitas informasi (X2) dan keputusan pembelian (Y), 

disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 Induk Data 

No 
Kualitas 

Pelayanan (X1) 

Kualitas 

Informasi (X2) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

1 22 24 59 

2 35 28 46 

3 50 40 56 

4 45 32 45 

5 33 24 45 

6 34 28 48 

7 23 18 43 
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8 48 36 56 

9 42 34 56 

10 34 30 53 

11 50 40 60 

12 34 29 47 

13 38 27 55 

14 40 34 59 

15 41 34 50 

16 41 32 54 

17 22 25 52 

18 39 32 52 

19 43 38 55 

20 32 26 52 

21 40 32 48 

22 42 33 55 

23 41 33 50 

24 28 27 53 

25 28 25 56 

26 30 24 36 

27 33 36 47 

28 41 33 49 

29 38 24 59 

30 32 24 44 

31 38 30 55 

32 45 34 57 

33 38 32 54 

34 34 20 39 

35 35 30 51 

36 42 31 50 

37 40 34 56 

38 40 31 46 

39 25 15 33 

40 31 26 41 

41 30 25 45 

42 34 27 52 

43 27 16 46 

44 43 33 50 

45 43 32 47 

46 39 27 53 

47 42 36 53 

48 39 31 52 
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49 38 32 50 

50 33 29 56 

51 44 31 58 

52 42 32 55 

53 45 33 60 

54 45 31 54 

55 39 37 49 

56 40 33 55 

57 38 36 53 

58 43 38 55 

59 42 40 60 

60 36 27 42 

61 38 30 43 

62 37 31 54 

63 43 33 52 

64 44 36 49 

65 41 29 45 

66 32 27 47 

67 31 25 44 

68 38 31 52 

69 35 28 49 

70 35 28 42 

71 38 29 42 

72 38 29 55 

73 42 31 49 

74 41 38 57 

75 28 23 41 

76 28 30 44 

77 34 27 51 

78 38 29 56 

79 42 30 53 

80 35 31 52 

81 38 32 53 

82 27 25 52 

83 32 25 50 

84 33 27 47 

85 36 28 48 

86 39 33 45 

87 29 32 51 

88 38 29 56 

89 47 31 51 
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90 35 28 47 

91 32 26 56 

92 42 29 48 

93 44 36 51 

94 45 33 56 

95 45 27 47 

96 31 32 44 

97 32 29 50 

98 40 28 58 

99 36 33 54 

100 37 30 54 

Sumber : pengolahan data primer, 2019. 

Deskripsi data yang disajikan meliputi rata-rata data (mean (M)), 

nilai yang memiliki frekuensi tertinggi (modus (Mo)), nilai tengah dari 

data yang telah disusun secara berurutan  (median (Me)), dan standar 

deviasi (SDi). Standar deviasi (simpangan baku) adalah ukuran standar 

pengimpangan dari rerata suatu data. Dalam menyusun distribusi 

frekuensi data dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 

a. Menentukan jumlah kelas interval 

K = 1 + 3,3 log n 

Keterangan: 

K : jumlah interval kelas 

n  : jumlah data observasi 

3,3 : konstanta 

b. Menentukan rentang data (Range) 

Range  : nilai maksimum – nilai minimum 
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c. Menentukan panjang kelas interval 

Adapun penentuan interval kelas data, dapat dilakukan 

dengan rumus berikut: 

Ci : Range 

            K 

Keterangan: 

Ci : Interval Kelas 

Range : Selisish data terbesar dan terkecil 

K : Jumlah kelas 

Data variabel penelitian kemudian dikategorikan tingkatannya 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Kelompok tinggi, yaitu semua responden yang mempunyai skor 

sebanyak nilai rata-rata ditambah 1 nilai standar deviasi (X ≥ Mi + 1 

SDi) 

b. Kelompok sedang, yaitu semua responden yang mempunyai skor 

antara nilai rata-rata dikurangi 1 nilai standar deviasi dan nilai rata-

rata ditambah 1 nilai standar deviasi (Mi – 1 SDi ≤ X < Mi + 1 SDi) 

c. Kelompok rendah, yaitu semua responden yang mempunyai skor 

kurang dari nilai rata-rata dikurangi 1 nilai standar deviasi (X < Mi - 

1 SDi) 

Penentuan nilai mean ideal (Mi) dan standar deviasi (SDi) 

diperoleh berdasarkan rumus dibawah ini: 

Mean ideal (Mi)   : ½ ( skor tertinggi + skor terendah) 

Standar deviasi (SDi)  : 1/6 (skor tertinggi + skor terendah) 
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Berikut dijelaskan mengenai distribusi frekuensi data dari 

masing-masing variabel: 

a. Variabel keputusan pembelian  

Variabel keputusan pembelian (Y) diukur melalui kuesioner 

yang terdiri dari 12 pernyataan dengan menggunakan Skala Likert 

yang terdiri dari 5 alternatif jawaban. Dari butir pernyataan yang 

telah disebar, diperoleh skor tertinggi sebanyak 60 dari skor tertinggi 

yang mungkin dicapai sebesar 60. Sedangkan skor terendah yang 

diperoleh sebesar 33 dari skor terendah yang mungkin dicapai 

sebesar 12. Setelah dihitung menggunakan SPSS 21.0 diperoleh hasil 

mean (rata-rata) sebesar 50,48, median (nilai tengah) sebesar 51,00, 

dan modus (nilai frekuensi tertinggi) sebesar 56. 

Dibawah ini dijelaskan perhitungan untuk kelas interval, 

rentang data, dan panjang kelas dalam variabel keputusan pembelian: 

1) Penentuan kelas interval 

K = 1 + 3,3 log n 

K = 1 + 3,3 log 96 

K = 1 + 6,54 

K = 7,54 (dibulatkan menjadi 7) 

Dari rumus diatas, dapat ditentukan bahwa interval kelas 

data penelitian ini adalah 7 kelas. 

2) Distribusi frekuensi 

Nilai maksimum : 60 
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Nilai minimum : 33 

Range  : nilai maksimum – nilai minimum 

   : 60 – 33 

   : 27 

3) Interval kelas  (Ci) : Range 

             K 

   : 27 

      7 

   : 3,85 (dibulatkan menjadi 4)  

Dibawah ini disajikan tabel distribusi frekuensi variabel 

keputusan pembelian: 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Pembelian 

No  Interval F % 

1 33 – 36 2 2,2 

2 37 – 40 1 1,04 

3 41 – 44 10 10,41 

4 45 – 48 20 20,8 

5 49 – 52 25 26,05 

6 53 – 56 29 30,2 

7 57 – 60  9 9,3 

Total 96 100,0 

Sumber: pengolahan data primer, 2019. 

Tabel 4.10 di atas menunjukkan frekuensi variabel keputusan 

pembelian paling banyak terletak pada interval 53 – 56 sebanyak 29 

responden (30,1%), sedangkan paling sedikit terletak pada interval 

37 – 40 sebanyak 1 responden (1,04%). Kemudian dilakukan 
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identifikasi ketegori kecenderungan atau tinggi rendahnya variabel 

keputusan pembelian alat tulis kantor yaitu sebagai berikut: 

Rata-rata ideal (Mi) = 1 (Xmax + Xmin) 

         2 

= 1 (60 + 12) 

          2 

    = 36 

Standar deviasi (SDi)  = 1 (Xmax - Xmin)  

          6 

    = 1 (60 - 12 )  

          6 

    = 8 

Dari perhitungan di atas, maka kecenderungan variabel 

keputusan pembelian dapat dikategorikan sebagai berikut: 

Tinggi : X > (Mi + 1 SDi) = X > (36 + 8) = X > 44 

Sedang : (Mi - 1 SDi) ≤ X < (Mi + 1 SDi)  

  : (36 – 8) ≤ X < (36 + 8) = 28 ≤ X < 44 

Rendah : X < (Mi - 1 SDi) = X < (36 - 8) = X < 28 

Tabel 4.11 Identifikasi Kategori Kecenderungan Variabel 

Keputusan Pembelian 

No Skor 
Frekuensi 

Kategori 
F % 

1 >44 83 86,45 Tinggi  

2 28 ≤ X < 44 13 13,55 Sedang  

3  < 28 0 0 Rendah  

Total 96 100,0  

Sumber: pengolahan data primer, 2019. 
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Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa responden yang 

merupakan konsumen toko Gramadia alat tulis kantor sejumlah 

sampel 100 responden, mayoritas memiliki kecenderungan dalam 

melakukan keputusan pembelian yang tinggi yaitu sebanyak 83 

responden (86,45%). Sedangkan sebanyak 13 responden (13,55%) 

memiliki kecenderungan yang sedang dan 0% yang memiliki 

kecenderungan rendah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

kecenderungan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian di 

toko Gramadia sudah tinggi.   

b. Variabel Kualitas Pelayanan 

Variabel kualitas pelayan (X1) diukur melalui kuesioner yang 

terdiri dari 10 pernyataan dengan menggunakan Skala Likert yang 

terdiri dari 5 alternatif jawaban. Dari butir pernyataan yang telah 

disebar, diperoleh skor tertinggi sebanyak 50 dari skor tertinggi yang 

mungkin dicapai sebesar 50. Sedangkan skor terendah yang 

diperoleh sebesar 22 dari skor terendah yang mungkin dicapai 

sebesar 10.setelah dihitung menggunakan SPSS 21.0 diperoleh hasil 

mean (rata-rata) sebesar 37,29, median (nilai tengah) sebesar 38,00, 

dan modus (nilai frekuensi tertinggi) sebesar 38.  

Dibawah ini dijelaskan perhitungan untuk kelas interval, 

rentang data, dan panjang kelas dalam variabel kualitas pelayanan: 

1) Penentuan kelas interval 

K = 1 + 3,3 log n 
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K = 1 + 3,3 log 96 

K = 1 + 6,54 

K = 7,54 (dibulatkan menjadi 8) 

Dari rumus diatas, dapat ditentukan bahwa interval kelas 

data penelitian ini adalah 8 kelas. 

2) Distribusi frekuensi 

Nilai maksimum : 50 

Nilai minimum : 22 

Range  : nilai maksimum – nilai minimum 

   : 50 – 22 

   : 28 

3) Interval kelas  (Ci) : Range 

            K 

   : 28 

      8 

   : 3,5 (dibulatkan menjadi 4) 

Dibawah ini disajikan tabel distribusi frekuensi variabel 

kualitas pelayanan: 

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Pelayanan 

No  Interval F % 

1 21 – 24 3 3,13 

2 25 – 28 7 7,3 

3 29 – 32 11 11,45 

4 33 – 36 18 18,75 

5 37 – 40 25 26,04 



77 
 

6 41 - 44  22 22,95 

7 45 – 48 8 8,3 

8 49 – 52 2 2,08 

Total 100 100,0 

Sumber: pengolahan data primer, 2019. 

Tabel 4.12 di atas menunjukkan frekuensi variabel kualitas 

pelayanan paling banyak terletak pada interval 37 - 40 sebanyak 25 

responden (26,04%), sedangkan paling sedikit terletak pada interval 

49 - 52 sebanyak 2 responden (2,08%). Kemudian dilakukan 

identifikasi ketegori kecenderungan atau tinggi rendahnya variabel 

keputusan pembelian alat tulis kantor yaitu sebagai berikut: 

Rata-rata ideal (Mi) = 1 (Xmax + Xmin) 

         2 

= 1 (50 + 10) 

          2 

    = 30 

Standar deviasi (SDi)  = 1 (Xmax - Xmin)  

          6 

    = 1 (50 - 10)  

          6 

    = 6,67 

Dari perhitungan di atas, maka kecenderungan variabel 

keputusan pembelian dapat dikategorikan sebagai berikut: 

Tinggi : X > (Mi + 1 SDi) = X > (30 + 6,67) = X > 36,67 

Sedang : (Mi - 1 SDi) ≤ X < (Mi + 1 SDi)  

  : (30 – 6,67) ≤ X < (30 + 6,67) = 23,33 ≤ X < 36,67 
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Rendah : X < (Mi - 1 SDi) = X < (30 – 6,67) = X < 23,33 

Tabel 4.13 Identifikasi Kategori Kecenderungan Variabel 

Kualitas Pelayanan 

No Skor 
Frekuensi 

Kategori 
F % 

1 >36,67 57 59,4 Tinggi  

2 23,33 ≤ X < 36,67 36 37,5 Sedang  

3  < 23,33 3 3,1 Rendah  

Total 96 100,0  

Sumber: pengolahan data primer, 2019. 

Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa responden yang merupakan 

konsumen toko Gramadia alat tulis kantor sejumlah sampel 96 

responden, mayoritas memiliki kecenderungan responden dalam 

kualitas pelayanan yang dikategorikan tinggi yaitu sebanyak 57 

responden (59,4%). Sedangkan sebanyak 36 responden (37,5%) 

memiliki kecenderungan yang sedang dan 3,1% yang memiliki 

kecenderungan rendah. 

c. Variabel Kualitas Informasi 

Variabel kualitas informasi (X1) diukur melalui kuesioner 

yang terdiri dari 8 pernyataan dengan menggunakan Skala Likert 

yang terdiri dari 5 alternatif jawaban. Dari butir pernyataan yang 

telah disebar, diperoleh skor tertinggi sebanyak 40 dari skor tertinggi 

yang mungkin dicapai sebesar 40. Sedangkan skor terendah yang 

diperoleh sebesar 15 dari skor terendah yang mungkin dicapai 

sebesar 8. Setelah dihitung menggunakan SPSS 21.0 diperoleh hasil 
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mean (rata-rata) sebesar 29,99, median (nilai tengah) sebesar 30,50, 

dan modus (nilai frekuensi tertinggi) sebesar 32. 

Dibawah ini dijelaskan perhitungan untuk kelas interval, 

rentang data, dan panjang kelas dalam variabel kualitas informasi: 

1) Penentuan kelas interval 

K = 1 + 3,3 log n 

K = 1 + 3,3 log 96 

K = 1 + 6,54 

K = 7,54 (dibulatkan menjadi 7) 

Dari rumus diatas, dapat ditentukan bahwa interval kelas 

data penelitian ini adalah 7 kelas. 

2) Distribusi frekuensi 

Nilai maksimum : 40 

Nilai minimum : 15 

Range  : nilai maksimum – nilai minimum 

   : 40 – 15 

   : 25 

3) Interval kelas  

 (Ci)  : Range 

            K 

  : 25 

     7 

  : 3,57 (dibulatkan menjadi 4) 
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Dibawah ini disajikan tabel distribusi frekuensi variabel 

kualitas informasi: 

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Informasi 

No  Interval F % 

1 15 – 18 3 3,13 

2 19 – 22 1 1,04 

3 23 – 25 12 12,5 

4 26 – 29 26 27,08 

5 30 – 33   36 37,5 

6 34 – 37  12 12,5 

7 38 – 41   6 6,25 

Total 96 100,0 

Sumber: pengolahan data primer, 2019. 

Tabel 4.14 di atas menunjukkan frekuensi variabel kualitas 

informasi paling banyak terletak pada interval 30 - 33 sebanyak 36 

responden (37,5%), sedangkan paling sedikit terletak pada interval 

19 - 22 sebanyak 1 responden (1,04%). Kemudian dilakukan 

identifikasi ketegori kecenderungan atau tinggi rendahnya variabel 

kualitas informasi alat tulis kantor yaitu sebagai berikut: 

Rata-rata ideal (Mi) = 1 (Xmax + Xmin) 

         2 

= 1 (40 + 8) 

          2 

    = 24 

Standar deviasi (SDi)  = 1 (Xmax - Xmin)  

          6 

    = 1 (40 - 8)  
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          6 

    = 5,34 

Dari perhitungan di atas, maka kecenderungan variabel 

kualitas informasi dapat dikategorikan sebagai berikut: 

Tinggi : X > (Mi + 1 SDi) = X > (24 + 5,34) = X > 29,34 

Sedang : (Mi - 1 SDi) ≤ X < (Mi + 1 SDi)  

  : (24 – 5,34) ≤ X < (24 + 5,34) = 18,66 ≤ X < 36,67 

Rendah : X < (Mi - 1 SDi) = X < (24 – 5,34) = X < 18,66 

 

Tabel 4.15 Identifikasi Kategori Kecenderungan Variabel 

Kualitas Informasi 

No Skor 
Frekuensi 

Kategori 
F % 

1 >29,34 54 56,25 Tinggi  

2 18,66 ≤ X < 29,34 39 40,63 Sedang  

3  < 18,66 3 3,12 Rendah  

Total 100 100,0  

Sumber: pengolahan data primer, 2019. 

Tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa responden yang 

merupakan konsumen toko Gramadia alat tulis kantor sejumlah 

sampel 96 responden, mayoritas memiliki kecenderungan responden 

dalam kualitas informasi yang dikategorikan tinggi yaitu sebanyak 

54 responden (56,25%). Sedangkan sebanyak 39 responden 

(40,63%) memiliki kecenderungan yang sedang dan 3,12% yang 

memiliki kecenderungan rendah. 
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C. Analisis Hasil Pengujian 

1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian mengenai keberadaan pelanggaran terhadap asumsi-

asumsi klasik yang merupakan dasar dalam model regresi linear 

berganda. Untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran, dilakukan 

berbagai uji untuk menghasilkan keputusan yang BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator) yang artinya pengambilan keputusan melalui uji F 

dan uji t tidak bias. Hasil pengujian tersebut dijelaskan dalam poin 

dibawah ini: 

a. Analisis Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji distribusi dari data 

penelitian termasuk normal atau tidak. Data penelitian dalam model 

regresi yang baik seharusnya berdistribusi normal. Uji Normalitas 

dapat diketahui melalui uji Kolmogorov Smirnov. Hasil pengujian 

normalitas residual disajikan dalam tabel berikut: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 96 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 4.67752613 

Most Extreme Differences 

Absolute .067 

Positive .051 

Negative -.067 

Kolmogorov-Smirnov Z .658 

Asymp. Sig. (2-tailed) .779 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : pengolahan data primer, 2019. 
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Hasil output di atas menunjukkan hasil pengujian terhadap 

data penelitian dan diketahui bahwa nilai signifikansi data penelitian 

sebesar 0,779. Hasil pengujian diatas menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0.779 yang lebih besar dari  0,05 maka artinya data 

penelitian tersebut berdistribusi normal. 

b. Analisis Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji 

penyimpangan asumsi klasik berupa heteroskedastisitas atau tidak. 

Penyimpangan ini yaitu adanya ketidaksamaan varian residual untuk 

semua pengamatan model regresi. Model regresi yang baik memiliki 

hasil uji homoskedastisitas. Berikut adalah hasil uji 

heteroskedastisitas data penelitian: 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 9.630 1.762  5.466 .000 

Kualitas Pelayanan 

(X1) 

-.056 .065 -.128 -.869 .387 

Kualitas Informasi 

(X2) 

-.124 .082 -.221 -1.506 .135 

a. Dependent Variable: Abs_RES 

  Sumber : pengolahan data primer, 2019. 

Hasil di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada 

variabel independen kualitas pelayanan sebesar 0,387 dan variabel 

kualitas informasi sebesar 0,135. Nilai signifikansi kedua variabel 

independen lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa variabel 
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independen dalam penelitian ini tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

c. Analisis Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

penyimpangan pada asumsi klasik autokorelasi yaitu adanya korelasi 

antara residual pada suatu pengamatan dengan residual pengamatan 

lain. Model regresi yang baik harus memenuhi syarat tidak adanya 

penyimpangan autokorelasi. Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .525
a
 .267 .260 4.728 1.761 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Informasi (X2), Kualitas Pelayanan (X1) 

B. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 

  Sumber: pengolahan data primer, 2019. 

Hasil output SPSS 21 diatas dapat diketahui bahwa nilai DW 

yang dihasilkan dalam model regresi adalah sebesar 1,761. Dalam 

tabel Durbin-Watson untuk nilai signifikansi sebesar 5%, jumlah 

data (n) adalah 96, dan banyak variabel independen 2, diketahui nilai 

dL sebesar 1,6254 dan nilai dU sebesar 1,7103.  Karena nilai DW > 

dL dan <4-dU, maka dapat disimpulkan bahwa didalam model 

regresi tidak terdapat penyimpangan autokorelasi. 

d. Analisis Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui dalam 

model regresi terdapat penyimpangan multikolinearitas atau tidak. 
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Penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya 

hubungan linear antar variabel independen. Dalam model regresi 

harus memenuhi syarat tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji 

multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 31.953 3.255  9.816 .000   

Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

.056 .120 .062 .638 .638 .444 2.252 

Kualitas 

Informasi 

(X2) 

.548 .152 .477 3.601 .001 .444 2.252 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y) 

  Sumber: pengolahan data primer, 2019. 

Hasil output di atas menunjukkan hasil uji multikolinearitas 

melalui SPSS. Dari output diatas dapat diketahui bahwa variabel 

kualitas pelayanan (X1) dan kualitas informasi (X2) mempunyai 

nilai tolerance sebesar 0,444 dan nilai VIF sebesar 2,252. Nilai VIF 

2,252 diatas 1 dan kurang dari 10 shehingga dalam model regresi 

tidak terjadi penyimpangan multikolinearitas antar variabel 

independen.  

 

 



86 
 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

yang linear (satu garis lurus) pada variabel terikat dan satu variabel 

bebas. Kriteria penilaian uji linearitas adalah: 

a. Jika nilai sig. deviation from linearity > 0,05, maka terdapat 

hubungan yang linear. 

b. Jika nilai sig. deviation from linearity < 0,05, maka tidak terdapat 

hubungan yang linear. 

 Adapun uji linear pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.16 Hasil Uji Linearitas 

 
Sig. Deviation From 

Linearity 
Batas  

X1 → Y 0,064 0,05 

X2 → Y 0,438 0,05 

Sumber: pengolahan data primer, 2019. 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, diketahui bahwa: 

a. Variabel X1 (kualitas pelayanan) dengan Y (keputusan pembelian) 

nilai sig. deviation from linearity sebesar 0,064 > 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang 

linear. 

b. Variabel X2 (kualitas informasi) dengan Y (keputusan pembelian) 

nilai sig. deviation from linearity sebesar 0,438 > 0,05, sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang 

linear. 

3. Uji Analisis Korelasi 

Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji korelasi 

menggunakan pearson product moment dengan tujuan secara umum 

adalah untuk melihat tingkat keeratan hubungan dua variabel, melihat 

arah hubungan (positif atau negatif), dan signifikansi hubungan tersebut. 

Adapun kriteria keeratan hubungan dua variabel adalah sebagai berikut: 

a. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 – 0,20 artinya tidak ada 

hubungan. 

b. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,21 – 0,40 artinya hubungan yang 

terjadi lemah. (0,195) 

c. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,41 – 0,60 artinya hubungan yang 

terjadi cukup atau sedang. 

d. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,61 – 0,80 artinya hubungan yang 

terjadi kuat. 

e. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,81 – 1,00 artinya hubungan yang 

terjadi sangat kuat atau hubungan sempurna. 

Kriteria arah korelasi dua variabel dapat dilihat pada angka 

koefisien korelasi yang dihasilkan. Jika angka koefisien korelasi bernilai 

positif, maka hubungan dua variabel tersebut searah. Sedangkan jika 

angka koefisien korelasi yang dihasilkan bernilai negatif, maka hubungan 
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yang terjadi tidak searah. Di bawah ini disajikan hasil uji korelasi 

pearson antara variabel kualitas pelayanan dengan keputusan pembelian 

dalam tabel berikut: 

Correlations 

 Kualitas 

Pelayanan 

Kualitas 

Informasi 

Keputusan 

Pembelian 

Kualitas 

Pelayanan 

Pearson 

Correlation 

1 .746
**
 .418

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 96 96 96 

Kualitas 

Informasi 

Pearson 

Correlation 

.746
**
 1 .523

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 96 96 96 

Keputusan 

Pembelian 

Pearson 

Correlation 

.418
**
 .523

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 96 96 96 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  Sumber: pengolahan data primer, 2019. 

Tabel diatas menunjukkan hasil uji korelasi variabel kualitas 

pelayanan dan kualitas informasi dengan keputusan pembelian. 

Berdasarkan uji tersebut dapat dijelaskan bahwa pada variabel kualitas 

pelayanan terhadap keputusan pembelian koefisien korelasi atau rhitung 

yang dihasilkan sebesar 0,418 yang lebih besar dari rtabel untuk jumlah 

sampel 96 dan taraf signifikansi 5% yaitu 0,202. Artinya terdapat 

hubungan antara variabel kualitas pelayanan dengan keputusan 

pembelian. Jika dirujuk pada pedoman keeratan hubungan dua variabel, 

nilai koefisien korelasi yang dihasilkan berada pada tingkat hubungan 

yang sedang. Untuk arah hubungannya, besar koefien korelasi memiliki 
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nilai positif yang artinya kedua variabel memiliki hubungan searah yaitu 

jika kualitas pelayanan meningkat maka keputusan pembelian konsumen 

juga akan meningkat. 

Sedangkan untuk variabel kualitas informasi dengan keputusan 

pembelian, berdasarkan uji tersebut dapat dijelaskan bahwa koefisien 

korelasi atau rhitung yang dihasilkan sebesar 0,523 yang lebih besar dari 

rtabel yaitu 0,202 yang artinya terdapat hubungan antara variabel kualitas 

pelayanan dengan keputusan pembelian. Jika dirujuk pada pedoman 

keeratan hubungan dua variabel, nilai koefisien korelasi yang dihasilkan 

berada pada tingkat hubungan yang sedang. Untuk arah hubungannya, 

besar koefien korelasi memiliki nilai positif yang artinya kedua variabel 

memiliki hubungan searah yaitu jika kualitas informasi meningkat maka 

keputusan pembelian konsumen juga akan meningkat. 

4. Uji Analisis Regresi Sederhana 

Analisi regresi linear sederhana dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh dari variabel kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian 

dan variabel kualitas informasi terhadap keputusan pembelian.  

Hasil uji regresi sederhana dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .418
a
 .175 .166 5.020 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan 

   Sumber: pengolahan data primer 2019 
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Hasil output diatas menunjukkan bahwa nilai koeffisien korelasi 

(R) sebesar 0,418 yang berarti bahwa variabel kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh positif terhadap keputusan konsumen dalam membeli 

alat tulis kantor. Koefisien determinasi (R square) sebesar 0,175 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen sebesar 17,5% sedangkan 82,5% lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain.  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .523
a
 .274 .266 4.708 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Informasi 

  Sumber: pengolahan data primer, 2019. 

Hasil output di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi 

(R) sebesar 0,523 yang berarti bahwa variabel kualitas informasi 

memiliki pengaruh positif terhadap keputusan konsumen dalam membeli 

alat tulis kantor. Koefisien determinasi (R square) sebesar 0,274 

menunjukkan bahwa kualitas informasi memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen sebesar 27,4% sedangkan 72,6% lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

5. Uji Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis mengenai 

hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X1, 

X2, X3, Xn) terhadap variabel dependen (Y). Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 
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dependen dan jenis hubungannya masing-masing negatif atau positif. 

Selain itu uji ini juga dilakukan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen jika variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan 

nilai.  

Berikut ini disajikan tabel hasil uji regresi linear berganda 

menggunakan SPSS: 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 31.953 3.255  9.816 .000 

Kualitas Pelayanan (X1) .056 .120 .062 .471 .638 

Kualitas Informasi (X2) .548 .152 .477 3.601 .001 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 

  Sumber: pengolahan data primer, 2019. 

Hasil output pada uji regresi linear berganda kualitas pelayanan 

dan kualitas informasi terhadap keputusan pembelian dapat digambarkan 

sebagai rumus persamaan berikut: 

Y = 31,953 + 0,056X1 + 0,548X2 

Berdasarkan rumus persamaan regresi linear berganda diatas, 

menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Koefisien konstanta sebesar 31,953 memiliki arti bahwa jika kualitas 

pelayanan dan kualitas informasi memiliki nilai yang tetap, maka 

nilai keputusan pembelian sebesar 31,953. 

b. Hasil perhitungan nilai koefisien variabel kualitas pelayanan sebesar 

0,056 artinya bahwa apabila kualitas pelayanan mengalami 



92 
 

peningkatan sebesar 1%, maka nilai keputusan membeli akan 

bertambah sebesar 0,056. 

c. Hasil perhitungan nilai koefisien variabel kualitas informasi sebesar 

0,548 artinya bahwa apabila kualitas informasi mengalami 

peningkatan sebesar 1%, maka nilai keputusan membeli akan 

bertambah sebesar 0,548. 

6. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi merupakan nilai yang menunjukkan besar 

pengaruh variabel kualitas pelayanan dan kualitas informasi terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Nilai koefisien determinasi dapat 

diketahui pada tabel berikut: 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .525
a
 .276 .260 4.728 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Informasi (X2), Kualitas Pelayanan 

(X1) 

  Sumber: pengolahan data primer, 2019. 

Hasil output diatas menunjukkan besar nilai korelasi (hubungan) 

variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,525. 

Kemudian dijelaskan besar presentase pengaruh variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen atau disebut koefisien 

determinasi (R Square) sebesar 0,276 yang artinya kedua variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 27,6%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
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D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji t (Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat 

kesalahan sebesar 5%. Pengambilan keputusannya yaitu membandingkan 

nilai signifikan dengan nilai a (5%) atau membandingkan nilai thitung 

dengan ttabel. Hasil uji t pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 31.953 3.255  9.816 .000 

Kualitas 

Pelayanan (X1) 

.056 .120 .062 .471 .638 

Kualitas Informasi 

(X2) 

.548 .152 .477 3.601 .001 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y) 

  Sumber: pengolahan data primer, 2019. 

Berdasarkan tabel hasil uji t diatas, dapat diambil keputusan 

bahwa: 

a. Nilai thitung kualitas pelayanan sebesar 0,471 dengan signifikansi 

0,638 dan nilai ttabel adalah 1,984, maka thitung < ttabel atau 0,471 < 

1,984 artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian alat tulis kantor di Toko Gramadia. 

b. Nilai thitung kualitas informasi sebesar 3,601 dengan signifikansi 

0,001 dan nilai ttabel sebesar 1,984, maka maka thitung > ttabel atau 

3,601 > 1,984 artinya kualitas informasi berpengaruh secara 
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signifikan terhadap keputusan pembelian alat tulis kantor di Toko 

Gramadia. 

2. Uji F (Simultan) 

Uji F dilakukan untuk menjelaskan hasil pengujian hipotesis yaitu 

ada tidaknya pengaruh variabel independen kualitas pelayanan dan 

kualitas informasi secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

keputusan pembelian. Adapun kriteria pengambilan keputusannya adalah 

sebagai berikut: 

Fhitung  ≤ Ftabel, maka H0 diterima 

Fhitung  ≥ Ftabel, maka H0 ditolak 

Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini:  

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 791.430 2 395.715 17.706 .000
b
 

Residual 2078.529 93 22.350   

Total 2869.958 95    

A. Dependent Variable: Keputusan Pembelian (Y) 

B. Predictors: (Constant), Kualitas Informasi (X2), Kualitas Pelayanan (X1) 

  Sumber: pengolahan data primer, 2019. 

Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai Fhitung 

sebesar 17,706 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan pada 

Ftabel dikolom 2 lajur df (n1) = k – 1 = 3 - 1 = 2 dan df(n2) = n – k = 96 – 

3 = 93 diperoleh nilai 3,09. Karena nilai Fhitung  > Ftabel, maka dapat 

diambil keputusan bahwa H0 ditolak, sehingga secara simultan (bersama-
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sama) kualitas pelayanan dan kualitas informasi berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk di Toko Gramadia Ponorogo. 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS 21.0 for 

windows menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,418 dan koefisien 

determinasi (R
 

square) sebesar 0,175 yang berarti bahwa terdapat 

hubungan yang positif kualitas pelayanan dengan keputusan pembelian 

alat tulis kantor di Toko Gramadia Ponorogo sebesar 17,5% dan lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain. Uji t yang dilakukan menunjukkan hasil 

thitung sebesar 0,638 dengan signifikansi sebesar 0,638 dan nilai ttabel 

adalah 1,984, maka thitung < ttabel atau 0,638 < 1,984 artinya kualitas 

pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian alat tulis kantor di Toko Gramadia. 

2. Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS 21.0 for 

windows menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,523 dan koefisien 

determinasi (R
 

square) sebesar 0,274 yang berarti bahwa terdapat 

hubungan yang positif kualitas informasi dengan keputusan pembelian 

alat tulis kantor di Toko Gramadia Ponorogo sebesar 27,4% dan lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain. Uji t yang dilakukan menunjukkan hasil 

thitung sebesar 3,601 dengan signifikansi sebesar 0,001 dan nilai ttabel 

adalah 1,984, maka thitung > ttabel atau 3,601 > 1,984 artinya kualitas 
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pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

alat tulis kantor di Toko Gramadia. 

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Informasi Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS 21.0 for 

windows menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,525 dan koefisien 

determinasi (R) sebesar 0,276 yang berarti bahwa terdapat hubungan 

yang positif  kualitas pelayanan dan  kualitas informasi dengan keputusan 

pembelian alat tulis kantor di Toko Gramadia Ponorogo sebesar 27,6% 

dan lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. Uji F yang dilakukan 

menunjukkan hasil Fhitung sebesar 17,706 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Sedangkan pada Ftabel dikolom 2 lajur df (n1) = k – 1 = 3 - 

1 = 3 dan df (n2) = n – k = 96 – 3 = 93 diperoleh nilai 3,09. Karena nilai 

Fhitung  > Ftabel, maka dapat diambil keputusan bahwa H0 ditolak, sehingga 

secara simultan (bersama-sama) kualitas pelayanan dan kualitas 

informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

alat tulis kantor di Toko Gramadia Ponorogo. 

F. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan dan diusahakan sesuai prosedur ilmiah, 

akan tetapi masih memiliki keterbatasan antara lain: 

1. Variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen sebesar 26,6% yang artinya 73,4% 

keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
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dibahas dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel 

independen belum mewakili faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. 

2. Penggunaan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data, walaupun 

dianggap dapat memberikan jawaban atas pernyataan dengan kondisi 

yang sebenarnya, namun penilaian ini tidak dapat dikontrol oleh peneliti 

sehingga memungkinkan adanya kesalahan pemilihan jawaban oleh 

responden. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berikut kesimpulan penelitian yang dapat diambil berdasarkan 

pembahasan sebelumnya: 

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan, kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian alat tulis kantor Toko Gramadia yang dibuktikan 

dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,418 dan koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0,175 dan thitung sebesar 0,471 kurang dari ttabel sebesar 1,984. 

Artinya, pada penelitian ini kualitas pelayanan tidak berperan sebagai 

faktor pertimbangan konsumen dalam melakukan pembelian di Toko 

Gramadia Ponorogo. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

seperti konsumen lebih mempertimbangkan harga dan produk terlebih 

dahulu dibandingkan dengan pelayanan yang diterima. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan kualitas informasi terhadap keputusan 

pembelian alat tulis kantor Toko Gramadia Ponorogo yang dibuktikan 

dengan koefisien korelasi sebesar 0,523 dan koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,274 dan thitung sebesar 3,601 lebih dari ttabel sebesar 1,984. 

Sehingga kualitas informasi pada Toko Gramadia Ponorogo berpengaruh 

terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk sebesar 27,4% dan 

72,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Artinya, terjadi hubungan positif 

variabel kualitas informasi dengan keputusan pembelian sehingga jika 
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tingkat kualitas informasi yang diberikan perusahaan meningkat, maka 

keputusan pembelian konsumen akan meningkat.  

3. Terdapat pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan dan kualitas 

informasi terhadap keputusan pembelian alat tulis kantor Toko Gramadia 

yang dibuktikan dengan koefisien korelasi sebesar 0,525 dan koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,276 dan nilai Fhitung sebesar 17,706 lebih besar 

dari Ftabel sebesar 3,09. Sehingga kualitas pelayanan dan kualitas informasi 

pada Toko Gramadia Ponorogo berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli produk sebesar 27,6% dan 72,4% lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain. Artinya, tingkat kualitas pelayanan dan 

kualitas informasi mempengaruhi tingkat keputusan pembelian konsumen, 

sehingga jika kualitas pelayanan dan kualitas informasi yang diberikan 

perusahaan meningkat, maka keputusan pembelian konsumen juga akan 

meningkat. 

B. Saran  

Adapun saran yang diberikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepada pihak Toko Gramadia, hendaknya melakukan evaluasi terkait 

kualitas pelayanan yang diberikan dengan cara memberikan pelatihan 

dasar dan bekal informasi produk kepada karyawan, sehingga kualitas 

pelayanan meningkat dan mampu memberikan pengaruh yang positif 

pada keputusan pembelian untuk menaikkan penjualan. 
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2. Kepada pihak Toko Gramadia melakukan peningkatan pada kualitas 

informasi yang diberikan dengan cara melengkapi informasi-informasi 

tentang produk sehingga mempermudah konsumen melakukan 

pertimbangan dalam memilih berbagai pilihan produk. Selain itu, 

perusahaan juga dapat melakukan peningkatan sistem informasi, melalui 

penggunaan teknologi untuk meningkatkan penjualan dan memperluas 

pasar.  

3. Hendaknya perusahan menaikkan tingkat kualitas pelayanan dan kualitas 

informasi dengan cara melakukan riset dan pengembangan terkait 

kualitas karyawan, terutama dalam memberikan pelayanan dan informasi 

bagi konsumen. Sehingga, perusahaan mampu mempertahankan minat 

beli dan kepuasan konsumen serta mampu bersaing dengan kompetitor. 
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