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MOTTO : 

“Hai orang-orang yang beriman,   

Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu,  

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

 (Q.S. Al-Baqarah : 153) 

 

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh,  

Sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”  

(Q.S. Al-Ankabut : 6) 

 

“Jaga hati, Karna ilmu hanya masuk kedalam 

Hati yang bersih” 

(Penulis) 

 

“sebelum Berjaya memang orang akan pertikaikan apa yang kita buat. 

Bila sudah Berjaya, kita batuk pun orang akan cari maksud tersirat 

untuk dipelajari, padahal memang betul-betul batuk” 

 (Penulis) 
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Abstrak 

Keputusan pembelian merupakan suatu usaha dimana konsumen 

menentukan produk yang akan dibeli, kualitas dan sebagainyayang di akhiri 

dengan pembelian produk tersebut. Perkembangan bisnis properti semakin 

berkembang khususnya rumah subsidi. Dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Adapun dalam penelitian ini sampel penelitian sebanyak 

100 pada perumahan PT Karunia Karya Makmur palembang. Pada penelitian ini 

menggunakan variabel independen dan dependen antara lain variabel independen 

harga, lokasi dan promosi sedangkan variabel dependen keputusan pembelian. 

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui 

kuisioner dan dokumentasi. Dengan menggunakan perhitungan SPSS 16. Dengan 

uji validitas, reabilitas, asumsi klasik dan uji hipotesis. Serta dengan teknik regresi 

linier berganda. 

Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukan harga 

berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Lokasi berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan pembelian dan promosi berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

 

Kata kunci : Keputusan pembelian, harga, lokasi dan promosi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat akan 

berdampak pada semakin meningkatnya jumlah kebutuhan Masyarakat, salah 

satu diantaranya adalah kebutuhan rumah. Pemenuhan kebutuhan Masyarakat 

akan produk ini menjadi sangat penting mengingat fungsi rumah yang sangat 

vital sebagai tempat tinggal sementara itu jumlah lahan atau tanah yang 

tersedia relative sangat terbatas. 

Perkembangan dunia bisnis sekarang ini semakin pesat, mulai dari  

perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Pesatnya perkembangan bisnis 

memunculkan suatu persaingan antar Pelaku, sehingga pengusahaan harus 

memaksimalkan strategi pemasaran agar dapat besaing dengan pesaingnya. 

Sehubungan dengan itu pelaku usaha harus mempunyai strategi yang baik 

agar konsumen tertarik dalam melakukan pembelian. 

Pemasaran memainkan peranan yang penting dalam dunia usaha, yang 

mana pemasaran menurut Kotler adalah kegiatan manusia yang diarahkan 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. 

Umumnya setiap perusahaan dapat berhasil memproduksi barang atau jasanya 

apabila perusahaan tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 
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pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta mampu memenuhi 

dengan cara yang lebih efesien dan efektif di banding pesaing.
1
 

Dengan semakin banyaknya pelaku usaha atau penjual menciptakan 

permintaan dan produk-produk yang di tawarkan, maka pembeli sadar akan 

kebutuhannya. Dalam hal ini  Pelaku usaha hendaklah memperoduksi produk 

yang dapat memenuhi persyaratan yang di butuhkan atau yang di harapkan 

oleh pembeli Dan Pelaku usaha harus selalu mengamati perubahan Perilaku 

konsumen, sehingga dapat mengantisipasi perubahan perilaku konsumen 

tersebut, agar produk yang ditawarkan dapat laku terjual. Menurut Kotler dan 

Keller perilaku konsumen ialah studi tentang bagaimana individu, kelompok 

dan organisasi memilih, membeli, meggunakan, dan membuang barang, jasa, 

ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. 

Perilaku konsumen berperan penting dalam memahami bagaimana konsumen 

secara aktual mengambil keputusan pembelian. Keputusan pembelian setiap 

orang sama, namun dalam melakukan keputusan pembelian konsumen 

dipengaruhi oleh beberapa faktor.
2
 

Pengusaha perlu mempertimbangkan tentang penetapan harga jual 

produknya secara tepat karena harga yang tidak tepat akan berakibat tidak 

menarik para pembeli untuk membeli barang tersebut. Harga ialah sejumlah 

uang yang di butuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang beserta jasa-jasa 

tertentu atau kombinasi dari keduanya
3
.  

                                                           
1
 Philip Kotler, manajemen pemasaran (Jakarta : erlangga, 1984), Hlm. 5 

2
  Philip Kotler, manajemen pemasaran  (Jakarta: selemba empat, 2009), hlm.166 

3
 Indriyo, Manajemen Pemasaran, Cetakan ke-2, (Yogyakarta,BPFE, 2012) . h.269. 
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Lokasi juga berpengaruh terhadap keputusan yang dilakukan atau 

diambil konsumen untuk membeli suatu produk. Lokasi yang mudah 

dijangkau dan dekat dengan Keramaian merupakan lokasi yang tepat untuk 

suatu usaha. Faktor penting dalam pengembangan suatu usaha adalah letak 

lokasi terhadap daerah perkotaan, cara pencapaian dan waktu tempuh lokasi 

ke tujuan. 

Promosi merupakan salah satu variable marketing mix yang memiliki 

peran penting bagi perusahaan dalam upaya memasarkan produk dan jasanya. 

Menurut Philip Kotler Promosi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk 

mengkomunikasikan suatu produk barang/jasa  dengan cara menyampaikan 

keunggulan/kebaikan produk tersebut serta  membujuk para pelanggan/ 

konsumen yang membeli produk/jasa tersebut.
4
 

Keputusan pembelian adalah suatu usaha dimana konsumen 

menentukan produk yang akan dibeli, kualitas, kuantitas dan sebagainya yang 

diakhiri dengan pembelian produk tersebut. Maka keputusan pembelian dapat 

dipengaruhi oleh variabel Harga, Lokasi dan Promosi,. Harga merupakan 

elemen kunci dalam penawaran pasar (market offering). Untuk itu 

perencanaan bauran pemasaran harus dimulai dengan memformulasikan suatu 

penawaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen sasaran. 

Konsumen akan menilai penawaran tersebut bukan hanya atas keistimewaan 

harga saja, tetapi juga dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya 

seperti lokasi dan. 

                                                           
4
 Philip Kotler, manajemen pemasaran di Indonesia (Jakarta: selemba empat), hlm.35  
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Perkembang bisnis yang sekarang ini sedang berkembang pesat salah 

satunya adalah pada usaha property atau perumahan. Banyak pengusahaan 

yang menjalankan usahanya dibidang property karena rumah sudah pasti 

dibutuhkan oleh setiap manusia. Maka dari itu pengaruh harga, lokasi, 

promosi, produk dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian rumah. 

PT Karunia Karya Makmur merupakan perusahaan pengembang 

(developer). mencermati adanya peluang bisnis ini, maka perusahaan 

berkesempatan untuk menarik minat konsumen dalam pembelian rumah yang 

selama ini telah dibangun di kota Palembang. Hal ini dilakukan perusahaan 

dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam pembelian rumah, diantaranya dengan menawarkan produk 

perumahan dilokasi-lokasi yang strategis, desain yang menarik dan Harga 

yang bersaing. 

 Masyarakat kota palembang pada saat era perkembangan ini tentu sangat 

membutuhkan tempat tinggal yang sesuai dengan penghasilan masyarakat 

pada umumnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut rumah bersubsidi 

dianggap menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat yang ingin memiliki 

tempat tinggal dengan harga yang terjangkau. Dengan demikian setiap tahun 

permintaan terhadap rumah subsidi semakin meningkat hal ini juga dapat 

dilihat dari grafik tersebut. 
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Gambar 1.1 

Grafik Pertumbuhan rumah subsidi pada PT Karunia Karya Makmur 

Palembang 

 

 
Sumber : Data dikelola, 2018 

Berdasarkan grafik diatas dapat menjelaskan bahwa fenomena pada 

pertumbuhan rumah subsidi pada PT Karunia Karya Makmur mengalami 

peningkatan dari tahun ketahun pada tahun 2014 sebanyak 40 (20,5%) rumah 

subsisi yang telah tersalurkan ke masyarakat dan pada tahun berikutnya yaitu pada 

tahun 2016 pada galami peningkatan sebanyak 55 rumah subsidi atau 28,3% dan 

pada tahun 2018 mengalami peningkatan 100 rumah atau 51,3% dan dari tahun 

2014 hingga 2018 sebanyak 195 rumah subsidi yang tersalurkan ke masyarakat. 

Tabel 1.1 

Research Gap Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

 

 

 

Pengaruh Harga 

Hasil Penelitian Penelitian  

Terdapat pengaruh positif 

antara produk terhadap 

keputusan pembelian 

Erni Widiastuti dan 

handayani 
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Terhadap 

Keputusan Pembelian  

Terdapat pengaruh negatif 

antara produk terhadap 

keputusan pembelian 

Iful Anwar dan budi 

satrio 

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2018 

 Harga  terhadap Keputusan Pembelian yang diteliti oleh Erni Widiastuti 

dan Handayani.
5
 Menunjukan bahwa Harga berpengaruh Positif terhadap 

Keputusan Pembelian. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Iful Anwar
 6

 menunjukan bahwa Harga tidak berpengaruh terhadap 

Keputusan Pembelian. 

Tabel 1.2 

Research Gap Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian 

 

 

Pengaruh Produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian  

Hasil Penelitian Penelitian  

Terdapat pengaruh positif 

antara harga terhadap 

keputusan pembelian 

Bonaventura Efrian 

Antyadika Dan Sugiarto 

Terdapat pengaruh negatif 

antara harga terhadap 

keputusan pembelian 

Grace Marleen Wariki, 

Lisbet Manneke Dan 

Hendra tawas 

 

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber 

 Produk terhadap Keputusan Pembelian yang diteliti oleh Sugiarto.
7
 

Menunjukan bahwa Produk berpengaruh Positif terhadap Keputusan 

Pembelian. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

                                                           
5
 Erni Widiastuti dan Handayani, “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian rumah bersubsidi dengan menggunakan analisis regresi”, Prosiding Seminar Nasional 

Statistika Universitas Diponegoro 2013, ISBN: 978-602-14387-0-1 
6
 Iful Anwar, budi satrio, “Pengaruh Harga, Kualitas Produk  Terhadap Keputusan 

Pembelian (studi kasus  di showroom maxim housewares grand city mall surabaya)”,  Jurnal, 

(sekolah tinggi ilmu ekonomi surabaya,  2015) 
7
 Bonaventura Efrian Antyadika dan Sugiarto, “Analisis Pengaruh Lokasi, Harga Dan 

Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian”, (Studi Pada Wong Art Bakery&Café 

Semarang). 
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Grace Marleen Wariki, Lisbeth Manneke Dan Hendra Tawar 
8
 menunjukan 

bahwa Produk tidak berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 

Tabel 1.3 

Research Gap Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

 

 

 

Pengaruh Promosi 

Terhadap 

Keputusan Pembelian  

Hasil Penelitian Penelitian  

Terdapat pengaruh positif 

antara promosi terhadap 

keputusan pembelian 

Suzy Widyasari Dan 

Triastuti Fifilia 

Terdapat pengaruh negatif 

antara promosi terhadap 

keputusan pembelian 

Elfitri Santi 

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber 

Promosi terhadap Keputusan Pembelian yang diteliti oleh Suzy 

Widyasari Dan Triastuti Fifilia.
9
 Menunjukan bahwa Promosi berpengaruh 

Positif terhadap Keputusan Pembelian. Hal ini bertentangan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Elfitri Santi.
10

 menunjukan bahwa Promosi tidak 

berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 

Dari fenomena diatas yang menjadi latar belakang penulis dalam 

melakukan penelitian di PT. Karunia Karya Makmur Palembang, dikarenakan 

begitu pesat nya perkembangan pembangunan komplek perumahan yang ada 

                                                           
8
 Grace Marleen Wariki, Lisbeth Manneke dan Hendra Tawas, “ Pengaruh Bauran 

Promosi, Persepsi Harga Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Dan Kepuasan Konsumen 

Pada Perumahan tamansari Metropolitan manado”, Jurnal Bauran Promosi. 
9
 Suzy Widyasari Dan Triastuti Fifilia, “Analisis Pengaruh Produk, Harga, Promosi Dan 

Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian”, (studi pada Perumahan Graha estetika Semarang)”,  
10

Elfitri Santi.SE.,M.Kom.,Ak “Pengaruh Produk Dan Citra Merek Terhadap Keputusan 

Pembelian Sepatu Olahraga Merek Specs Di Kota Bekasi” Jurnal, (Politeknik Negeri Padang 

Jurusan Administrasi Niaga, 2005) 
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di Palembang sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian  tentang 

Pengaruh Harga, Lokasi Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Rumah Bersubsidi Pada PT Karunia Karya Makmur Palembang. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian Rumah 

bersubsidi pada PT karunia karya makmur Palembang ? 

2. Bagaimana Lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian rumah 

bersubsidi pada PT karunia karya makmur Palembang ? 

3. Bagaimana Promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian rumah 

bersubsidi pada PT karunia karya makmur Palembang ? 

4. Bagaimana pengaruh harga, lokasi dan promosi terhadap keputusan 

pembelian rumah bersubsidi pada PT karunia karya makmur Palembang ? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengertian 

yang timbul tidak terlalu luas, maka peneliti ini dibatasi hanya pada 

pengaruh harga, lokasi, promosi, produk dan kualitas pelayanan terhadap 
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keputusan pembelian rumah bersubsidi pada PT Karunia Karya Makmur 

Palembang. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Harga terhadap keputusan pembelian 

rumah bersubsidi pada PT karunia karya makmur Palembang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Lokasi terhadap keputusan pembelian 

rumah bersubsidi pada PT karunia karya makmur Palembang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Promosi terhadap keputusan pembelian 

rumah bersubsidi pada PT karunia karya makmur Palembang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh harga, lokasi dan promosi terhadap 

keputusan pembelian rumah bersubsidi pada PT karunia karya makmur 

Palembang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak, antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

penambahan referensi yang dapat memberikan informasi bagi 

kemungkinan adanya penelitian lebih lanjut. Bagi kalangan akademis, 

diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dijadikan acuan untuk 
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penelitian serupa dimasa yang akan datang. Bagi peneliti, diharapkan 

dapat membantu untuk menambah wacana dan referensi baik secara 

teori maupun praktek khususnya mengenai pengaruh harga, lokasi, 

promosi, produk dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian 

rumah bersubsidi pada PT Karunia Karya Makmur Palembang. 

sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang terkait dan 

sejenis. Penulis juga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama 

mengikuti perkuliahan pada jurusan Ekonomi Syariah Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah  Pelambang. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi konsumen penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi 

dalam pengambilan keputusan pembelian rumah bersubsidi pada PT 

Karunia Karya Makmur Palembang.  

 

F. Kontribusi Penelitian 

1. Kontribusi Teori 

Penelitian ini diharapkan dapat Menjadi kontribusi tentang faktor-

faktor yang mempengaaruhi keputusan pembelian rumah bersubsidi. 

 

2. Kontribusi praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu developer dalam 

memasarkan perumahan bersubsidi di Palembang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

A. Keputusan Pembelian 

keputusan pembelian merupakan keputusan konsumen untuk membeli 

suatu produk setelah sebelumnya memikirkan tentang layak tidaknya 

membeli produk itu dengan mempertimbangkan informasi-informasi yang 

ia ketahui dengan realitas tentang produk itu setelah ai menyaksikannya. 

Setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan tentang pencarian, 

pembelian, penggunaan beragam produk dan jasa. Keputusan pembelian 

merupakan hal yang lazim dipertimbangkan konsumen dalam proses 

pemenuhan kebutuhan akan barang maupun jasa. Sebuah keputusan 

pembelian terjadi melalui proses prilaku yang terdiri dari lima tahap yaitu 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi terhadap alternative-

alternative, keputusan pembelian dan kemudian hasil atau perilaku 

pembeli. Kelima tahap ini menunjukan bahwa proses pembelian dimulai 

jauh dari sebelumnya saat dilaksanakannya pembelian dan memiliki 

konsekuensi jauh setelah pembelian.
11

 

1. Faktor pembelian 

Pemasar harus tahu bagaimana tingkah laku membeli konsumen 

yang dipengaruhi oleh karakteristik pembeli tertentu dan proses 

pengambilan keputusan pribadi. 

                                                           
11

 Philip Kotler dan keller, prinsip-prinsip pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2009) hlm, 98 
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karakteristik tersebut meliputi : 

a. Factor Budaya 

Budaya adalah penentu paling dasar dari keinginan dan tingkah 

laku seseorang, hal ini termasuk nilai-nilai dasar, persepsi, pilihan 

dan tingkah laku yang diserap dari keluarga atau lembaga lain. 

b. Factor Sosial 

Factor sosial juga mempengaruhi tingkah laku pembeli. Pilihan 

produk dan merek amat dipengaruhi oleh kelompok acuan 

seseorang, termasuk keluarga, teman, dan organisasi sosial serta 

professional. 

c. Factor Pribadi 

Faktor pribadi seperti umur dan tingkatan pekerja, situasi ekonomi, 

gaya hidup dan kepribadian juga mempengaruhi keputusan 

membeli. 

d. Faktor Psikologis 

Tingkah laku pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh empat 

faktor psikologis yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan dan 

keyakinan serta sikap. 

Kotler berpendapat bahwa seseorang mungkin dapat memilki peranan 

yang berbeda-beda dalam setiap keputusan pembelian. Berbagai peran 

yang mungkin terjadi adalah : 
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1. Pengambilan inisiatif (initiator), yaitu orang yang pertama-tama 

menyarankan atau memikirkan gagasan membeli produk atau jasa 

tertentu. 

2. Orang yang mempengaruhi (influence), yaitu orang yang 

pendangan atau nasihatnya diperhitungkan dalam membuat 

keputusan akhir. 

3. Pembuat keputusan (decider), yaitu seseorang yang akan 

menentukan keputusan mengenai produk yang akan dibeli, cara 

pembayaran dan tempat melakukan pembelian. 

4. Pembeli (buyer), yaitu seseorang yang melakukan pembelian 

5. Pemakai (user), yaitu seseorang atau beberapa orang yang 

menikmati atau memakai produk atau jasa. 

 

2. Proses Keputusan Pembelian 

Pengertian keputusan pembelian ialah tahap dalam proses 

pengambilan keputusan dimana konsumen benar-benar membeli. 

Pengambilan keputusan pembelian merupakan suatu kegiatan individu 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan 

barang yang ditawarkan. Keputusan pembelian adalah tindakan dari 

konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk yang 

ditawarkan. Beberapa dari sekian faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, 

biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan 
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produk sudah yang sudah dikenal oleh Masyarakat sebelum konsumen 

memutuskan untuk membeli biasanya konsumen melalui beberapa 

tahap terlebih dahulu yaitu, (1) pengenalan masalah (2) pencarian 

informasi (3) evaluasi alternative (4) keputusan membeli atau tidak (5) 

perilaku pasca pembelian Kotler dan Amstrong. namun dalam 

pembelian yang lebih rutin, konsumen sering kali melompati atau 

membalik beberapa tahap ini. 

Proses keputusan pembelian merupakan suatu perilaku konsumen 

untuk menentukan suatu proses pengembangan keputusan dalam 

membeli sutatu produk. Proses tersebut merupakan sebuah 

penyelesaian masalah harga yang terdiri dari lima tahap.
12

 

Tahap proses keputusan pembelian : 

1. Pengenalan masalah 

Merupakan tahap pertama diproses keputusan pembelian dimana 

konsumen mengenali masalah atau kebutuhan. 

2. Pencarian informasi 

Seorang konsumen yang telah tertarik mungkin mencari lebih 

banyak informasi, jika dorongan konsumen begitu kuatnya dan 

produk yang memuaskan berada dalam jangkauan, konsumen 

kemungkinan besar akan membelinya, sebaliknya, konsumen 

mungkin akan menyimpan kebutuhan dalam ingatan atau 

                                                           
12

 Philip kotler dan amstrong, prinsip-prinsip pemasaran, (Jakarta: erlangga, 2012), Hlm, 

102 
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melakukan pencarian informasi yang berkaitan dengan kebutuhan 

itu. Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber 

manapun. Sumber-sumber meliputi: 

a. Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga, kenalan 

b. Sumber komersial: iklan, wiraniaga, dealer, kemasan, pajangan 

c. Sumber public: media massa, organisasi penilai pelanggan 

d. Sumber pengalaman: menangani, memeriksa, menggunakan 

produk 

3. Penilaian alternatif 

Konsumen menggunakan informasi sifat-sifat produk untuk 

mengevaluasi merek-merek alternatif sebagai himpunan dari sifat-

sifat atau ciri-ciri tertentu. Kadang kala mereka bertanya pada 

teman. Evaluasi alternatif merupakan tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen menggunakan 

informasi untk mengevaluasi merek-merek alternatif dalam satu 

susunan pilihan. 

4. Keputusan pembelian 

Setelah melalui evaluasi dengan pertimbangan yang matang, pada 

tahap ini konsumen secara actual membeli suatu produk. Terdapat 

dua faktor yang mempengaruhi keputusan membeli dan tujuan 

pembelian yaitu sikap orang lain dan faktor situasional yang tidak 

dapat diprediksi atau tidak terduga. Semua proses tersebut tidak 
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terlepas dari faktor-faktor psikologis konsumen dan pengalaman 

konsumen atas produk atau jasa yang akan dibeli. 

5. Perilaku setelah pembelian 

Setelah pembelian produk, konsumen akan mengalamisuatu tingkat 

kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Konsumen akan 

memperhatikan sikap dan perilaku positif terhadap produk atau jasa 

yang dibelinya apabila konsumen merasa puas. Kemungkinan akan 

membeli lagi, loyal atau bahkan tidak segan-segan untuk 

merekomendasikan kepada orang lain, sebaliknya jika konsumen 

kecewa, maka cenderung akan bersikap negative, menghentikan 

pembelian berikutnya atau menceritakan hal-hal yang tidak 

menyenangkan mengenai produk atau jasa yang dibelinya kepada 

konsumen lain. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen dengan 

suatu produk akan mempengaruhi perilaku selanjutnya.
13

 

 

3. Tahap-Tahap dalam Peroses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler, proses pengambilan keputusan pembelian 

konsumen dilakukan dengan melalui serangkaian tahap sebagai berikut:
14
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 Kardila Magda, “Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Lokasi Terhadap Keputusan 

Pembelian (Studi pada El,s Coffee Kartini Bandar Lampung)”, Skripsi, (Lampung: Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017), Hlm. 33 
14

 Bilson Simamora, panduan riset perilaku konsumen, (Jakarta :PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2009), hlm 15 
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Gambar 2.1 

Tahap Proses Keputusan Pembelian 

 

 

Sumber : (Kotler, 2002) 

   Keputusan pembelian merupakan suatu proses penyelesaian 

masalah pembelian produk yang terdiri dari pengenalan masalah, pencarian 

informasi, eveluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku setelah 

pembelian. Proses keputusan pembelian ada lima tahap yaitu sebagai 

berikut:
15

 

1. Pengenalan masalah.
16

 

  Proses pembelian dimulai ketika pembelian mengenai 

masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetus oleh 

rangsangan internal atau eksternal. Dengan rangsangan internal, 

salah satu dari kebutuhan nomal seseorang naik ke tingkat 

maksimum dan menjadi dorongan, ataun kebutuhan bias timbul 

akibat rangsangan eksternal. harus meningkatkan motivasi konsumen 

sehingga pembelian potensial dapat pertimbangan serius. 

2. Pencarian informasi. 

  Konsumen sering mencari jumlah informasi yang terbatas. 

Keadaan pencarian lebih rendah disebut perhatian tajam. Pada 

                                                           
15

 Philip, Kotler. Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Prehallindo, Jilid 1, 2002), hlm. 202 
16

 Ibid, hlm 203 
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tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih reseptif terhadap informasi 

tentang sebuah produk.    

3. Evaluasi alternatif. 

  Evaluasi alternatif merupakan cara konsumen memproses 

informasi merek kompotitif dan melakukan penelian nilai akhir.  

4. Keputusan pembelian. 

  Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi 

antar merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga membentuk 

maksud untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam 

melaksanakn maksud pembelian, konsumen bisa membentuk lima 

sub keputusan, yaitu merek, penyalur, kuantitas, waktu, dan metode 

pembayaran.  

5. Perilaku setelah pembelian. 

  Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik 

dikarenakan melihat fitur mengkhawatirkan tertantu atau 

mendengarkan hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain dan 

waspada terhadap infomasi yang mendukung keputusannya. 
17

 

 

4. Teknik-Teknik Pendekatan Keputusan Konsumen
18

 

a. Teknik Pendekatan Stimulus Respons 

                                                           
17

 Sumarwan Ujan, Perilaku Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 90 
18

Dr. AA Anwar Prabu Mangkunegara, perilaku konsumen, (Jakarta : Erlangga, edisi 13 

jilid 1, 2009), hlm 53` 
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    Teknik ini merupakan penyampaian ide-ide atau 

pengetahuan tentang suatu produk dan merek kepada konsumen agar 

konsumen tertarik aatau termotivasi untuk mengambil keputusan 

membeli produk-produk yang disampaikan itu. Dengan kata lain, 

pemilik toko atau pramuniaga memberika stimulasi berupa produk-

produk yang ada dalam toko kemudian diharapkankonsumen 

meresponsnya secara positif. 

b. Teknik Pendekatan Humanistik
19

 

`  Teknik ini merupakan teknik pendekatan bersifat 

manusiawi. Dalam teknik ini keputusan membeli sepenuhnya 

diserahkan kepada konsumen yang bersangkutan. Pemilik tokoatau 

pramuniaga hanya lebih bersiifat  menyediakan berbagai jenis produk, 

merek, kualitas, dan memberikan  informasi tentang manfaat, 

kebaikan dan kelemahan yang terdapat pada masing-masing produk 

tersedia. 

c. Teknik Pendekatan Kombinasi antara Stimulus-Respons dan 

Humanistik. 

   Teknik ini merupakan teknik pendekata dari hasil 

kombinasi antara pemilik toko atau pramuniaga dalam menghadapi 

konsumen lebih bersifat menkondisikn perilaku yang memungkinkan 

konsumen termotivasi untuk membeli, namu keputusan pembelian 

sepenuhnya diserahkan kepada konsumen. 

                                                           
19

 . Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen, (Bandung  : PT Refika  Aditama, 2012), hlm 

166 
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d. Teknik Pendekatan dengan Komunikasi dan Persuasif 

  Teknikini merupakan teknik pendekatan dengan 

menggunakan komunikasi persuasif melalui rumus AIDDAS: 

A=attention (perhatian), I=Interest (minat), D=Desire (hasrat), 

D=Decision (keputusan), A=Action (tindakan), dan S=Satisfaction 

(kepuasan). 

5. Struktur Keputusan Membeli 

Menurut Swastha,  ada enam struktur keputusan membeli tersebut 

adalah sebagai berikut : 
20

  

a. Keputusan tentang jenis produk 

 Konsumen dapat mengambil keputusan untuk 

membeli sebuah produk atau menggunakan uangnya untuk 

tujuan lain. Dalam hal ini perusahaan harus memusatkan 

perhatiannya kepada orang-orang yang berminat membeli 

produk serta alternatif lain yang mereka pertimbangkan.  

b. Keputusan tentang bentuk produk 

  Konsumen dapat mengambil keputusan untuk 

membeli produk tertentu. Keputusan tersebut menyangkut pula 

ukuran, mutu, desain, dan sebagainya. Dalam hal ini 

perusahaan harus melakukan suatu riset pemasaran untuk 

                                                           
20

 Prof. Dr. Basu Swastha Dharmmesta , Dr. T.Hani Handoko,  Manajemen Pemasaran, 

(Yogyakarta :BPFE , 2009), hlm 102 
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mengetahui kesukaan konsumen tentang produk bersangkutan 

agar memaksimumkan daya tarik produknya.  

c. Keputusan tentang merek 

  Konsumen harus mengambil keputusan tentang 

merek mana yang akan dibeli. Setiap merek memiliki 

perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal ini perusahaan 

harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah 

merek.
21

 

d. Keputusan tentang penjualnya 

  Konsumen harus mengambil keputusan dimana hal 

ini akan dibeli, apakah pada toko serba ada, toko alat listrik, 

toko khusus batik, toko pakaian atau toko lain. Dalam hal ini 

produsen, pedagang besar, dan pengecer harus mengetahui 

bagaimana konsumen memilih penjual tertentu.  

e. Keputusan tentang jumlah produk  

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang berapa 

banyak produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian 

yang dilakukan mungkin lebih dari satu unit. Dalam hal ini 

perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk sesuai 

dengan kenginan yang berbeda-beda dari para pembeli.  

                                                           
21

 Hesti Ratnaningrum, Pengaruh Promosi, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap 

Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Bahan Bakar Pertalite. (Yogyakarta:Universitas Sanata 
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f. Keputusan tentang waktu pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan ia 

harus melakukan pembelian. Masalah ini menyangkut tersedianya 

uang untuk membeli produk. Oleh karena itu perusahaan harus 

mengetahui  penentuan waktu pembelian. 

 

B. Harga 

Harga produk atau jasa yang dipasarkan merupakan faktor yang  

penting. Harga suatu barang atau jasa merupakan faktor yang menjadi 

pertimbangan bagi konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian. 

Harga jual akan menetukan kedudukan perusahaan pada pasar persaingan, 

di dalam persaingan usaha yang semakin ketat sekarang ini dan semakin 

banyaknya usaha-usaha yang baru yang bergerak di bidang yang sama, 

menurut perusahaan dapat menentukan harga terhadap produk atau jasa 

yang mereka jual dengan tepat. Persaingan harga sangat mempengaruhi 

bertahan atau tidaknya suatu perusahaan menghadapi para pesaingnya.
22

 

Menurut kotler dan keller harga adalah jumlah uang yang harus 

dibayar pelanggan untuk produk itu.
23

 Sedangankan menurut kotler dan 

amstrong, harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu 

produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas 

manfaat manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

tersebut. 
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 Kardila Magda, “Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Lokasi Terhadap Keputusan 

Pembelian (Studi pada El,s Coffee Kartini Bandar Lampung)”, Skripsi, (Lampung: Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017), Hlm.21 
23

 Philip Kotler dan keller, prinsip-prinsip pemasaran, (Jakarta; PT.indeks, 2008), hlm 65 
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1. Metode dasar penetapan harga 

Ada beberapa metode dasar yang digunakan untuk penetapan harga, 

yaitu :
24

 

a. Harga yang didasarkan pada biaya 

Metode penetapan harga yang didasarkan pada biaya dalam 

bentuk yang paling sederhana adalah : 

1. Metode Cost-Plus Pricing 

Dalam metode ini, penjual atau produsen menetapkan harga 

jual satu unit barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya 

per unit ditambah dengan suatu jumlah untuk menutup laba 

yang diinginkan (margin) pada unit tersebut. 

2. Metode Mark – Up Pricing 

Metode ini banyak dipakai oleh para pedagang. Pedagang 

yang membeli barang-barang dagangan akan menentukan harga 

jualnya setelah menambah harga beli dengan sejumlah Mark-

Up (penambahan), yang dipakai untuk menutup biaya overhead 

(biaya pengeluaran tambahan) dan laba bagi perusahaan. 

b. Analisa Brock-Even (pulang pokok) 

Sebuah metode penetapan harga yang didasarkan pada 

permintaan pasar dan masih mempertimbangkan biaya. Perusahaan 

dapat dikatakan dalam keadaan break-even bilamana penghasilan 
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(revenue) yang diterima sama dengan ongkosnya. Dengan 

anggapan bahwa harga jualnya sudah tertentu. Menurut metode ini, 

perusahaan akan mendapat laba bilamana penjualan yang dicapai 

berada di atas titik break-even. 

c. Analisa Marjinal 

Dalam analisa marjinal, harga ditentukan atas dasar 

keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Untuk 

mendapatkan laba maksimum, penjual/produsen dapat menentukan 

harga per unit dimana permintaan per unit seimbang dengan biaya 

per unitnya. 

d. Penetapan harga di bawah harga saingan 

1. Penetapan harga sama dengan harga saingan 

Sering dijumpai adanya penjual yang menetapkan harga 

sama dengan harga saingan. Cara seperti ini akan lebih 

menguntungkan jika dipakai pada saat harga dalam persaingan 

itu tinggi. Biasanya penjual menggunakan cara tersebut untuk 

barang-barang standard. 

2. Penetapan harga di bawah harga saingan 

Metode ini biasanya digunakan oleh para pengecer, dan 

perusahaan sering tidak mengetahui adanya praktek-praktek 

tersebut. Mereka mempunyai suatu prinsip bahwa mark-up 

yang lebih rendahakan menghasilkan volume penjualan yang 

tinggi. Mereka juga berpendapat bahwa nama baik produsen 
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ikut membawa nama baik pengecer. Penetapan harga dibawah 

harga saingan ini juga merupakan suatu cara yang baik bagi 

perusahaan untuk memasuki pasar yang baru, oleh karena itu 

banyak pengecer menggunakan metode tersebut untuk barang-

barang yang permintaanya elastik. 

3. Penetapan harga di atas harga saingan 

Kadang-kadang produsen dan pengecer menetapkan harga 

produknya di atas tingkat harga pasar. Metode ini hanya sesuai 

digunakan oleh perusahaan yang sudah mempunyai reputasi 

atau perusahaan yang menghasilkan barang-barang prestise. Ini 

disebabkan karena konsumen kurang memperhatikan harga 

dalam pembeliannya, tetapi mereka lebih mengutamakan 

kualitas atau faktor yang akan diperolehnya dari barang 

tersebut. 

Penyesuaian harga yang dapat dilakukan yaitu penetapan harga 

secara geografis, potongan dan insentif harga, dan penetapan harga 

terdiferensiasi. 

1. Penetapan harga geografis : penyesuaian untuk member harga 

kepada produk untuk konsumen yang berbeda di lokasi dan Negara 

yang berbeda. Metode yang digunakan adalah barter, persetujuan 

kompensasi, pengaturan pembelian kembali, dan offset. 

2. Diskon harga dan insentif : penyesuaian harga untuk pembayaran 

dini, pembelian volume, dan pembelian diluar musim. Metode yang 
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digunakan adalah diskon kuantitas, diskon fungsional, dan diskon 

musiman. 

3. Penetapan harga promosi : penyesuaian harga untuk merangsang 

pembelian dini. Metode yang digunakan adalah penetapan harga 

pemimpin kerugian, penetapan harga acara khusus, rabat tunai, 

pembiayaan bunga rendah, jangka waktu pembayaran lebih panjang, 

jaminan dan kontrak jasa, serta diskon psikologi. 

4. Penetapan harga terdiferensiasi : penyesuaian harga untuk 

mengakomodasi perbedaan pelanggan, produk, lokasi, dan lain-lain. 

Metode yang digunakan adalah deskriminasi harga tingkat pertama, 

kedua, dan ketiga. Pada deskriminasi harga tingkat ketiga, 

penyesuaian harga yang dilakukan adalah penetapan harga segmen 

pelanggan, bentuk produk, harga citra, harga saluran, harga lokasi, 

harga waktu, dan harga pencapaian. 

 

2. Tujuan penetapan harga 

Pada umumnya penjual mempunyai beberapa tujuan dalam 

penetapan harga produknya. Tujuan tersebut antara lain : 

1. Mendapatkan laba maksimum. 

2. Mendapatkan pengambilan investasi yang ditargetkan atau 

pengambilan pada penjualan bersih. 

3. Mencagah atau mengurangi persaingan. 
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Harga memiliki peranan utama dalam proses pengambilan 

keputusan yaitu :
25

 

1. Peranan alokasi harga 

Fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk 

memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi 

yang diharapkan berdasarkan daya belinya, pembeli 

membandingkan harga dari berbagai alternative yang tersedia, 

kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. 

2. Peranan informasi harga 

Fungsi harga dalam membidik konsumen mengenai factor-

faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat 

dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk 

menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi 

yang sering muncul adalah bahwa harga yang mahal 

mencerminkan kualitas yang tinggi sehingga konsumen menilai 

harga yang ditetapkan sesuai dengan kualitas produk maupun 

jasa yang ditetapkan. 

Harga  merupakan salah satu factor penentu konsumen dalam 

menentukan suatu keputusan pembelian terhadap suatu produk maupun 

jasa. Terutama apabila produk atau jasa yang akan dibeli tersebut 

merupakan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman dan 

kebutuhan pokok lainnya, konsumen akan sangat memperhatikan harganya. 

                                                           
25

 Tjiptono, strategi pemasaran edisi ketiga (Yogyakarta: Andi, 2008) hlm, 23 
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Pengusaha perlu untuk memperhatikan hal ini, karena dalam persaingan 

usaha, harga yang ditawarkan oleh pesaing bisa lebih rendah dengan 

kualitas yang sama atau bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Hal ini 

menyebabkan dalam penentuan harga produk atau jasa yang dijual, baik 

perusahaan besar maupun usaha kecil sekalipun harus memperhatikan 

konsumen dan para pesaingnya. 

Konsumen dalam melakukan pembelian, factor harga merupakan 

factor yang lebih dulu diperhatikan, kemudian disesuaikan dengan 

kemampuannya sendiri. Harga dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu : 

mahal, sedang dan murah. Sebagai konsumen yang berpendapat menengah 

menganggap bahwa harga yang ditawarkan mahal, namun konsumen yang 

berpendapatan tinggi beranggapan bahwa harga produk tersebut murah. 

Berdasarkan harga yang ditetapkan, konsumen akan mengambil keputusan 

apakah akan membeli produk tersebut atau tidak. 

3. Indikator harga 

  Indikator harga yang digunakan dalam penelitian ini menurut 

Kotler dan amstrong : 

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

3. Daya saing harga 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat produksi 

5. Harga mempengaruhi daya beli konsumen 
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C. Lokasi 

Lokasi merupakan salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi 

konsumen  dalam melakukan pembelian. Pengambilan lokasi yang baik 

dan strategis ialah berada di pusat kegiatan masyarakat. Lokasi yang 

dipilih haruslah mampu mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga 

usahanya dapat bertahan. 

Dalam memilih lokasi untuk menjalankan suatu usaha, para 

pengusaha/pelaku usaha perlu mempertimbangkan beberapa faktor, 

diantaranya : 

1. Akses yaitu kemudahan untuk menjangkau 

2. Visibilitas yaitu kemudahan untuk dilihat 

3. Lalu lintas, ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu banyaknya orang 

yang lalu lalang bisa memberikan peluang yang besar terjadinya 

implus buying dan kepadatan serta kemacetan bisa jadi hambatan. 

4. Tempat parkir yang luas dan aman 

5. Ekspansi yaitu tersedia tempat yang luas untuk perluasan di kemudian 

hari 

6. Lingkungan yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang 

ditawarkan 

7. Persaingan yaitu lokasi dengan persaingan sejenis 

8. Peraturan pemerintah. 



46 
 

 
 

Kotler dan keller mengartikan lokasi sebagai sarana aktivitas 

perusahaan agar produk mudah didapatkan oleh konsumen sasarannya, 

sedangkan Effebdy berpendapat bahwa yang perlu mendapat perhatian 

dalam hal lokasi ini meliputi banyak hal (saluran distribusi, persediaan dan 

transport) termasuk dalam tempat perusahaan beroperasi, berproduksi 

maupun cara penyampaian barang dari produsen kepada konsumen.
26

 

D.  Promosi 

  Menurut Philip Kotler, Promosi merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk mengkomunikasikan suatu produk barang atau jasa  

dengan cara membujuk para pelanggan atau konsumen yang membeli 

produk atau jasa tersebut dan menyampaikan keunggulan atau kebaikan 

produk tersebut.
27

 

 Menurut Swastha mengatakan bahwa : Promosi ialah arus 

informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

organisasi atau seseorang kepada tindakan yang menciptakan pertukaran 

dalam pemasaran.
28

 

 Menurut Tjiptono, promosi merupakan kegiatan pemasaran yang 

berusaha menyebarkan informasi, membujuk atau mempengaruhi dan 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

                                                           
26

 Philip Kotler dan keller, manajemen pemasaran, (Jakarta: PT.indeks, 2008), hlm 64 
27

 Suzy Widyasari dan Erna Triastuti Fifilia, (1997). “Analisis Pengaruh Produk, Harga, 

Promosi Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Rumah”, 

http://mahasiswa.dinus.ac.id/docs/skripsi/lengkap/19283. 
28

 Basu Swastha, Azas-azas Marketing, (Yogyakarta: Liberty,2006),hlm. 66 
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bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan.
29

 

1. Macam-macam Promosi 

  Ada beberapa macam cara melakukan promosi, dan kecenderungan 

nya adalah cara yang dipakai  makin berkembang. Secara garis besar 

kelompok cara promosi dapat dibagi menjadi berikut :
30

 

a. Periklanan 

  Periklanan dilihat sebagai kegiata penawaran kepada suatu 

kelompok masyarakat baik secara lisan maupun dengan 

penglihatan (berupa berita) tentang suatu produk, jasa atau ide. 

Tetapi periklanan dilakukan dengan mengeluarkan sejumlah biaya, 

berbeda dengan publisitas yang disiarkan tanpa mengeluarkan 

biaya. 

b. Personal selling
31

 

 Personal selling atau penjualan pribadi merupakan 

komunikasi persuasi seseoranng secara individual kepada 

seseorang atau lebih calon pembeli dengan maksud 

menimbulkan permintaaan (penjualan). 

c. Publisitas  

 Sejumlah informasi tentang seseorang, barang atau 

organisasi atau perusahaaan yang diperluaskan ke masyarakat 

                                                           
29

 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran. (Yogyakarta: Andi Offset Edisi Pertama), hlm. 45 
30

 M. Mursid, Manajemen Pemasaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hlm 96 
31

 Kasmir, Kewirahusaan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Hlm. 198 
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dengan cara membuat berita yang mempunyai arti komersial atau 

berupa penyajian-penyajian yang lainyang bersifat positif. 

Dengan demikian suatu perusahaan beserta produknya dapat 

menjadi perhatian umum. 

d. Sales promotion
32

 

 Alat promosi selain periklanaan, personal selling dan 

publisitas adalah berupa sales promotion yang dilakukan dengan 

peragaan, pertunjukan dan pameran, demontrasi dan berbagai 

macam usaha penjualan yang tidak bersifat rutin. 

2. Tujuan Promosi 

 Dalam praktek promosi menurut Swasta ialah dapat dilakukan 

dengan mendasarkan pada tujuan-tujuan berikut:
33

 

a. Memodifikasi tingkah laku 

b. Memberitahu  

c. Membujuk  

d. Mengingatkan. 

3. Indikator Promosi Penjualan 

 indikator-indikator promosi penjualan yang tepat dalam 

mempromosikan produk. Menurut Kotlerdan Keller indikator-indikator 

promosi diantaranya adalah
34

: 

                                                           
32

 Mursid, Manajemen Pemasaran, Hlm. 95 
33

 Basu Swastha, Azas-azas Marketing, (Yogyakarta: Liberty,2006),hlm. 75 
34

 Philip Kotler Dan keller, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT Indeks,2007), Hlm 272 
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a. Frekuensi promosi adalah jumlah promosi penjualan yang dilakukan 

dalam suatu waktu melalaui media promosi penjualan. 

b. Kualitas promosi adalah tolak ukur seberapa baik promosi penjualan 

dilakukan. 

c. Kuantitas promosi adalah nilai atau jumlah promosi penjualan yang 

diberikan konsumen. 

d. Waktu promosi adalah lamanya promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

e. Ketepatan atau kesesuaian sasaran promosi merupakan faktor yang 

diperlukan untuk mencapai target yang diinginkan perusahaan. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reimond Yohanes Monintja, 

Silvya Mandey, Agus Supandi Soegoto (2015) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Analisi Merek, Promosi Dan Harga Pengaruhnya Terhadap Keputusan 

Pembelian Di Gelael Swalayan Manado” Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara bersama variabel merek, promosi, dan Harga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Secara parsial Variabel merek 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel 

promosi dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Riyono (2016) dalam jurnalnya yang 

berjudul “Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi Dan Brand Image Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Aqua Di Kota Pati” hasil penelitian ini menunjukan 
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bahwa kualitas produk(X1), harga(X2), promosi(X3) dan brand image(X4) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian berdasarkan 

uji signifikansi t, variable brand image mempunyai pengaruh signifikan yang 

paling besar terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian yang dilakukan oleh erni widiastuti dan handayani (2013) 

dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis factor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian rumah bersubsidi dengan mengunakan analisis regresi. 

Di perumahan Griya Putra Utama Kab. Sukoharjo.” Hasil Penelitian 

menyatakan bahwa Iklan televisi dan Harga berpengaruh Signifikan terhadap 

Keputusan pembelian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Iryanita, Y. Sugiarto (2013) 

dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Pengaruh Citra Merek, Persepsi 

Harga, dan Persepsi Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Studi 

Pada Konsumen Produk ATBM Pekalongan)” Hasil Penelitian menunjukan 

Bahwa Citra Mrek, Harga, Kualitas Produk berpengaruh Positif yang 

Signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggoro Dwi Kurniawan (2012) 

dalam jurnalnya yang berjudul “Analisi Pegaruh Produk, Promosi, Harga, 

Dan Tempat Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Kedai Amarta 

Semarang)” Hasil dari penelitian ini adalah Variabel Produk dan Promosi 

Berpengaruh Signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan Variabel 
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Harga dan Tempat tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Doni Hardadi (2012) dalam jurnalnya 

yang berjudul “Pengaruh Produk, Harga, Promosi Dan Distribusi Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Projector Microvision” Hasil 

dari penelitian ini adalah Variabel Produk, harga, promosi  dan distribusi 

Berpengaruh  positif Signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayati (2017) dalam jurnalnya 

yang berjudul “Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian Handphone Samsung Di Yogyakarta” hasil uji t dapat 

diketahui bahwa variabel promosi berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian, sedangkan variabel citra merek dan harga tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Achidah, M Mukery Warso, 

Leonardo Budi Hasiolan (2016) dalam Jurnalnya yang berjudul “Pengaruh 

Promosi, Harga, Dan Desain Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor” 

Dari persamaan regresi linier berganda dari uji t diperoleh temuan bahwa 

secara individu variabel promosi, harga dan desain berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian pada taraf 5%. Dari hasil uji f bahwa secara 

bersama – sama yaitu promosi, harga dan desain berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian dimana nilai f hitung sebesar 57,205 > f tabel 

sebesar (2,65). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Tommy Zulkarnaim (2015) dalam 

jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Produk, Promosi Dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Samsung Surabaya” Dapat 

disimpulkan bahwa variabel produk (pro1), promosi (promosi) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. sedangkan variabel kualitas 

pelayanan (pel3) tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Sehingga hipotesa yang dikemukakan terbukti signifikan kebenarannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Iful Anwar, Budi Satrio (2015) dalam 

jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian” Dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa harga 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keputusan pembelian, sedangkan 

kualitas produk berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan 

pembelian. 

 

 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama 

Peneliti 

Judul Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Reimond 

Yohanes 

Monintja, 

Silvya 

Mandey, 

Agus 

Supandi 

Soegoto 

Analisi Merek, 

Promosi Dan 

Harga 

Pengaruhnya 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Di 

Gelael 

H1:Merek 

H2:Promosi 

H3:Harga 

Y:Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara bersama variabel 

merek, promosi, dan 

Harga berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

Secara parsial Variabel 
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(2015) Swalayan 

Manado 

merek berpengaruh 

positif namun tidak 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Variabel promosi dan 

harga berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 

2 Riyono 

(2016) 

Pengaruh 

Kualitas Produk, 

Harga, Promosi 

Dan Brand 

Image Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Produk Aqua Di 

Kota Pati 

H1:Produk 

H2:Harga 

H3:Promosi 

H4:Brand 

Image 

Y:Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Kualitas produk(X1), 

harga(X2), 

promosi(X3) dan 

brand image(X4) 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

keputusan pembelian. 

berdasarkan uji 

signifikansi t, variabel 

Brand image 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan paling 

besar terhadap 

keputusan pembelian 

3 Erni 

widiastuti 

SWE 

Handayani 

(2013) 

Analisis 

factor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

keputusan 

pembelian 

rumah 

bersubsidi 

dengan 

mengunakan 

analisis 

regresi. Di 

perumahan 

Griya Putra 

Utama Kab. 

Sukoharjo. 

Mengunakan 

analisis regresi 

linear 

berganda. 

 

Variable yang 

digunakan 

(X1) Lokasi 

(X2) 

kemudahan 

mendapatkan 

pinjaman 

(X3) 

pendapatan 

konsumen 

(X4) harga 

rumah 

(X5) fasilitas 

dan sarana 

umum 

(X6) peraturan 

Hasil Penelitian 

menyatakan bahwa 

Iklan televisi dan 

Harga berpengaruh 

Signifikan terhadap 

Keputusan pembelian,  
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perundangan 

(Y) keputusan 

pembelian 

4 Rizky 

Iryanita, 

Y. 

Sugiarto 

(2013) 

Analisis 

Pengaruh Citra 

Merek, 

Persepsi 

Harga, dan 

Persepsi 

Kualitas 

Produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(Studi Pada 

Konsumen 

Produk ATBM 

Pekalongan) 

H1:Citra 

Merek 

H2:Persepsi 

Harga 

H3:Persepsi 

Kualitas 

Produk 

Y:Keputusan 

Hasil Penelitian 

menunjukan Bahwa 

Citra Mrek, Harga, 

Kualitas Produk 

berpengaruh Positif 

yang Signifikan 

terhadap Keputusan 

Pembelian,  

5 Anggoro 

Dwi 

Kurniawa

n 

(2013) 

Analisi 

Pegaruh 

Produk, 

Promosi, 

Harga, Dan 

Tempat 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(Studi Pada 

Kedai Amarta 

Semarang) 

H1:Produk 

H2:Promosi 

H3:Harga 

H4:Tempat 

Y:Keputusan 

Pembelian 

Hasil dari penelitian 

ini adalah Variabel 

Produk dan Promosi 

Berpengaruh 

Signifikan terhadap 

keputusan pembelian, 

sedangkan Variabel 

Harga dan Tempat 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian. 

6 Korniawa

n Raharjo, 

Suryono 

Budi 

Santosa 

(2015) 

Analisis 

pengaruh 

lokasi, kualitas 

pelayanan dan 

persepsi harga 

terhadap 

keputusan 

pembelian di 

T.B rajawali 

kalicik, demak 

H1:lokasi 

H2:kualitas 

pelayanan 

H3:persepsi 

harga 

Y:Keputusan 

Pembelian 

Berdasarkan hasil 

analisis data 

menunjukan bahwa 

benar adanya secara 

signifikan lokasi 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

7 Siti 

Nurhayati 

(2017) 

Pengaruh Citra 

Merek, Harga 

Dan Promosi 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

H1:Citra 

Merek 

H2:Harga 

H3:Promosi 

Y:Keputusan 

Pembelian 

 Berdasarkan hasil uji 

t dapat diketahui 

bahwa variabel 

promosi berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap keputusan 
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Handphone 

Samsung Di 

Yogyakarta 

pembelian, sedangkan 

variabel citra merek 

dan harga tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

8 Nur 

Achidah, 

M Mukery 

Warso, 

Leonardo 

Budi 

Hasiolan 

(2016) 

Pengaruh 

Promosi, 

Harga, Dan 

Desain 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Sepeda Motor 

H1:Promosi 

H2:Harga 

H3:Desain 

Y:Keputusan 

Pembelian 

Dari persamaan 

regresi linier berganda 

dari uji t diperoleh 

temuan bahwa secara 

individu variabel 

promosi, harga dan 

desain berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

pada taraf 5%. Dari 

hasil uji f bahwa 

secara bersama – sama 

yaitu promosi, harga 

dan desain 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

dimana nilai f hitung 

sebesar 57,205 > f 

tabel sebesar (2,65). 

9 Rahmat 

Nur 

Riandika, 

Rois 

Arifin 

(2015) 

Pengaruh 

lokasi, harga 

dan keragaman 

produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian di 

mall dinoyo 

city 
 

H1:lokasi 

H2:harga 

H3:keragaman 

produk 

Y:Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

variable lokasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian, variable 

harga berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian, variable 

keragaman produk 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 

10 Iful 

Anwar, 

Budi 

Satrio 

Pengaruh 

Harga Dan 

Kualitas 

Produk 

H1:Harga 

H2:Kualitas 

Produk 

Y:Keputusan 

Dengan menggunakan 

uji t menunjukkan 

bahwa harga 

berpengaruh 
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(2015) Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Pembelian signifikan dan negatif 

terhadap keputusan 

pembelian, sedangkan 

kualitas produk 

berpengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap keputusan 

pembelian. 

Sumber: Data Diolah, 2018 

F. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

 Harga suatu barang atau jasa merupakan salah satu faktor yang 

menjadi pertimbangan bagi konsumen sebelum melakukan keputusan 

pembelian. Menurut hasil penelitian Erni widiastuti dan Handayani Hasil 

penelitian diperoleh bahwa harga memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian.
35

 Dari uraian teori dan 

penelitian yang telah dilakukan diatas dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 =  Ada pengaruh yang signifikan antara harga terhadap keputusan 

pembelian 

2. Pengaruh Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian 

 Lokasi merupakan salah satu faktor penting yang akan 

mempengaruhi konsumen  dalam melakukan pembelian. Menurut hasil 

penelitian , Hasil penelitian risky iryanita dan Y. Sugiarto menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel produk terhadap 

                                                           
 35

 Budi Santoso, Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan 

Pembelian Dan Kepuasan Konsumen Teh Botol Sosro Di Semarang (Semarang : Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang, 2016) 
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keputusan pembelian.
36

 Dari uraian teori dan penelitian yang telah 

dilakukan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 =  Ada pengaruh yang signifikan antara produk terhadap keputusan 

pembelian 

3. Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

 Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran.Menurut hasil penelitian Suzy 

Widyasari Dan Triastuti Fifilia, penelitian ini menunjukkan promosi 

memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian.
37

 Dari 

uraian teori dan penelitian yang telah dilakukan diatas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H3 =   Ada pengaruh yang signifikan antara promosi terhadap keputusan   

pembelian 

G. Kerangka Pemikiran 

  Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan denga berbagai factor yang telah diidentifikasi 

sebagai hal yang penting penelitian.
38

 Pada penelitian ini digunakan untuk 

meneliti pengaruh harga, lokasi dan promosi terhadap keputusan pembelian 

                                                           
 36

 Chintya Armalinda, Pengaruh Produk Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Pada Minimarket Lulu Mart Di Samarinda (Semarang: Ilmu Administrasi Bisnis, 2016) 

 
37

 Krestiawan Wibowo Santoso, Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Promosi 

Terhadap Keputusan Pembelian Permen Tolak Angin Di Semarang (Semarang: Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang , 2013) 
38

 Sugiono,  Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B , (Bandung : Alfabeta, 

2011), hlm 60 
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rumah bersubsidi pada PT karunia karya makmur palembang. Berdasarkan 

teori yang dikemukakan sebelumnya maka dapat dibuat kerangka pemikiran 

teoritis yang ditunjukan pada gambar berikut: 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dikembangkan oleh peneliti, 2018 

 

H. Hipotesis 

 Berdasarkan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, 

dan kerangka pikir penelitian, maka dapat disimpulkan hipotesis yang 

dikemukakan dalam penelitan ini sebagai berikut:  

H1 : Ada pengaruh yang signifikan antara  harga terhadap keputusan 

pembelian rumah bersubsidi pada PT karunia karya makmur palembang.  

H2 : Ada pengaruh yang signifikan antara produk terhadap keputusan 

pembelian rumah bersubsidi pada PT karunia karya makmur palembang.  

H3 : Ada pengaruh yang signifikan antara promosi terhadap keputusan 

pembelian rumah bersubsidi pada PT karunia karya makmur palembang.  

Harga (X1) 

 

Lokasi (X2) 

 

Promosi (X3) 

 

Keputusan 

pembelian 
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H4 : Ada pengaruh yang signifikan Antara harga, lokasi dan promosi 

terhadap keputusan pembelian rumah bersubsidi pada PT karunia karya 

makmur. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Uraian mengenai penelitian ini meliputi setting penelitian, desain 

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik 

pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik 

analisis data. 

A. Setting Penelitian 

Penelitian dilakukan di perumahan talang jambe mas 1 dan talang 

jambe mas 2 palembang, penelitian ini dilakukan kepada konsumen yang 

pernah membeli  Produk rumah/property. 

Penelitian mengambil responden Konsumen yang membeli rumah 

pada PT Karunia Karya Makmur palembang, penelitian ini mengambil di 

lokasi talang jambe Jl gotong royong kelurahan talang jambe kecamatan 

sukarame palembang. 

 

B. Desain Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang disebutkan sebelumnya, 

maka desain tulisan ini termasuk pada jenis penelitian menggunakan 

penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan mengumpulkan 

data dan informasi yang diperoleh langsung oleh konsumen yang membeli 

rumah pada PT Karunia Karya Makmur palembang. 
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C. Sumber Data dan Jenis Data 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu primer. Data primer adalah 

data yang didapat dari sumber pertama, misalnya individu atau 

perseorangan. Data ini bisa berwujud hasil wawancara, pengisian 

kuesioner, atau bukti transaksi
39

. 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner oleh 

responden yaitu Konsumen yang pernah membeli rumah atau property 

pada PT Karunia Karunia Karya Makmur palembang. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kuantitatif. Jenis data kuantitatif dalam penelitian ini merupakan jenis data 

kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner yang di bagikan Konsumen 

PT Karunia Karya Makmur Palembang sebagai instrumen penelitian. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang di 
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 Husein Umar, Metode Riset Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), Hlm. 

84. 
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tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulannya
40

. 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah 

melakukan pembelian pada PT Karunia Karya Makmur Palembang 

sebanyak 155. 

2. Sampel  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi tersebut bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi.
41

  

 Teknik yang dilakukan peneliti dalam pengambilan sampel 

penelitian ini yaitu Accidental Sampling (sampling aksidental) adalah 

teknik penentuan sampel berdasarkan spontanitas, artinya siapa saja secara 

tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik 

(ciri-cirinya) maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel 

(responden).
42

 Jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakna rumus 

slovin sebagai berikut: 

 

 

                                                           
40

 Sugiyono, Statistika untuk penelitian, (Bandung: Alfabeta Cetakan kedua puluh 

delapan, 2017), hlml. 61. 
41

 Sugiono,  Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D , (Bandung: CV 

Alfabeta, 2011), hlm. 80 
42

 Ridwan dan akdon, Rumus Dan Data Dalam Aplikasi Statistik, (Bandung: Alfabeta, 

2012), hlm. 245 
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Keterangan: 

n = Sampel bagian terkecil dari bagian populasi 

N = Populasi adalah semua konsumen PT Karunia Karya Makmur 

sebanyak 155  mahasiswa 

e  = Tingkat kesalahan (10%) 

Jadi:  

n = 
   

                
   

n = 
   

        
 

n = 
   

    
 

n = 60,7 (dibulatkan menjadi 61 responden) 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik penyebaran kuesioner.  

1. Kuesioner  

Kuesioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan 

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan mereka 

akan memberikan respon terhadap daftar pertanyaan tersebut
43

. peneliti 

menyebarkan daftar pertanyaan kepada konsumen PT Karunia Karya 

makmur yang menjadi responden dalam penelitian ini. 
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 Husein Umar, op. cit.,Hlm. 92 
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Dengan skala likert, maka variabel penelitian yang akan diukur dan 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang  dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrument 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi sangat positif dan sangat 

negatif . Adapun pengukuran skala likert dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1) SS  = Sangat Setuju  diberi Skor  5 

2) S  = Setuju   diberi Skor  4 

3) KS = Kurang Setuju  diberi Skor  3 

4) TS  = Tidak Setuju   diberi Skor  2 

5) STS = Sangat Tidak Setuju  diberi Skor  1 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. 

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif
44

. 

Teknik dokumentas digunakan untuk mengumpulkan data berupa 

data-data yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran 

tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. 

Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), hlm. 24. 
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meilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan 

menerangkan, menafsirkan dan menghubung-hubungkan dan fenomena 

lain. 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data yang 

berkenaan dengan PT Karunia Karya Makmur yaitu berupa arsip atau 

catatan-catatan yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di 

bahas. Pengumpulan data juga diperoleh melalui sumber buku, internet 

atau website yang berhubungan dengan permaslahan penelitian penulis 

sebagai bahan pendukung. 

 

F. Variabel-Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (Independen Variabel) 

Variabel bebas (Independen Variabel) merupakan variabel yang 

memengaruhi, menjelaskan, atau menerangkan variabel yang lain. 

Variabel ini menyebabkan perubahan pada variabel terikat (dependen)
45

. 

Variabel bebas (Independen Variabel) dalam penelitian ini adalah Harga 

X1, Lokasi X2, Promosi X3. 

2. Variabel Terikat (Dependence Variabel) 

Variabel Terikat (Dependence Variabel) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau diterangkan oleh variabel lain tetapi tidak dapat 

                                                           
45

 Muri Yusuf, Metode penelitian kuantitatif, kaualitatif, dan penelitian gabungan, 

(Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), Hlm 109. 
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mempengaruhi variabel yang lain
46

. Variabel terikat (dependen) dalam 

penelitian ini adalah Keputusan Pembelian Y. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

 

No. Variabel Defenisi Indikator Skala 

ukur 

1. 

Harga 

Sejumlah uang yang 

dibebankan pada suatu 

produk tertentu
47

. 

1. Keterjangkauan 

harga 

2. Kesesuaian harga 

dengan kualitas 

produk 

3. Daya saing harga 

4. Kesesuaian harga 

dengan manfaat 

produksi 

5. Harga 

mempengaruhi 

daya beli 

konsumen 

 

 

Skala 

likert 

2 

Lokasi 

Lokasi merupakan 

salah satu faktor 

penting yang akan 

mempengaruhi 

konsumen  dalam 

melakukan pembelian. 

Pengambilan lokasi 

yang baik dan 

strategis ialah berada 

di pusat kegiatan 

Masyarakat. 

1. Akses yaitu 

kemudahan untuk 

menjangkau. 

2. Visibilitas yaitu 

kemudahan untuk 

dilihat. 

3. Lalu lintas. 

4. tempat parkir 

yang luas. 

5. Ekspansi yaitu 

tersedia tempat 

untuk perluasan 

dikemudian hari. 

 

 

Skala 

likert 

3 

Promosi 

Promosi adalah 

kegiatan pemasaran 

yang berusaha 

menyebarkan 

informasi, membujuk 

atau mempengaruhi 

1. Periklanan 

2. Promosi penjualan 

3. Pemasaran 

interaktif. 

4. Waktu promosi 

5. Ketetapan dan 

kesesuaian 

 

 

Skala 

likert 
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 Sohfiyan Siregar, Meode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan 

Manual & SPSS Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm 10. 
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dan mengingatkan 

pasar sasaran atas 

perusahaan dan 

produknya agar 

bersedia menerima, 

membeli, dan loyal 

pada produk yang 

ditawarkan 

perusahaan yang 

bersangkutan. 

4 

Keputusan 

Pembelian 

Kepuasan konsumen 

adalah sejauh mana 

suatu tigkatan produk 

dipersiapkan sesuai 

dengan harapan 

pembeli. 

1. Pemenuhan 

kebutuhan 

2. Informasi 

3. Evaluasi 

4. Keputusan 

pembelian 

5. Pembelian ulang 

 

 

Skala 

likert 

 

G. Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

keandalan atau keabsahan suatu alat ukur. Validitas digunakan untuk 

mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar (konstruk) pertanyaan 

dalam mendefinisikan suatu variabel
48

. Uji validitas membandigkan nilai r 

hiitung dengan r table untuk tingkat signifikan 5% dari degree of freedom 

(df)= n-2, dalam hal ini (n) adalah jumlah sampel. Jika r hitung > r tabel 

maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid demikian 

sebaliknya. 
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 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, hlm 89. 
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2. Uji Realibilitas 

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukka sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan
49

. Uji reliabilitas 

instrumen dapat dilihat dari besarnya nilai cronbach alpha pada masing-

masing variabel. Cronbach Alpha (α) digunakan untuk mengetahui 

reliabilitas konsisten interitem atau menguji kekonsistenan responden dalam 

merespon seluruh item. Instrumen untuk mengukur masing-masing variabel 

dikatakan reliabel atau handal jika memiliki cronbach alpha lebih besar dari 

0,60.85 Ketidak konsistenan dapat terjadi mungkin karena perbedaan 

persepsi responden atau kekurang pahaman responden dalam menjawab 

item-item pertanyaan. 

Tabel 3.2 

Pedoman untuk interprestasi terhadap koefisien korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Aplikasi Analisis multivariate Dengan Program SPSS 
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 Sugiyono. Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010),Hlm 90. 
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3. Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel pengganggu dan residual atau variabel 

dependen dan independen memiliki distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal, 

deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik
50

. 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah 

dengan melihat grafik histogram dan normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal.
51

 Jika distribusi data 

residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya 

akan mengikuti garis diagonalnya. Pada prinsipnya normalitas dapat 

dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada  sumbu diagonal 

dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusan:  

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 
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Ghozali, Imam. 2008. Model Persamaan Structural Konsep dan Aplikasi dengan 

Program AMOS Ver. 5.0. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 113. 
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 Ringgit Tri Astiti. Pengaruh NPF Terhadap ROA Dengan CAR dan BOPO Sebagai 
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2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengubah 

arah garis diagonal maka tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

sehingga model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak 

hati-hati, secara visual kelihatan normal padahal secara statistik bisa 

sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan untuk menguji normalitas data 

dengan uji statistik Kolmogorov Smirnov (K-S) yang dilakukan dengan 

membuat hipotesis nol (Ho) untuk data berdistribusi normal dan 

hipotesis alternatif (Ha) untuk data berdistribusi tidak normal. Dengan 

uji statistik yaitu menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogrov-

Smirnov. 

Hipotesis yang dikemukakan: 

Ho = data residual berdistribusi normal (Asymp. Sig > 0,05) 

Ha = data residual berdistribusi tidak normal (Asymp. Sig < 0,05) 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini 

biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau 

regresi linear. Pengujian dengan SPSS dengan menggunakan Test for 

Linearity dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (linearity) kurang 

dari 0,05. 
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c. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.
52

 Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini 

tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 

antar sesama variabel independen sama dengan nol. Jadi nilai tolerance 

yang rendah sama dengan nilai VIF (Variance Inflation Factors) tinggi 

(karena VIF = 1/tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0.10 

atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Setiap peneliti harus menentukan 

tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Jika VIF kurang dari 10 

dan nilai tolerance lebih dari 0,1 maka regresi bebas dari 

multikolinieritas.
53

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah alat uji yang bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain
54

. Jika varian dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

                                                           
52

 Hari Koestanto, Tri. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Pada Bank Jatim Cabang Klampis Surabaya. Jurnal Ilmu & Riset Manajemen Vol. 3 No. 10 

(2014), hlm 11. Diakses pada 6 Oktober 2016 
53

 Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 105. 
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 Ghozali, Imam. Model Persamaan Structural Konsep dan Aplikasi dengan Program 

AMOS Ver. 5.0. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 105. 



72 
 

 
 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas
55

.  

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan uji glejser. Uji glejser mengusulkan 

untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. 

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen (absolut residual) maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas. 

4. Uji Hipotesis 

Pada pengujian hipotesis ini yang dilakukan dalam penelitian ialah dengan 

menggunakan model persamaan regresi linear berganda. Dengan model ini 

digunakan untuk  menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap 

variabel dependen salaka pengukuran interval atau rasio dalam persamaan linier. 

Berdasarkan penjelasan tersebut persamaan regresi yang diinterprestasikan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

              

 

Keterangan : 

Y  = Keputusan Pembelian 

   = Konstanta 

    = Koefisien variabel Harga 

    = Konstanta variabel Lokasi 

    = Koefisien Variabel Promosi 

                                                           
55

 Danang Sunyoto, Analisis Refresi dan Uji hipotesis, (Jakarta: CAPS, 2011) Hlm. 79. 
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H  = Harga 

L  = Lokasi  

P  = Promosi 

e  = error term 

pengujian hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinan adjusted R 

Square (Adj   ), uji F dan t. 

1. Uji Adj    

Salah satu uji dalam pengujian hipotesis ialah suatu model mempunyai 

kebaikan dan kelemahan apabila jika diterapkan dalam masalah yang berbeda. 

Dalam hal ini untuk mengukur kebaikan suatu model (goodness of fit) hal ini 

digunakan koefisien determinasi     . Adapun nilai kofisien determinasi 

merupakan suatu ukuran yang menunjukan besar sumbangan dari variabel 

indenpenden terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain kofisien 

determinasi menunjukkan variasi turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh 

linier X. dengan nilai koefisien determinan antara 0 dan 1. Apabila nilai koefisien 

determinan yang mendekati 0 (nol) berarti kemampuan semua variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Dengan nilai 

koefisien determinan yang mendekatin 1 (satu) berarti variabel–variabel 

independen hampir memberikan informasi yang dijelaskan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. 
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2. Uji F-Statistik (Uji Simultan) 

Uji hipotesis juga melakukan dengan menggunkan uji F-statistik, ini 

dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara 

keseluruhan bersama-sama terhadap variabel dependen, dan untuk pengujian ini 

dilakukan hipotesa sebagai berikut : 

a. H0: artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

b. Ha: artinya secara bersama-sama ada pengaruh variabel indenpenden 

terhadap variabel dependen. 

3. Uji t-statistik (Uji parsial) 

Pada penelitian Uji statistik t  merupakan uji yang penting yang pada 

dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan hipotesis  

sebagai berikut Imam Ghozali (2011). Dengan demikian uji ini dapat dilakukan 

dengan menbandingkan t hitung dengan t table. 

Pada tingkat signifikan 5 persen, kriteria pengujian yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

a. Yang apabila  t hitung < t tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, 

maka artinya salah satu variabel bebas (independent) tidak 

mempengaruhi variabel terikat (dependent) secara signifikan. 

b. Dan apabila  t hitung >t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, maka 

artinya salah satu variabel bebas (independent) mempengaruhi variabel 

terikat secara signifikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Peneitian 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Karunia Karya Makmur ialah perusahaan yang bergerak di 

bidang properti. Perusahaan ini mulai berdiri pada 2 januari 2013. PT 

Karunia Karya Makmur pertama kali mulai melakukan penjualan dari 

februari 2013 sampai sekarang 2018. PT Karunia Karya Makmur pertama 

kali melakukan penjualan di lokasi talang jering kelurahan kenten 

kecamatan kenten kabupaten banyuasin tahun 2013-2015, dan yang kedua 

melakukan penjualan di lokasi talang jambe jalan gotong royong RT 18 

RW 05 kelurahan talang jambe kecamatan sukarami palembang dan lokasi 

ke tiga berlokasi di jalan gotong royong RT 20 RW 05 kelurahan talang 

jambe kecamatan sukarame palembang. 

PT Karunia Karya Makmur ini didirikan oleh Ir. Jony kosim. Ir. 

Jony kosim ialah sebagai direktur PT Karunia Karya Makmur. Setiap 

orang membutuhkan rumah, maka dari itu PT Karunia Karya Makmur 

menyediakan kebutuhan tersebut. 
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B. Hasil Validitas Dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas  

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat 

keandalan atau keabsahan suatu alat ukur. Validitas digunakan untuk 

menggetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam 

mendefinisikan suatu variabel.  

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r 

tabel dengan tingkat 5% yaitu 0,3301 jadi nilai r hitung harus lebih besar 

dari r tabel 0,3301 agar instrument tersebut bisa dinyatakan valid. Untuk 

lebih jelasnya bisa dilihat dari hasil uji validitas berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Variabel Harga 

No Item Pernyataan Nilai rhitung Nilai rtabel Keterangan 

1 0,671 0,3301 Valid  

2 0,573 0,3301 Valid 

3 0,645 0,3301 Valid  

4 0,694 0,3301 Valid  

5 0,387 0,3301 Valid 
Sumber: Pengolahan data primer, 2018 

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Variabel Lokasi 

No Item Pernyataan Nilai rhitung Nilai rtabel Keterangan 

1 0,492 0,3301 Valid  

2 0,593 0,3301 Valid 

3 0,581 0,3301 Valid  

4 0,372 0,3301 Valid  

5 0,643 0,3301 Valid  
 Sumber: Pengolahan data primer, 2018 
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 Tabel 4.3 

 Hasil Uji Validtas Variabel Promosi 

No Item Pernyataan Nilai rhitung Nilai rtabel Keterangan 

1 0,577 0,3301 Valid 

2 0,622 0,3301 Valid 

3 0,661 0,3301 Valid 

4 0,648 0,3301 Valid 

5 0,579 0,3301 Valid 

 Sumber: Pengelolahan data primer, 2018 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian 

No Item Pernyataan Nilai rhitung Nilai rtabel Keterangan 

1 0,438 0,3301 Valid  

2 0,421 0,3301 Valid  

3 0,500 0,3301 Valid  

4 0,513 0,3301 Valid  

5 0,448 0,3301 Valid 
Sumber: Pengolahan data primer, 2018 

2. Uji  Reliabilitas 

Uji reliabilitas instrument dapat dilihat dari besarnya nilai 

cronbach alpha pada masing-masing variabel.kreteria yang digunakan 

yaitu teknik cronbach alpha> 0,06. Sehingga apabila diperoleh nilai 

cronbach alphalebih besar dari 0,06, maka dapat dinyatakan reliabel. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

 

Variabel 

Jumlah Item 

Pertanyaan 

Nilai   Cronbach 

Alpha 

 

Keterangan 

Harga (X1) 5 item 0,769 Reliabel 

Lokasi (X2) 5 item 0,767 Reliabel 

Promosi (X3) 5 item 0,844 Reliabel 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

5 item 0, 657 Reliabel 

Sumber: Pengelolah data primer, 2018 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki 

cronbach alfa > 0,6. Dengan demikian, variabel harga, lokasi, promosi dan 

keputusan pembelian dapat dikatakan reliabel dan instrument yang 

diajukan dalam penelitian ini layak dijadikan alat pengumpulan data. 

C. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas  

Pada pengujian asumsi klasik ini, tahap awal pengujian ini pada uji 

normalitas dimana digunakan untuk mengetahui bentuk distribusi data 

(sampel) yang digunakan dalam penelitian. Uji normalitas dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji kolmogorov smirnov satu arah. Pengambilan 

kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi 

normal atau tidak adalah dengan melihat nilai signifikannya. Jika 

signifikannya > 0,05 maka distribusi normal dan sebaliknya jika 

signifikannya < 0,05 maka variabel tidak berdistribusi normal yang 

berhasil melalui perhitungan regresi dan SPSS 16.0. hasil uji normalitas 

data dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.6 

Nilai uji normalitas kolmogorov-smirnov 

Uji kolmogorov-smirnov Unstandarize residual 

Niali kolmogorov-smirnov 1.292 

Sig. 0.071 

Sumber: Data Diolah SPSS 16, 2018 
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Berdasarkan pada tabel 4.6 hasil output menunjukan nilai 

kolmogorov-smirnov signifikan pada 0.071 > 0.05. dengan demikian, 

residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi 

asumsi normalitas. 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Adapun uji asumsi klaksik yang lainnya, ialah uji multikolinearitas 

bermaksud untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel indenpenden.
56

 Apabila terjadi korelasi, maka 

dinamakan terdapat prblem multikolinearitas. Dengan model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Multikolinearitas itu sendiri pada penelitian ini dilakukan dengan matriks 

korelasi. Pengujian ada tidaknya gejala multikoliniearitas dilakukan 

dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat 

pengolahan data serta nilai (Variance Inflation factor) VIF dan Tolerance-

nya. Apabila nilai matriks korelasi tidak ada yang lebih dari 0,5 maka 

dapat dikatakan data yang dianalisis terlepas dari gejala multikolinearitas. 

Kemudian apabila VIF berada dibawah 10 dan nilai Tolerance mendekati 

1, maka diambil kesimpulan bahwa model regeresi tersebut tidak ada 

problem Multikolinearitas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak 

terdapat korelasi diantara variabel independen. Berikut ini adalah tabel 

yang menunjukkan hasil uji multikolinearitas. 

 

                                                           
56

 Ghozali, Aplikasi analisis Multivariete Dengan Program SPSS, (Semarang: Badan 

penerbit universitas diponegoro,2006) 
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Tabel 4.7 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.148 .233  4.930 .000   

x1 .054 .060 .128 2.900 .002 .725 1.380 

x2 .088 .056 .209 1.569 .002 .826 1.211 

x3 .073 .056 .186 1.303 .003 .721 1.386 

a. Dependent Variable: res2       

 

Dapat dilihat pada  tabel 4.7 diatas bahwa menunjukkan hasil uji 

multikolinearitas bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai tolerance 

kurang dari 0,10 maka ini berarti tidak adanya korelasi antar variabel 

independen. Adapun hasil perhitungan nilai Variance Inlation Factor (VIF) 

juga menunjukkan hasil yang sama, tidak ada satu variabel independen yang 

memiliki nilai VIF lebih dari 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Dengan 

demikian kedua variabel independen  yaitu (reputasi underwriter dan ukuran 

perusahaan) dapat digunakan untuk memprediksi tingkat underpricing 

selama melakukan pengamatan. 
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3. Autokorelasi 

Adapun dari uji autokorelasi sendiri bertujuan untuk apakah dalam 

suatu model regresi ditemukannya suatu autokorelasi dalam analisis 

regresi. Dalam model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas 

dari masalah autokorelasi. Hasil ini dapat dilihat dari tabel yang 

menunjukkan hasil uji autokorelasi. 

Tabel 4.8 

 

Sumber: Data Diolah SPSS16, 2018   

   

Dengan hasil perhitungan dalam tabel 4.8 nilai DW sebesar 2.034 

dengan jumlah K (variabel independen) 3 jumlah sampel sebesar 61 data. 

Dalam tabel Durbin Watson menunjukkan DL (batas Bawah) = 1,4847 dan 

dU (batas atas) = 1,6904, sehingga nilai DW 2.034  lebih besar dari batas atas 

(dU) dan kurang dari (4-dU) 4-1,6904 = 2,3096 . Sehingga hal ini dapat 

disimpulkan ialah tidak ada autokorelasi dalam model regresi. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasitas di uji dengan melihat hasil diagnosa adanya 

ketidaksamaan heteroskedasitas dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai residual masing-masing independen dengan nilai signifikan sebesa 0.5 

berikut tabel yang disajikan dibawah ini. 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .503
a
 .253 .214 .45870 2.034 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2   

b. Dependent Variable: Y    
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Tabel 4.9 

 (Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constan

t) 
1.148 .233 

 
4.930 .000 

  

x1 .054 .060 .128 .900 .372 .725 1.380 

x2 .088 .056 .209 1.569 .122 .826 1.211 

x3 .073 .056 .186 1.303 .198 .721 1.386 

a. Dependent Variable: 

res2 

      

Sumber: Data Diolah spss 16, 2018 

Setelah dilihat dari tabel diatas menunjukkan  hasil uji 

heteroskedastisitas pada gambar 4.9 hasil output menunjukan nilai harga (X1) 

signifikan 0.372 > 0.05, lokasi (X2) 0.122 > 0.05, promosi (X3) 0.198 > 0.05 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedasitas dalam model regresi. 

D. Hasil Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk untuk mengetahui pengaruh 

hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih variabel indenpenden 

dengan satu variabel dependen. Hasil perhitungan regresi linear berganda 

dengan menggunakan spss 16 sebagai berikut. 
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Tabel 4.10 

Regresi linier berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.686 .477  3.531 .001   

x1 .005 .123 .005 2.040 .002 .725 1.380 

x2 .280 .116 .305 2.424 .019 .826 1.211 

x3 .262 .114 .308 2.285 .026 .721 1.386 

a. Dependent Variable: y       

Sumber: Pengolahan data primer, 2018 

Dari hasil regresi linear berganda yang diteliti pada harga X1, 

lokasi X2, dan promosi X3 terhadap keputusan pembelian Y dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

  Y= 1.686+0,005X1+0,280X2+0,262X3 

Berdasarkan perhitungan persamaan regresi linear berganda diatas 

menunjukan bahwa: 

1. Kofisen konstanta sebesar 4,398 artinya apabila Harga X1, lokasi 

X2, dan Promosi X3 nilainya tetap, maka keputusan pembelian Y 

sebesar 1.686 
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2. Hasil perhitungan nilai koefisien variabel harga X1 sebesar 0,005, 

artinya apabila harga meningkat maka keputusan pembelian Y akan 

berkurang. 

3. Hasil perhitungan nilai koefisien variabel produk X2 sebesar 0,280, 

artinya apabila produk X2 meningkat maka keputusan pembelian 

akan bertambah. 

4. Hasil perhitungan nilai koefisien promosi X3 sebesar 0,262, artinya 

apabila promosi meningkat maka keputusan pembelian Y akan 

bertambah. 

 

E. Hasil pengujian hipotesis 

1. Hasil Uji t 

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas 

(variabel harga, variabel produk, variabel promosi) secara 

parsial/individual terhadap variabel terikat (keputusan pembelian) . 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.686 .477  3.531 .001   

x1 .005 .123 .005 2.040 .002 .725 1.380 

x2 .280 .116 .305 2.424 .019 .826 1.211 

x3 .262 .114 .308 2.285 .026 .721 1.386 

a. Dependent Variable: y       

Sumber: Pengolahan data primer, 2018 

 

a) Berdasarkan  tabel coefficients nilai thitung 2.040 sedangkan ttabel 

2,0017 artinya thitung > ttabel 2.040 > 2,0017 dengan signifikan t 

sebesar 0,002 karena signifikan t lebih kecil dari 5% (0,002 < 0,05) 

sehingga H1 diterima, dan dapat disimpulkan bahwa secara persial 

harga X1 berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian Y. 

b) Berdasarkan tabel coefficients nilai thitung 2.424 sedangkan ttabel 

2,0017, artinya thitung < ttabel (2.424 > 2.0017) dengan signifikan 

0,019 karena signifikan t lebih besar dari 5% (0,019 < 0,05) 

sehingga H2 diterima, dapat disimpulkan bahwa secara persial 
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produk X2 berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian Y. 

c) Berdasarkan tabel coefficients nilai thitung 2,285 sedangkan ttabel 

2,0017, artinya thitung >ttabel (2,285 > 2,0017) dengan signifikan 

sebesar 0,026 karena signifikan t lebih kecil dari 5% (0,026< 0,05) 

sehingga H3 diterima, dapat disimpulkan bahwa secara persial 

variabel promosi X3 berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian Y.  

2. Hasil Uji F  

Uji f untuk menjawab permasalahan bagaimanakah pengaruh harga X1, 

lokasi X2, promosi X3 terhadap keputusan pembelian Y, hasil uji F di 

penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.12 berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.072 3 1.357 6.451 .001
a
 

Residual 11.993 57 .210   

Total 16.066 60    

a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1    

b. Dependent Variable: y     
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a) Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa diketahui nilai fhitung 

adalah sebesar 6.451, sedangkan ftabel untuk tarif nyata (α) 

sebesar 5% serta df1 = k-1 dan df2 = n-k yaitu df1 = 3 dan df2 

= 58 adalah sebesar 2,76 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

H4 diterima. Dengan kata lain, harga, lokasi dan promosi 

terhadap keputusan pembelian. 

b) Berdasarkan hasil uji F juga diketahui bahwa nilai signifikan 

(sig) yang muncul sebesar 0,001 yang berarti sig F (0,001) ≤ α 

(0,05), hal tersebut menunjukna terdapat signifikan yang terjadi 

pada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka 

kesimpulannya harga X1, lokasi X2, promosi X3 sangat 

signifikan terhadap keputusan pembelian Y. 

 

3. Uji Koefisien Determinansi 

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi presentasi total varian 

dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis 

yang digunakan adalah nilai R square. Namun, apabila analisis yang 

digunakan adalah adjusted R Square dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut 
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Tabel 4.13 

Koefisien Determinasi 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .503
a
 .253 .614 .45870 2.034 

a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1   

b. Dependent Variable: y    

Sumber: Pengolahan data primer, 2018 

 Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai kolerasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,614 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi yang 

merupakan hasil dari penguadratan R. dari output tersebut diperoleh koefisien 

determinasi (adjusted R Square) sebesar 0,386 yang mengandung pengertian 

bahwa pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat 61,4% 

sedangkan sisanya 38,6% dipengaruhi variabel yang lain. 

F. Hasil Pembahasan Penelitian 

1. Pengaruh Harga X1 Terhadap Keputusan Pembelian Y 

Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah produk tertentu atau kombinasi antara barang dan jasa. Dalam 

pembelian pastinya konsumen menginginkan  harga yang murah sebelum 

membuat keputusan pembelian 
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Berdasarkan  tabel coefficients nilai thitung 2.040 sedangkan ttabel 

2,0017 artinya thitung > ttabel 2,040 > 2,0017 dengan signifikan t sebesar 

0,002 karena signifikan t lebih kecil dari 5% (0,002 < 0,05) sehingga H1 

diterima, dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial harga (X1) 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

Hasil penelitian ini juga didukung dari penelitian yang dilakukan 

oleh reymond dkk (2015), riyono (2016), risky iryanita (2013), dodi 

hardadi (2012) dan nur achida dkk (2016) yaitu harga berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

2. Pengaruh Lokasi X2 Terhadap Keputusan Pembelian Y 

Berdasarkan tabel coefficients nilai thitung 2,424 sedangkan ttabel 

2,0017, artinya thitung < ttabel (2,424 > 2.0017) dengan signifikan 0,019 

karena signifikan t lebih besar dari 5% (0,019 < 0,05) sehingga H2 

diterima, dapat disimpulkan bahwa secara persial produk X2 berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan pembelian Y. 

Hasil penelitian ini juga didukung dari penelitian yang dilakukan 

oleh Korniawan Raharjo, dkk (2015), Rahmat Nur Diandika (2017) yang 

mana hasil penelitiannya mengatakan lokasi berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian.  

3. Pengaruh Promosi X3 Terhadap Keputusan Pembelian Y 

Berdasarkan tabel coefficients nilai thitung 2,285 sedangkan ttabel 

2,0017, artinya thitung >ttabel (2,1285 > 2,0017) dengan signifikan sebesar 

0,026 karena signifikan t lebih kecil dari 5% (0,026 < 0,05) sehingga H3 
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diterima, dapat disimpulkan bahwa secara persial variabel promosi X3  

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Y.   

Hasil penelitian ini juga didukung dari hasil penelitian sebelumnya 

oleh Reymond dkk (2015), Riyono (2016), Anggoro Dwi Kurniawan 

(2013) yang mana hasil penelitiannya yaitu promosi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

4. Pengaruh Harga X1, Lokasi X2, Promosi X3 Terhadap Keputusan 

Pembelian Y 

Berdasarkan hasil uji F juga diketahui bahwa nilai signifikan (sig) 

yang muncul sebesar 0,001 yang berarti sig F (0,001) ≤ α (0,05), hal 

tersebut menunjukna terdapat signifikan yang terjadi pada pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka kesimpulannya harga X1, 

lokasi X2, promosi X3 sangat signifikan terhadap keputusan pembelian Y. 

Hasil penelitian ini juga didukung dari hasil penelitian sebelumnya 

oleh Doni Hardadi (2012), Iful Anwar (2015) yang mana hasil 

penelitiannya yaitu harga, lokasi dan promosi berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini 

dapat ditarik kesimpulan mengenai harga, lokasi, dan promosi terhadap 

keputusan pembelian sebagai berikut: 

1. Secara parsial pengaruh variabel harga X1 Berdasarkan  tabel coefficients 

nilai thitung 2.040 sedangkan ttabel 2,0017 artinya thitung > ttabel 2,040 > 

2,0017 dengan signifikan t sebesar 0,002 karena signifikan t lebih kecil 

dari 5% (0,002 < 0,05) sehingga H1 diterima, dan dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial harga (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y). 

2. Secara parsial pengaruh variabel produk X2 Berdasarkan tabel coefficients 

nilai thitung 2,424 sedangkan ttabel 2,0017, artinya thitung < ttabel (2,424 > 

2.0017) dengan signifikan 0,019 karena signifikan t lebih besar dari 5% 

(0,019 < 0,05) sehingga H2 diterima, dapat disimpulkan bahwa secara 

persial produk X2 berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian Y. 

3. Secara parsial pengaruh variabel promosi X3 Berdasarkan tabel 

coefficients nilai thitung 2,285 sedangkan ttabel 2,0017, artinya thitung >ttabel 

(2,1285 > 2,0017) dengan signifikan sebesar 0,026 karena signifikan t 

lebih kecil dari 5% (0,026 < 0,05) sehingga H3 diterima, dapat 
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disimpulkan bahwa secara persial variabel promosi X3  berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian Y. 

4. Berdasarkan hasil uji F juga diketahui bahwa nilai signifikan (sig) yang 

muncul sebesar 0,001 yang berarti sig F (0,001) ≤ α (0,05), hal tersebut 

menunjukna terdapat signifikan yang terjadi pada pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Maka kesimpulannya harga X1, lokasi X2, 

promosi X3 sangat signifikan terhadap keputusan pembelian Y.. 

B. Saran   

 Berdasarkan  hasil yang didapatkan dari penelitian , penulis 

memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat untuk diterapkan 

antara lain: 

1. bagi perusahaan harus terus berinovasi dan mengembangkan sumber 

keunggulan bersaingnya agar selalu memberikan yang terbaik untuk 

konsumen 

2. Bagi pemerintah lebih memperhatikan harga dan lokasi terhadap rumah 

bersubsidi bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya penambahan sampel penelitian dapat 

menjadikan suatu penelitian lebih baik lagi sehingga hasilnya dapat 

digenerisasi. 
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Validitas x1 

Correlations 

  x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1 

x1.1 Pearson Correlation 1 .446
**
 .367

**
 .350

**
 .357

**
 .671

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .004 .006 .005 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x1.2 Pearson Correlation .446
**
 1 .241 .284

*
 .281

*
 .573

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .061 .026 .028 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x1.3 Pearson Correlation .367
**
 .241 1 .344

**
 .161 .645

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .061  .007 .215 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x1.4 Pearson Correlation .350
**
 .284

*
 .344

**
 1 .356

**
 .559

**
 

Sig. (2-tailed) .006 .026 .007  .005 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x1.5 Pearson Correlation .357
**
 .281

*
 .161 .356

**
 1 .387

**
 

Sig. (2-tailed) .005 .028 .215 .005  .002 

N 61 61 61 61 61 61 

x1 Pearson Correlation .671
**
 .573

**
 .645

**
 .559

**
 .387

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .002  

N 61 61 61 61 61 61 
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Correlations 

  x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1 

x1.1 Pearson Correlation 1 .446
**
 .367

**
 .350

**
 .357

**
 .671

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .004 .006 .005 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x1.2 Pearson Correlation .446
**
 1 .241 .284

*
 .281

*
 .573

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .061 .026 .028 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x1.3 Pearson Correlation .367
**
 .241 1 .344

**
 .161 .645

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .061  .007 .215 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x1.4 Pearson Correlation .350
**
 .284

*
 .344

**
 1 .356

**
 .559

**
 

Sig. (2-tailed) .006 .026 .007  .005 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x1.5 Pearson Correlation .357
**
 .281

*
 .161 .356

**
 1 .387

**
 

Sig. (2-tailed) .005 .028 .215 .005  .002 

N 61 61 61 61 61 61 

x1 Pearson Correlation .671
**
 .573

**
 .645

**
 .559

**
 .387

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .002  

N 61 61 61 61 61 61 

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

  x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1 

x1.1 Pearson Correlation 1 .446
**
 .367

**
 .350

**
 .357

**
 .671

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .004 .006 .005 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x1.2 Pearson Correlation .446
**
 1 .241 .284

*
 .281

*
 .573

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .061 .026 .028 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x1.3 Pearson Correlation .367
**
 .241 1 .344

**
 .161 .645

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .061  .007 .215 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x1.4 Pearson Correlation .350
**
 .284

*
 .344

**
 1 .356

**
 .559

**
 

Sig. (2-tailed) .006 .026 .007  .005 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x1.5 Pearson Correlation .357
**
 .281

*
 .161 .356

**
 1 .387

**
 

Sig. (2-tailed) .005 .028 .215 .005  .002 

N 61 61 61 61 61 61 

x1 Pearson Correlation .671
**
 .573

**
 .645

**
 .559

**
 .387

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .002  

N 61 61 61 61 61 61 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
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Validitas x2 

 

Correlations 

  x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2 

x2.1 Pearson Correlation 1 .353
**
 .443

**
 .188 .104 .492

**
 

Sig. (2-tailed)  .005 .000 .147 .423 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x2.2 Pearson Correlation .353
**
 1 .313

*
 .199 .247 .593

**
 

Sig. (2-tailed) .005  .014 .125 .055 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x2.3 Pearson Correlation .443
**
 .313

*
 1 .310

*
 .430

**
 .581

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .014  .015 .001 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x2.4 Pearson Correlation .188 .199 .310
*
 1 .146 .372

**
 

Sig. (2-tailed) .147 .125 .015  .262 .003 

N 61 61 61 61 61 61 

x2.5 Pearson Correlation .104 .247 .430
**
 .146 1 .643

**
 

Sig. (2-tailed) .423 .055 .001 .262  .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x2 Pearson Correlation .492
**
 .593

**
 .581

**
 .372

**
 .643

**
 1 
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Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .003 .000  

N 61 61 61 61 61 61 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    

 

Validitas x3 

 

Correlations 

  x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 x3 

x3.1 Pearson Correlation 1 .338
**
 .352

**
 .362

**
 .265

*
 .577

**
 

Sig. (2-tailed)  .008 .005 .004 .039 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x3.2 Pearson Correlation .338
**
 1 .522

**
 .421

**
 .480

**
 .622

**
 

Sig. (2-tailed) .008  .000 .001 .000 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x3.3 Pearson Correlation .352
**
 .522

**
 1 .466

**
 .344

**
 .661

**
 

Sig. (2-tailed) .005 .000  .000 .007 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x3.4 Pearson Correlation .362
**
 .421

**
 .466

**
 1 .481

**
 .648

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .001 .000  .000 .000 

N 61 61 61 61 61 61 
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x3.5 Pearson Correlation .265
*
 .480

**
 .344

**
 .481

**
 1 .579

**
 

Sig. (2-tailed) .039 .000 .007 .000  .000 

N 61 61 61 61 61 61 

x3 Pearson Correlation .577
**
 .622

**
 .661

**
 .648

**
 .579

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 61 61 61 61 61 61 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    

 

Validitas y 

 

Correlations 

  y4.1 y4.2 y4.3 y4.4 y4.5 y 

y4.1 Pearson Correlation 1 .239 .193 .037 -.040 .438
**
 

Sig. (2-tailed)  .064 .137 .776 .760 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

y4.2 Pearson Correlation .239 1 .168 .184 .176 .421
**
 

Sig. (2-tailed) .064  .196 .155 .175 .001 

N 61 61 61 61 61 61 

y4.3 Pearson Correlation .193 .168 1 .191 .131 .500
**
 

Sig. (2-tailed) .137 .196  .140 .316 .000 
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N 61 61 61 61 61 61 

y4.4 Pearson Correlation .037 .184 .191 1 .286
*
 .513

**
 

Sig. (2-tailed) .776 .155 .140  .025 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

y4.5 Pearson Correlation -.040 .176 .131 .286
*
 1 .448

**
 

Sig. (2-tailed) .760 .175 .316 .025  .000 

N 61 61 61 61 61 61 

y Pearson Correlation .438
**
 .421

**
 .500

**
 .513

**
 .448

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000  

N 61 61 61 61 61 61 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
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Reabilitas x1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.796 6 

 

Reabilitas x2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.767 6 

 

Reabilitas x3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.844 6 

 

Reabilitas y 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.657 6 
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Regresi  

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

y 3.6393 .51745 61 

x1 3.4754 .56588 61 

x2 3.5574 .56346 61 

x3 3.7213 .60913 61 

 

 

Correlations 

  y x1 x2 x3 

Pearson Correlation y 1.000 .254 .415 .416 

x1 .254 1.000 .357 .487 

x2 .415 .357 1.000 .363 

x3 .416 .487 .363 1.000 

Sig. (1-tailed) y . .024 .000 .000 

x1 .024 . .002 .000 

x2 .000 .002 . .002 

x3 .000 .000 .002 . 

N y 61 61 61 61 
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x1 61 61 61 61 

x2 61 61 61 61 

x3 61 61 61 61 

 

 

Model Summary
b
 

Mod

el R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .503

a
 

.253 .614 .45870 .253 6.451 3 57 .001 2.034 

a. Predictors: (Constant), 

x3, x2, x1 

       

b. Dependent Variable: y         

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.072 3 1.357 6.451 .001
a
 

Residual 11.993 57 .210   

Total 16.066 60    

a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1    

b. Dependent Variable: y     
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 1.686 .477  3.531 .001   

x1 .005 .123 .005 2.040 .002 .725 1.380 

x2 .280 .116 .305 2.424 .019 .826 1.211 

x3 .262 .114 .308 2.285 .026 .721 1.386 

a. Dependent Variable: y       

 

Coefficient Correlations
a
 

Model x3 x2 x1 

1 Correlations x3 1.000 -.232 -.411 

x2 -.232 1.000 -.222 

x1 -.411 -.222 1.000 

Covariances x3 .013 -.003 -.006 

x2 -.003 .013 -.003 

x1 -.006 -.003 .015 

a. Dependent Variable: y    

 

Collinearity Diagnostics
a
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Model 

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) x1 x2 x3 

1 1 3.959 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .017 15.234 .03 .23 .64 .23 

3 .013 17.385 .00 .68 .00 .73 

4 .011 18.815 .97 .09 .36 .04 

a. Dependent Variable: y     

 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 3.2869 4.1141 3.6393 .26052 61 

Std. Predicted Value -1.353 1.822 .000 1.000 61 

Standard Error of Predicted 

Value 
.086 .255 .113 .031 61 

Adjusted Predicted Value 3.2626 4.1313 3.6419 .26029 61 

Residual -.83867 1.16625 .00000 .44709 61 

Std. Residual -1.828 2.542 .000 .975 61 

Stud. Residual -1.886 2.588 -.003 1.004 61 

Deleted Residual -.89211 1.20837 -.00257 .47426 61 

Stud. Deleted Residual -1.930 2.731 -.002 1.017 61 

Mahal. Distance 1.108 17.594 2.951 2.734 61 
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Cook's Distance .001 .064 .015 .016 61 

Centered Leverage Value .018 .293 .049 .046 61 

a. Dependent Variable: y     

 

Normalitas kolmogorov-smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 61 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .44708949 

Most Extreme Differences Absolute .165 

Positive .117 

Negative -.165 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.292 

Asymp. Sig. (2-tailed) .071 

a. Test distribution is Normal.  
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 1.148 .233  4.930 .000   

x1 .054 .060 .128 2.900 .002 .725 1.380 

x2 .088 .056 .209 1.569 .002 .826 1.211 

x3 .073 .056 .186 1.303 .003 .721 1.386 

a. Dependent Variable: res2       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 
 

 

 



112 
 

 
 

 

 



113 
 

 
 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Kepada Yth, 

Bapak/Ibu/Sdr/i Konsumen Perumahan PT Karunia Karya Makmur Palembang 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan hormat, 

Kami memahami sepenuhnya bahwa waktu Anda sangat terbatas dan 

berharga. Namun demikian kami sangat mengharapkan kesediaan Anda untuk 

meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. 

Kuesioner ini disusun dalam rangka penyusunan Skripsi yang merupakan 

syarat kelulusan Program S1 Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah. Kuesioner ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana “Pengaruh Harga, 

Lokasi, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian pada PT Karunia Karya 

Makmur Palembang” 

Kuesioner ini digunakan untuk kepentingan ilmiah, kerahasiaan identitas 

Bapak/Ibu/Sdr/i akan tetap terjaga. 

Bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i merupakan hal yang sangat berharga bagi 

peneliti, oleh karena itu atas bantuannya saya sampaikan banyak terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

 

 

Hormat saya, 

 

 

Deo Tanaka 
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PETUNJUK PENGISIAN 

Isilah Pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya: 

Apakah Anda pernah melakukan pembelian rumah pada PT Karunia Karya 

Makmur Palembang ? 

Ya     Tidak 

Jika Ya, maka lanjutkan pertanyaan quesioner dibawah ini. 

A. IDENTITAS RESPONDEN  

1. Nama   : 

2. Umur    : 

      Dibawah 20 tahun   30-39 tahun   >50 

tahun 

     20-29 tahun   40-49 tahun 

3. Jenis kelamin  : 

Pria    Wanita 

4. Pekerjaan  : 

Mahasiswa/ Pelajar  Pegawai Swasta  Lain-

Lain 

Wiraswasta    Pegawai Negeri 

5. Tingkat Pendidikan : 

SD     SMU    Sarjana 

SLTP    D3    

6. Pendapatan per bulan (uang saku) : 

 < Rp. 100.000   Rp.1.000.000 – Rp.5.000.000 

 Rp.100.000 – Rp.500.000 >Rp.5.000.000 

 Rp.500.000 – Rp.1.000.000  

B. PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PERTANYAAN 

1. Pilihlah jawaban pertanyaan di bawah ini yang sesuai dengan kondisi 

sebenarnya. 

2. Saudara dapat memberikan tanda (√) pada salah satu jawaban STS,TS, N, 

S, dan SS pada kolom yang telah disediakan. Bila Saudara ingin 

memperbaiki jawaban yang telah Saudara buat, maka berilah tanda sama 

dengan ( = ), kemudian pilih dan berilah tanda silang pada jawaban 

terbaru dan benar, dimana : 

STS  = Sangat Tidak Setuju         S   = Setuju    

TS  = Tidak setuju   SS  = Sangat Setuju 

N = Netral     
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No Harga jawaban 

STS TS N S SS 

1 Harga Rumah PT Karunia Karya 

Makmur terjangkau dengan 

pendapatan 

     

2 Harga Rumah PT Karunia Karya 

Makmur sesuai dengan Kualitas 

produknya yang telah saya rasakan 

     

3 Harga Rumah PT Karunia Karya 

Makmur mampu bersaing dengan 

produk sejenis atau lainnya 

     

4 Harga Rumah PT Karunia Karya 

Makmur sesuai dengan tipenya 

     

5 Harga Rumah PT Karunia Karya 

Makmur mempengaruhi untuk 

membeli 

     

 

 

No Lokasi jawaban 

STS TS N S SS 

1 Lokasi akses  perumahan PT Karunia 

Karya Makmur mudah  dijangkau 

     

2 Lokasi perumhan PT Karunia Karya 

Makmur mudah untuk dilihat dari 

jalan raya 

     

3 Lokasi perumahan PT Karunia Karya 

Makmur dekat dengan lalu lintas 

     

4 Lokasi perumahan PT Karunia Karya 

Makmur memiliki lahan parkir 

     

5 Lokasi perumahan PT Karunia Karya 

Makmur memiliki lahan untuk 

perluasan 

     

 

No Promosi jawaban 

STS TS N S SS 

1 Promosi perumahan PT Karunia 

Karya Makmur dapat diketahui 

melalui iklan 

     

2 Promosi perumahan PT Karunia 

Karya Makmur di dapat dari promosi 
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penjualan 

3 Promosi perumahan PT Karunia 

Karya Makmur melalui penjualan 

secara langsung 

     

4 Promosi perumahan PT Karunia 

Karya Makmur di promosikan 

dengan waktu yang lama. 

     

5 Promosi perumahan PT Karunia 

Karya Makmur di promosikan pada 

target yang sesuai. 

     

 

 

 

No Keputusan Pembelian jawaban 

STS TS N S SS 

1 Saya melakukan pembelian Rumah 

pada PT Karunia Karya Makmur 

untuk memenuhi kebutuhan 

     

2 Melakukan pembelian setelah 

memperoleh informasi dari tempat 

lain atau kerabat terdekat 

     

3 Memutuskan untuk melakukan 

pembelian pada Rumah PT Karunia 

Karya Makmur setelah melakukan 

evaluasi terhadap beberapa alternatif 

     

4 Melakukan keputusan pembelian 

pada PT Karunia Karya Makmur 

setelah membentuk preferensi antar 

merek dalam kumpulan pilihan. 

     

5 Setelah melakukan pembelian rumah 

pada PT Karunia Karya Makmur, 

apakah ingin melakukan pembelian 

ulang. 
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