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ABSTRAK 

M. Iqbal, 2023. Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan 

Pembelian Kopi Janji Jiwa Kota Soppeng. Skripsi, Program Studi 

Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Aulia dan Basri Basir. 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari tahu bagaimana pengaruh 

product, price, place, promotion, people, physical evidence dan process 

secara Bersama-sama (simultan) terhadap pengambilan keputusan 

pembelian  konsumen. Metode pada penelitian ini menggunakan 

eksplanatori dan asosiatif dengan 50 responden yang mana kesemuanya 

merupakan konsumen di Janji Jiwa. Pegumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan resbilitasnya. Untuk 

penganalisisan data menggunakan teknik regresi linier berganda, uji 

asumsi klasik, uji t, uji f dan uji koefisien determinasi (R-Square). Untuk 

pengolahan data, penelitian ini menggunakan SPSS versi 20. Dari hasil 

penelitian, ditemukan bahwa secara terpisah produk memberi pengaruh 

positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Price juda 

memberi pengaruh positif  yang tidak signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Place memberi pengaruh positif namun juga tidak signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Sementara promosi, memberi pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara terpisah 

people berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Physical evidence memberi pengaruh positif dan juga signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Dan secara terpisah process memberi 

pengaruh positif dan juga signifikan terhadap keputusan yang dibuat 

konsumen untuk membeli produk di Janji Jiwa Soppeng. 

Kata Kunci: Product, Price, Place, Promotion, People, Physical 

Evidence, dan Keputusan Pembelian. 
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ABSTRACT 
 

M. Iqbal, 2022. The Influence of the Marketing Mix on Purchase 
Decisions for Promise Soul Coffee, Soppeng City. Thesis, 
Management Study Program. Faculty of Economics and Business 
Muhammadiyah Makassar University. Supervised by Aulia and Basri 
Basir. 

This study is intended to find out how the influence of product, price, 
place, promotion, people, physical evidence and process together 
(simultaneously) on consumer purchasing decisions. The method in this 
study uses explanatory and associative with 50 respondents, all of whom 
are consumers of Jiwa Promise. Collecting data in this study using a 
questionnaire that has been tested for validity and reliability. For data 
analysis using multiple linear regression techniques, classical assumption 
test, t test, f test and test the coefficient of determination (R-Square). For 
data processing, this study used SPSS version 20. From the results of the 
study, it was found that separately the product had a positive but not 
significant effect on purchasing decisions. Price also has an insignificant 
positive effect on purchasing decisions. Place has a positive but not 
significant effect on purchasing decisions. Meanwhile, promotion has a 
positive and significant impact on purchasing decisions. Separately, people 
have a positive but not significant effect on purchasing decisions. Physical 
evidence has a positive and significant impact on purchasing decisions. And 
separately, the process has a positive and significant impact on the 
decisions made by consumers to buy products at Promise Jiwa Soppeng. 
 
Keywords: Product, Price, Place, Promotion, People, Physical 
Evidence, and Purchase Decision. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persaingan antara industri-industri bisnis dalam dunia usaha 

semakin keras sekarang ini. Begitu juga perkembanga perusahaan-

perusahaan yang.aktif.di.Indonesia. .Dengan semakin berkembangnya 

teknologi di era.globalisasi ini, setiap usaha dagang tidak hanya berusaha 

untuk selalu meningkatkan kualitas.produksinya, tapi juga terus berinovasi 

bagaimana manajemen pemasarannya bias berkembang dengan tujuan 

memaksimalkan keuntungan sesuai target yang ditetapkan oleh.setiap 

perusahaan. Ketatnya persaingan dalam dunia usaha telah menjalar ke 

semua.sector usaha. (bisnis). Usaha dagang yang berkecimpung dalam 

bidang kuliner khususnya warung kopi, juga ikut di dalam kompetidi 

tersebut, dimana sebuah usaha dagang dituntut untuk mampu mengatasi 

segala macam rintangan yang muncul dalam.menjalankan .bisnis usaha, 

.pemasarannya, dan juga untuk memberi garansi pada usaha.yang 

bersangkutan agar tetap dapat beroperasi dengan manajemen yang.efektif 

dan.efisien.  

Dewasa ini.terjadi pergeseran gaya dan pola hidup masyarakat dari 

gaya hidup yang tradisional ke pola hidup yang lebih modern. Hal ini juga 

termasuk kegemaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

yang tadinya berbelanja di pasar tradisional kini l\ebih memilih untuk 

berbelanja di pasar modern. Begitu juga tempat untuk berkumpul, yang 

tadinya hanya nongkrong di warung kopi tradisional kini bergeser ke cafe 
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yang konsepnya lebih modern. Salah satu factor yang menyebabkan hal 

tersebut adalah, zaman sekarang orang-orang yang perannya sebagai 

konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari itu dapat lebih mudah 

dan lebih nyaman, lebih baik dalam segi sarana prasarana, pelayanan yang 

memuaskan, dan proses belanja yang lebih mudah. 

Dengan berkembangnya teknologi secara pesat sekarang ini, maka 

akan memberi mempengaruhi kepada setiap pelaku usaha untuk selalu 

berusaha mengembangkan kualitas produksinya maupun strategi 

pemasarannya dengan tujuan memaksimalkan capaian keuntungan, yang 

bias jadi melebihi target yang diinginkan. Pemanfaatan teknologi pun tidak 

luput dari para pelaku usaha untuk dijadikan salah satu alat untuk 

membantu dalam hal pemasaran, penjualan, pembayaran, pelayanan, dan 

lain sebagainya. 

Bauran pemasaran tidak lagi didefinisikan sebagai sebuah strategi 

produk, dan penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk 

mendapatkan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pasar yang 

dituju, namun kini definisinya tersebut semakin dikembangkan tidak hanya 

dalam hal produk, prompsi, dan proses, tapi juga merambahkan tempat, 

orang dan bukti fisik. 

Keputusan konsumen untuk melakukan pembelian terhadap 

beberapa produk yang disediakan pada coffee shop didipengaruhi oleh 

beberapa factor, yaitu kualitas produk, harga produk, tempat atau lokasi 

serta promosi (Ghodeswar, 2015). Disamping itu, keputusan untuk 
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melakukan pembelian, juga dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu 

bagaimana penerapan bauran pemasaran (produk, harga, lokasi dan 

promosi) yang telah dan sedang dilakukan oleh pelaku usaha dalam 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk berkunjung dan melakukan 

transaksi di Janji Jiwa Kota Soppeng. 

Produk adalah elemen yang urgent dalam sebuah program 

marketing. Strategi produk yang diambil dapat memberi pengaruh strategi 

pemasaran lainnya. Pembelian sebuah produk tidaklah hanya karena 

sekedar untuk membeli produk tersebut, tetapi juga untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen, dan yang penting adalah karena 

bagaimana kualitas produk tersebut akan sangat memberi pengaruh 

terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut. Janji Jiwa 

menawarkan berbagai macam jenis minuman dan makanan yang 

kualitasnya harus selalu diperhatikan si pelaku usaha untuk ditingkatkan 

terus menerus yang mana orientasinya memberi pengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Informasi yang didapatkan dari wawancara singkat 

dengan beberapa konsumen menunjukkan bahwa mereka tidak selalu 

memilih berkumpul di kafe hanya karena tawaran produk unik dan menarik 

yang disediakan oleh kafe tersebut. 

Secara umum, harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan 

oleh konsumen kepada penjual guna mendapatkan barang atau jasa yang 

diinginkannya. Penetapan harga yang tepat adalah harga yang dapat 
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dijangkau dan efisien bagi konsumen. Sebaliknya, penentuan harga yang 

salah untuk suatu produk dapat mengakibatkan tidak maksimalnya jumlah 

penjualan pada suatu produk. Hal ini akan memberi pengaruh berupa 

turunnya penjualan dan kurangnya pangsa pasar. Oleh karena itu, sebuah 

usaha kafe harus pintar dalam menetapkan harga, serta harus bisa 

menentukan harga jual yang sesuai dengan pangsa pasar dituju agar 

penjualan produk dan pangsa pasar dapat meningkat. Penetapan suatu 

harga baik itu tinggi, rendah atau ekonomis untuk setiap orang tidaklah 

memiliki nilai yang sama dalam ukuran harga, karena semuanya kembali 

lagi kepada lingkungan kehidupan dan kondisi ekonomi dari orang tersebut 

(Schiffman dan Kanuk, 2000). 

Informasi yang diadapatkan dari beberapa konsumen kafe 

menyatajan bahwa pada dasarnya mereka tidaklah mempersoalkan harga 

yang ditetapkan oleh pemilik kafe, dan juga penetapan harga itu tidak 

menjadi alasan yang signifikan bagi konsumen untuk berkunjung, dan harga 

itu juga tidak mempengaruhi keinginan untuk melakukan pembelian  

dilakukan oleh konsumen. 

Promosi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan sesuatu (barang 

atau jasa) kea rah yang lebih baik. Menurut Fandy Tjiptono, promosi adalah 

komunikasi pemasaran yang dilakukan untuk memberi pengaruh, 

menyampaikan sesuatu, membuju, serta meningkatkan pasar sasaran dari 

suatu perusahaan. Dalam melakukan promosi, para pemilik produk atau 

jasa biasanya melakukan promosi dengan sebuah tujuan tertentu, 
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diantaranya yaitu menarikperhatian pembeli, branding, agar dapat bersaing 

dengan competitor, untuk meningkatkan keuntungan, mendapatkan calon 

pelanggan baru, dan menyebarkan promosi. Secara umum, jenis atau cara 

orang melakukan promosi adalah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu promosi 

secara fisik, promosi melalui media tradisional, dan promosi melalui media 

fdigital. 

Adapun media promosi yang dapat digunakan oleh pelaku usaha 

pada bisnisnya antara lain 1) Periklanan, 2) Promosi penjualan, 3) 

Publisistas dan hubungan masyarakat, 4) Pemasaran langsung. Untuk 

menentukan media promosi ini harus didasarkan pada jenis dan bentuk 

produk yang ingin dipasarkan. 

Informasi yang didapatkan dari beberapa konsumen bahwa salah 

satu bentuk promosi berupa slogan atau dari sebuah kafe belum tentu 

menjadi alasan bagi konsumen untuk datang, tapi yang pasti bahwa apa 

pun bentuk promosi yang dilakukan pelaku usaha akan memberi pengaruh 

bagi konsumen untuk menentukan keputusan pembelian. 

Lokasi pasar adalah di mana perusahaan menjual produk. Lokasi 

yang dimaksud di sini bukan hanya sebagai tempat produksi, tetapi juga 

sebagai tempat pendistributian produk. Lebih jelasnya, lokasi adalah 

tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan 

kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa atau tempat konsumen untuk 

dating berbelanja. Lokasi usaha yang strategis juga akan berfungsi sebagai 

tempat promosi. Lokasi sebagai tempat pendistribusian adalah cara 
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bagaimana sebuah produk didistribusikan atau diperjual belikan kepada 

konsumen. Untuk itu lokasi yang strategis akan sangat berpengaruh karena 

dengan lokasi yang strategis, pelaku usaha dapat memperbesar peluang 

untuk mendapatkan konsumen. Sebaliknya, bila lokasi usaha tidak 

strategis, maka akan mempengaruhi penjualan yang akhirnya tidak 

maksimal. 

Informasi yang didapatkan dari konsumen bahwa lokasi strategis 

sangat berpengaruh dalam keputusan konsumen berkunjung ke kafe 

tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa konsumen akan memilih 

kafe yang mudah dijangkau dari rumah, dengan begitu mereka bisa 

menghemat biaya, dan hal ini juga memberi pengaruh kepada mereka 

untuk membuat keputusan pembelian. 

Partisipan adalah pengambilan bagian atau keterlibatan orang atau 

masyarakat dengan cara memberi dukungan berupa tenaga, pikiran 

maupun materi, dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang 

telah diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Bersama. Yang 

dimaksud partisipan di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam hal 

penyedia jasa layanan maupun penjualan; atau bisa juga dikatakan mereka 

yang terlihat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses 

layanan itu sendiri, seperti pelayan, pemilik kafe, koki, dll. 

Informasi yang didapatkan dari konsumen bahwa keramahan waiters 

menjadi salah satu alasan bagi konsumen senang untuk kembali 
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berkunjung. Dan hal itu pun mempengaruhi keputusan konsumen untuk 

melakukan pembelian. 

Proses merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling 

terkait yang Bersama-sama merubah masukan menjadi keluaran. Dengan 

kata lain, proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan urutan 

kejadian atau aktivitas yang digunakan untuk mendistribusikan jasa. Lebih 

lanjut, proses distribusi adalah penyaluran hasil produksi dari produsen 

yang membuatnya kepada konsumen yang memerlukannya. Elemen 

proses ini sendiri mempunyai arti sebagai suatu upaya oleh perusahaan 

dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitasnya untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumennya. 

Di sini konsumen sepakat bahwa ketepatan waktu dalam pelayanan 

di sebuah kafe dapat meningkatkan keyakinan konsumen untuk membuat 

keputusan pembelian produk di kafe tersebut. 

Physical evidence berarti bukti fidik perusahaan. Dalam 

memasarkan produk atau jasa, konsumen membutuhkan bukti fisik agar 

dapat menjalin hubungan bisnis yang lebih nyata. Bukti fisik adalah situasi 

dan kondisi yang mana di dalamnya juga termasuk suasana. Karakteristik 

lingkungan fisik suatu perusahaan menjadi segi yang paling berkaitan 

dengan situasi ini. Situasi di sini adalah keadaan dan kondisi geografis 

lingkungan serta tata letak yang terlihat, atau lingkungan yang penting 

sebagai obyek perangsang. Dalam memutuskan membeli barang, 

konsumen tidak sendiri, tapia da peran dari orang lain di sekitarnya. Dalam 
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keputusan pembelian tersebut, terdapat lima peran dari individu, sebagai 

berikut: 1) Inisiator, 2) Influencer, 3) Decider, 4) Buyer, dan 5) User. Pasca 

melakukan suatu produk, konsumen akan memutuskan tingkat kepuasan 

berdasarkan pengalamannya terhadap produk tersebut. Jika konsumen itu 

memutuskan untuk merasa puas, maka dia akan menunjukkan 

kemungkinan yang lebih tinggi untuk kembali membeli produk itu, dan 

begitu pun sebaliknya. 

Menurut Kotler (2008: 179), tahapan yang dialami konsumen dalam 

meraih keputusan pembelian melalui lima tahap, yaitu: pengenalan 

masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, 

dan tingkah laku pasca pembelian. Saat berbelanja, pembeli melakukan 

beberapa pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan untuk melkaukan 

pembelian terhadap suatu produk. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang 

kemudian menjadi strategi tersendiri bagi konsumen untuk mewujudkan 

keinginannya. Keptutusan pembelian terjadi saat setelah konsumen 

menentukan barang yang akan dibeli berdasarkan dua pilihan yaitu niat 

atau keputusan pembelian. Menurut Dharmmestha dan Handoko (2016: 

75), ada dua factor yang mempengaruhi prilaku konsumen, yaitu factor 

ekstern berupa kebuadyaan, kebuadayaan khusus, kelas social dan 

referensi, dan keluarga. Selanjutnya factor intern berupa motivasi, 

pengamatan, pembelajran, kepribadian dan konsep diri, dan sikap.  

Menurut Kotler (2002: 18), bauran pemasaran adalah seperangkat 

alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus 
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mencapai tujuan pemasaran di pasar sasarannya. Salah satu fungsi bauran 

pemasaran ini adalah untuk membangun merek dan mencapai target 

penjualan. Pada umumnya, pelaku usaha melakukan bauran pemasaran ini 

sebagai media guna mendapatkan respon yang mereka inginkan atas 

produk yang mereka tawarkan atau ciptakan dari konsumen. Dapat 

disimpulkan berdasarkan pendapat tersebut bahwa bauran pemasaran 

memberi pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Soppeng merupakan salah satu kota yang menjadi gudangnya 

warung kopi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hampir di sepanjang jalan kota 

terdapat warung kopi. Bisa dibayangkan bagaimana ketatnya persaingan 

mereka dalam memdapatkan konsumen. Hingga empat tahun terakhir, 

beberapa penjual kopi modern atau café juga mulai ikut mengambil peran 

untuk bersaing. Dengan menggunakan konsep yang modern juga, pemain 

baru ini tentuya berharap dapat ikut bersaing dalam memenangkan hati 

konsumen. 

Salah satu café yang ada di kota Soppeng adalah Janji Jiwa, café ini 

juga bergerak dalam usaha kuliner yang menawarkan beragam jenis kopi 

dan juga minuman lainnya seperti jus dan yang lainnya. Beberapa 

pendatang baru ini menggunakan konsep café dan resto untuk menarik 

minat konsumen, seperti Triple 8, The Drip, D’Malaka Café, dan ada banyak 

lagi yang lainnya. Untuk pengembangan usaha, sebagian besar pelaku 

usaha menawarkan berbagai macam aktifitas pemasaran dalam bentuk 

bauran yang ada. Salah satu pelaku usaha yang ada di kota Soppeng 
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adalah M Awal Ariady, S.Pd, pemilik/manajer Janji Jiwa di Soppeng. Janji 

Jiwa ini didirikan pada bulan Janji jiwa soppeng didirikan tgl 26 Agustus 

2020. Janji Jiwa mencoba menampilkan produk kopi asli dalam negeri dan 

aneka ragam minuman lainnya, seperti kopi susu, the susu, ice drink, lemon 

tea, aneka juice, dan lainnya. Janji Jiwa juga menawarkan berbagai macam 

makanan ringan sepeti gorengan, roti, dan lain-lain. Makanan dan minuman 

yang disediakan dibanderol dengan harga terjangkau mulai dari Rp. 10.000 

sampai dengan Rp. 30.000.  

Merebaknya usaha warung kopi dengan konsep café dan resto di 

kota Soppeng membuat Janji Jiwa harus bekerja keras dalam merumuskan 

dan menerapkan strategi jitu guna memenangkan pasar. Pemilihan strategi 

yang tepat dengan tetap memperhatikan produk, harga, promosi, bukti fisik, 

harga dan proses adalah cara yang dilakukan oleh Janji Jiwa untuk 

mendapatkan hati para konsumen. Hal ini tentunya dapat tercapai 

dikarenakan pemanfaatan bauran pemasaran dengan tepat, ini juga 

membantu Janji Jiwa bertahan dalam persaingan yang begitu ketat. Melihat 

ketatnya persaingan ini, maka penulis memutuskan untuk mencari tahu 

labih jauh dengan melakukan penelitian tentang pengaruh bauran 

pemasaran yang dilakukan oleh Janji Jiwa untuk menarik minat konsumen 

dalam melakukan pembelian. 

Berdasar pada uraian di atas, maka penulis memilih judul dalam 

penulisan ini, yaitu “Pengaruh Bauran Pemasaran  Terhadap 
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(Prouduk,Harga,Tempat,Promosi,Orang,Proses,Bukti-fisik) 

Keputusan Pembelian pada Kopi Janji Jiwa Kota Soppeng”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulis membuat sebuah rumusan masalah, “Apakah bauran pemasaran 

(Produk,Harga,Tempat,Promosi,Orang,Proses,Bukti-fisik) berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian pada kopi Janji Jiwa Kota Soppeng?” 

C. Tujuan Penelitian 

Penulis mengadakan penelitian di Janji Jiwa kota Soppeng, dengan 

tujuan mencari tahu pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan 

pembelian pada kopi Janji Jiwa kota Soppeng. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi manajemen Janji Jiwa, hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi 

bahan pertimbangan dalam menentukan strategi yang akan diambil 

dalam melakukan pemasaran. 

2. Bagi peneliti, dari  penelitian ini dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan pengalaman tentang bagaiman bauran pemasaran 

berpengaruh di dalam dunia usaha. 

3. Bagi pihak pustaka, dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan 

dapat menjadi salah satu sumber referensi unutk menambah wawasan 

dan pengetahuan, khususnya pada penelitian sejenis di masa 

mendatang. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Pemasaran 

Perkembangan zaman memberikan hal-hal positif dan juga negative 

di dalam berkehidupan. Salah satu hal positifnya adalah dengan menjadi 

lebih menariknya ilmu pengetahuan pemasaran bagi para pelaku usaha, 

Lembaga-lembaga, bahkan bagi bangsa sendiri. Aktifitas marketing 

berkembang dalam bentuk pergeseran pandangan yang awalnya hanya 

sebagai kegiatan penyaluran dan penjualan, berubah menjadi sebuah 

falsafah yang mengkoneksikan perusahaan dengan pasarnya. 

Ketika berbicara tentang pemasaran, pada umumnya mengarah 

pada permintaan atau pembelian dan harga. Di sisi lain, ketika seorang 

pelaku usaha atau tenaga penjualan, pemasaran dimaknai sebagai aktifitas 

retailing atau merchandising. 

Aktifitas pemasaran dapat juga dimaknai sebagai usaha 

memasarkan produk yang diperjual belikan oleh pelaku usaha dan produk 

tersebut diarahkan kepada para konsumen. Meskipun demikian, ketika 

melihat makna sebenarnya dari pemasaran bukan hanya tentang menjual 

produk saja, akan tetapi kegiatan pemasaran juga merupakan aktivitas 

pentis di dalam melakukan analisis dan evaluasi semua kebutuhan dan 

keinginan dari konsumen. Untuk itu, kegiatan pemasaran akan mengarah 
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pada bagaimana memberikan rasa puas bagi konsumen dalam pemenuhan 

keinginan dan kebutuhan tadi, dan juga bagaiman konsumen tersebut tetap 

setia pada produsen tersebut. 

Pemasaran merupakan strategi bisnis yang mengacu pada kegiatan 

yang dilakukan perusahaan dengan tujuan promosi penjualan suatu 

produk. Di sini, pemasaran mencakup periklanan, penjualan, dan 

pengiriman produk kepada konsumen untuk kebutuhan dan keinginan 

mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemasaran berangkat 

dari pola pikir untuk mendapatkan konsumen sebagai titik produsen. 

Jadi pemasaran adalah suatu system keseluruhan dari aktifitas-

aktifitas bisnis yang bertujuan untuk melakukan perencanaan, penentuan 

harga, promosi, dan pendistributian barang secara terus menerus untuk 

mendapatkan keuntungan. Pemasaran barulah dikatakan berhasil apabila 

produk berupa barang atau jasa digunakan secara menyeluruh, konsumen 

atau pembeli merasakan kepuasan oleh barang jasa tersebut, dan kembali 

lagi untuk melakukan pembelian, serta menganjurkan produk tersebut 

kepada orang lain sehingga penjualan produk barang atau jasa tersebut 

semakin luas pendistributiannya.  

Pemasaran adalah usaha membangun komunikasi secara terpadu 

dengan tujuan memberikan informasi tentang barang atau jasa yang 

berkaitan pada pemenuhan kepuasan dan keinginan manusia. Pemenuhan 

kepuasan menjadi langkah awal dari sebuah pemasaran, yang mana 



 

 

14 
 

berubah menjadi hasrat manusia. Proses pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan manusia ini kemudian dijadikan konsep pemasaran. Konsep ini 

kemudian tertuang ke dalam beberapa bagian yaitu, pemenuhan produk, 

penetapan harga, pemilihan tempat, dan promosi barang. Orang yang 

bertanggung jawab di dalam pemasaran di sebut pemasar. Pemasar 

bertanggung jawab dalam melakukan analisis informasi pasar, segmentasi 

dan tren. Tren berubah secara teratur akan menjadi sebuah tantangan. Di 

saat yang sama, seorang pemasar harus bisa membuat rancangan strategi 

mengambang di sekitar pemasaran produk dan layanan sesuai dengna 

kebutuhan dan keinginan manusia sebagai pihak konsumen. 

Pembahasan menyangkut pemasaran tidak bisa dipisahkan dengan 

definisi pemasaran yang diungkap oleh para ahli. Meski ada beberapa 

perbedaan berdasar sudut pandang mereka masing-masing. 

Pemasaran sering digambarkan sebagai seni menjual produk karena 

berkaitan dengan keindahan inovasi, kreativitas dan imajinasi. Pemasaran 

dikatan sebagai seni karena dapat menciptakan hubungan sadar dan 

bawah sadar antara konsumen denganiklan yang menjadi elemen penting 

dalam proses pemasaran.  

Terlepas dari banyaknya definisi yang diungkap oleh para ahli, pada 

hakikatnya definisi-definisi tersebut memiliki tujuan dan maksud yang 

serupa yaitu bagaimana cara produk berupa barang atau jasa yang telah 

diproduksi oleh produsen dapat disukai oleh konsumen, tiba tepat waktu di 
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tangan konsumen, jumlah yang pas, serta penetapan harga yang layak, dan 

si produsen bisa menjadikan konsumen tersebut sebagai langganan tetap. 

Berikut ini adalah beberapa definisi pemasaran yang diungkap oleh 

beberapahli di bidang pemasaran, antara lain: 

Menurut Philip Kotler (2007:7), pemasaran adalah proses social dan 

majerial, yang mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang menjadi 

kebutuhannya dan keinginannya melalui penciptaan dan pertukaran produk 

berupa barang atau jasa serta nilainya dengan pihak lain. 

Menurut Kotler, pemasaran adalah proses tukar menukar antara 

barang atau perpindahan hak kepemilikan, di sini pertukan produk yang 

memiliki nilai bagi manusia dapat berupa barang atua jasa, serta uang untuk 

kelberlangsungan hidupnya. Sementara William J. Santon di buku Swastha 

dan Irawan (2008: 5) mengungkapkan bahwa pemasaran merupakan 

keseluruhan system dari aktifitas-aktifitas bisnis yang bertujuan untuk 

melakukan perencanaan, penentuan harga, promosi, dan pendistribusian 

produk kepada pembeli yang ada dan juga pembeli potensial. 

Buchari Alma (2007: 5) dalam bukunya mendefinisikan pemasaran 

sebagai penekanan yang dilakukan pada analisa struktur pasar, orientasi 

dan dukungan konsumen, dan juga bagaimana menempatkan perusahaan 

dalam melakukan pengawasan rantai nilai. 

Maka dari itu, kita akan melihat pemasaran sebagai suatu system 

dari aktifitas-aktifitas yang saling terkait, yang bertujuan untuk melakukan 
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perencanaan, penetapan harga, promosi, pendistribusian barang dan jasa 

kepada konsumen. 

Lain halnya dengan Jeff Madura (2001: 83), menurutnya pemasaran 

bisa diartikan secara luas sebagai langkah yagn dilakukan oleh perusahaan 

dalam membuat perencanaan dan menerapkan rancangan produk, 

penetapan harga, pendistribusian dan promosi. 

Dengan adanya persaingan yang ketat, perusahaan-perusahaan 

berusaha untuk tetap bertahan dalam pasar dan merebut pangsa pasar 

yang berdampak pada usaha menciptakan suatu produk yang memiliki 

brand penghargaan dari masyarakat terhadap produknya, dan juga posisi 

brand yang baik dalam benak masyarakat melalui proses marketing dari 

penentuan produk hingga penarapan aktifitas promosi.  

Berdasarkan beberapa definisi pemasaran yang disebutkan di atas, 

maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemasaran merupakan suatu proses pertukaran produk berupa barang 

atua jasa dari produsen dan konsumen, hingga dengan proses 

pertukaran ini maka kebutuhan dari individu dan kelomok masyarakat 

dapat terpenuhi. 

2. Demi menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, maka 

harus diusahakan untuk memperoleh upaya yang layak dan menjamin 

kontinuitas produsen dengan melalui pemuasan kebutuhan dan 

keinginan konsumen atau pemakai potensial. 
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3. Segala usaha yang dilakukan untuk memperlancar proses distribusi 

barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen diharapkan 

mampu menciptakan permintaan yang efektif. 

Tujuan dan persepsi dari definisi di atas pada dasarnya dapat 

disimpulkan menjadi suatu proses melakukan perencanaan yang mana 

pihak perusahaan melakukan analisis struktur pasar dan memposisikan 

perusahaan untuk mewujudkan pertukaran yang memuaskan.  

1. Tujuan dan Fungsi Pemasaran 

a) Tujuan Pemasaran 

Umumnya pemasaran bertujuan untuk membuat 

pelanggang siap membeli yang kemudian berdampak pada 

penyediaan produk berupa barang dan jasa harus terpenuhi. 

Proses pemasaran dimulai dengan menemukan terlebih 

dahulu apa yang diinginkan oleh konsumen. Hingga akhirnya 

memiliki tujuan pemasaran, sebagai beriktu: 

 Agar konsumen mengetahui secara detail produk yang 

dihasilkan dan perusahaan bisa menyediakan stock 

permintaan konsumen untuk produk tersebut. 

 Agar perusahaan bisa memberi penjelasan secara 

mendetail tentang semua aktifitas, mulai dari gambaran 

produk, desain produk, promosi, iklan, komunikasi kepada 
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konsumen, hingga pendistribusian produk untuk sampai ke 

tangan konsumen tepat waktu. 

 Agar dapat mengetahui dan memahami konsumen hingga 

produk berupa barang dan jasa ini sesuai dan bisa 

dipasarkan dengan sendirinya. 

 Agar dapat menarik perhatian dan laba/keuntungan. 

 Agar dapat membuat branding pada produk, membentuk 

citra, dan menarik konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan. 

b) Fungsi Pemasaran 

Fungsi utama kegiatan pemasaran adalah untuk 

memberikan informasi tentang produk yang dijual oleh 

perusahaan, mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

pembelian, dan menetapkan harga yang ekonomis pada suatu 

produk. 

Berdasar tujuan dari pemasaran untuk memenuhi 

kebutuhan manusia menjadi keinginan, maka fungsi pemasaran 

dibagi menjadi tiga, yaitu: 

 Fungsi Pertukaran 

Pembeli atau konsumen dapat membeli produk dari 

produsen dengan melakukan penukaran uang dan barang, 
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atau pertukaran produk dengan produk (barter) untuk 

keperluan sendiri maupun dipasarkan kembali. 

 Fungsi Distribusi Fisik 

Distribusi fisik dilakukan untuk mendistribusikan serta 

menyimpan produk. Produk didistribusikan dari produsen 

sampai ke tangan konsumen dengan segala cara baik itu 

melalui jalur darat, air, dan udara. penyimpanan produk 

harus mendahulukan ketersediaan produk agar selalu ada 

saat dibutuhkan. 

 Fungsi Perantara 

Dalam melakukan pendistribusian produk ke tangan 

konsumen dapat dilakukan melalui perantara pemasaran 

yang menghubungkan kegiatan pertukaran melalui fisik. 

Kegiatan fungsi perantara ini untuk mengurangi resiko, 

pembiayaan, pencarian informasi serta standarisasi atau 

penggolongan produk. 

2. Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan penggabungan beberpa factor yang 

dapat dikontrol oleh individua tau perusahaan untuk mempengaruhi para 

konsumen atau pelanggaan untuk melakukan pembelian barang atau jasa 

yang ditawarkan. Strategi ini lebih jauh bertujuan untuk membantu pelaku 

usaha atau perusahaan untuk mencapai target penjualannya. Dalam 

pembuatan suatu produk, tentunya dibutuhkan biaya, dibutuhkan 
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komunikasi dalam pemasarannya, dan mungkin juga membutuhkan waktu 

untuk proses pendistribusiannya ke tangan konsumen. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

mempunyai beberapa elemen yang sangat mempengaruhi penjualan 

karena menjadi sebab dalam penentuan minat konsumen membuat 

keputusan pembelian. 

Kotler (2003: 24) menjelaskan dalam bukunya bahwa marketing mix 

adalah suatu rangkaian alat pemasaran efektif yang bisa mengendalikan 

produk, harga, tempat, dan promosi yang digabungkan oleh perusahaan 

guna menghasilkan respon positif sesuai keinginan perusahaan dalam 

pasar sasaran. 

Untuk mewujudkan target pasar yang telah dirumuskan, maka 

perusahaan akan memanfaatkan beberapa variable pemasaran yang 

dikendalikan.  

Maka dari itu pengupayaan untuk mendapatkan kebijakan 

pemasaran yang berpihak kepada pelayanan yang efektif dan kepuasan 

konsumen harus dilakukan. Jadi di dalam bauran pemasaran ditemukan 

beberapa variable yang saling mendukung, lalu perusahaan 

menggabungkan variable tersebut untuk mendapatkan respon-respon yang 

diharapkan dalam pasar sasaran.  

Philip Kotler dan Gary Amstrong (2004:320) mengemukakan 

marketing mix terbagi atas empat variabel sebagai berikut: 
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1) Produk (Product) 

Di dalam kondisi persaingan, sangatlah berbahaya bagi sebuah 

perusahaan bila hanya mengandalkan produk tanpa usaha untuk 

mengembangkannya. Oleh karena itu di dalam mempertahankan dan 

meningkatkan penjualan dan market share perlu mengadakan 

penyempurnaan dan pengembangan produk yang dihasilkan lebih baik, 

sehingga dapat memberikan daya guna, daya pemuas, serta daya tarik 

yang lebih besar. 

Streategi produk dalam hal ini adalah menetapkan cara dan 

menyediakan produk ynag lebih tepat bagi pasar yang dituju, sehingga 

dapat memuaskan konsumen dan sekaligus dapat meningkatkan 

keuntungan perusahaan dalam jangka panjang, melalui peningkatan 

penjualan dan peningkatan market share-nya. 

Di dalam sebuah produk ikut terkandung fungsi dan factor lain 

yang diinginkan oleh konsumen. Ada beberapa factor yang terkandung 

dalam sebuah produk, yaitu mutu, tampilan, alternative, gaya, brand, 

item produk, garansi, dan pelayanan.  

Pada bauran pemasaran, strategi menjadi unsur yang paling 

penting karena bisa mempengaruhi strtegi pemasaran lainnya. 

Penentuan jenis produk yang akan diciptakan dan dipasarkan 

menentukan aktifitas promosi ynag diinginkan begitu juga penetapan 

harga serta cara pendistribusiannya.  
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Mencapai sasaran pasar guna meningkatkan kompetisi adalah 

tujuan utama dari strategi produk olehnya itu, strategi produk menjadi 

sebuah strategi pemasaran, sehingga pemikiran atau ide 

melakukannya mesti dating dari bidang pemasaran. 

2) Harga (Price) 

Secara umu, harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan 

konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang 

ingin dimilikinya. Oleh karena itu, harga pada umumnya ditentukan oleh 

pemilik barang atau jasa. Akan tetapi, dalam seni jual beli, pihak 

konsumen atau pembeli dapat melakukan penawaran terhadap harga 

tersebut.  

Penetapan harga merupakan sebuah proses menetapkan nilai 

yang akan diterima oleh produsen pada saat melakukan penjualan 

barang dan jasa. Penetapan harga bertujuan untuk menjaga 

keseimbangan harga. Hal ini biasanya dilakukan untuk perusahaan 

yang kebetulan memegang kendali atas harga.  

Penentuan harga merupakan hal yang sangat penting dalam 

sebuah persaingan ketat dan juga permintaan produk. Persaingan 

dagan dewasa ini terasa sangat tajam, di sinilah peran penting dari 

penetapan harga sebuah produk untuk menjaga bahkan meningkatkan 

posisi perusahaan di pasar. Peningkatan ini kemudian tercermin pada 

capaian target pasar perusahaan. Bisa dikatakan kalua penetapan 
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harga memberi pengaruh pada daya saing perusahaan dan daya saing 

konsumen.  

Untuk menentukan harga suatu produk, maka ada beberapa 

factor yang perlu diperhatikan yang memberikan pengaruh secara 

langsung maupun tidak langsung. Factor yang mempengaruhi secara 

langsung berupa harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, 

dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan perdagangan. 

Sementara factor tidak langsung bisa berupa produk sejenis dari 

perusahaan lain, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk 

pengganti dan produk pelengkap, potongan harga bagi penyalur, dan 

konsumen.  

Dalam menetapkan harga diperlukan sebuah strategi yang 

didasarkan pada tujuan penetapan harga itu sendiri. Berikut ini tujuan 

dari penetapan harga dari sebuah produk: 

1. Memaksimalkan laba berjalan 

2. Memaksimalkan pendapatan berjalan 

3. Memaksimalkan pertumbuhan berjalan 

4. Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

5. Memaksimalkan skimming pasar 

6. Mempertahankan kepemimpinan kualitas produk 
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3) Tempat (Place) 

Tempat di sini diartikan sebagai lokasi untuk melakukan proses 

jual beli produk berupa barang atau jasa. Tempat ini menjadi sangat 

penting terutama bagi pelaku usaha konvensional. Pelaku usaha 

dengan bisnis konvensional harus paham betul yang Namanya lokasi 

strategis. 

Minimal, dalam pemilihan tempat itu haruslah lokasi yang mudah 

dijangkau oleh konsumen. Namun sekali lagi, ini dikhususkan bagi 

pelaku usaha konvensional saja. Sementara sekarang ini, banyak juga 

bermunculan pelaku usaha modern atau bisnis online. Maka dari itu, 

pengertian tentang tempat dewasa ini menjadi lebih beragam, 

disesuaikan dengan media yang digunakan. 

4) Promosi (Promotion) 

Sebuah produk tanpa promosi yang sesuai tidak akan dikenal 

oleh konsumen meskipun memiliki manfaat yang besar bagi konsumen. 

Olehnya itu, pelaku usaha atau perusahaan juga harus memikirkan 

startegi jitu bagaimana menyampaikan informasi tentang produk 

ciptaannya ditangkap oleh pembeli atau konsumen. Inilah yang disebut 

dengan promosi. Tujuan utama dari promosi adalah bagaimana agar 

konsumen mengenal atau lebih mengenal serta merasakan 

ketertarikan untuk mencoba membeli produk dari perusahaan. Baik itu 

produk yang berupa barang atau yang berupa jasa. Dalam proses 

promosi, pelaku usaha atau perusahaan harus bisa meyakinkan 
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persepsi konsumen ke arah yang positif terhadap produk yang 

dipasarkan.  

Kegiatan promosi dapat dilakukan dalam berbagai cara, baik itu 

offline seperti bertatap muka langsung, atau dari pint uke pintu. Hingga 

promosi secara online dengan memanfaatkan media social, internet, 

dan lain sebagainya. 

5) Orang (People) 

People adalah bagian yang juga penting di dalam bauran 

pemasaran sebab people merupakan pelaku yang berperan penting 

dalam penyediaan jasa atau produk hingga akhirnya dapat memberi 

pengaruh pada persepsi pembeli. People adalah subjek yang berperan 

sebagai penjual atau penyampai sebuah produk kepada konsumen 

atau sasaran. 

People termasuk mereka yang berperan sebagai pegawai 

perusahaan, konsumen dan konsumen lain. Segala tingkah dan laku 

karyawan, penampilan dan cara berpakaian karyawan akan sangat 

memberi pengaruh terhadap suksesnya penyampaian jasa. Untuk 

meraih kesuksesan berusaha, maka akan sangat dibutuhkan karyawan 

dengan sumber daya manusia yang cekatan, terampil dan disiplin di 

dalam perannya masing-masing. Pelayanan atau costumer service 

ditujukan kepada para pembeli dengan memberikan pelayanan atau 

menfasilitasi saat mereka membeli barang atau produk, seperti 

keramahan dan kesopanan karyawan saat menyambut pembeli. 
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6) Proses (Pocess) 

Gabungan dari keseluruhan kegiatan pemasaran disebut 

proses. Mulai dari prosedur, waktu pengerjaan, kegiatan, mekanisme, 

serta hal rutin lainnya dalam pelayanan guna memenuhi permintaan 

dari pembeli atau konsumen. 

Sementara itu, pembeli sendiri atau konsumen menjadi pihak 

yang akan menerima produk baik itu barang atau pun jasa yang 

ditawarkan oleh pelaku usaha atau perusahaan. Dalam aspek proses 

ini berisikan kegiatan-kegiatan pelayanan dan juga transaksi. Sebuah 

perusahaan harus terus berupaya memberikan pelayanan maksimal 

untuk memuaskan konsumen dengan beragam cara sampai konsumen 

atau pembelinya merasa puas.  

7) Bukti Fisik (Physical Evidence) 

Bukti fisik di sini berarti keseluruhan perangkat yang digunakan 

sebagai pendukung berjalannya suatu usaha. Kebutuhan bukti fisik ini 

tergantung pada ukuran bisnis itu sendiri. Untuk usaha skala besar, 

tentunya perangkat yang dibutuhkan semakin besar, dan juga akan 

semakin kompleks pula fungsi serta penggunaannya.  

Physical evidence haruslah ada sebagai bukti nyata di mata 

konsumen. Physical evidence bisa mencakup produk yang diperjual 

belikan, bangunan tempat perjualan, atau kantor bagi perusahaan.  

Dari sini dapat di simpulkan bahwa keberadaan physical 

evidence sangat penting di dalam bauran pemasaran karena 
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kenyamanan konsumen atau pembeli dengan lingkungan sekitar 

memberi pengaruh pada keputusannya untuk mencari tahu dan 

membeli sebuah produk. 

Tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan (laba). 

Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, baik itu milik 

perseorangan, miliki persekutuan, milik negara maupun swasta pada 

hakikatnya berusaha untuk mendapatkan keuntungan, membuka lapangan 

pekerjaan, dan melakukan produksi. Untuk mewujudkannya, pelaku usaha 

atau perusahaan tersebut harus berusaha menarik minat dan keinginan 

konsumen atau pembeli terhadap produk yang ditawarkan. Meski pada 

akhirnya selalu saja aka nada tantangan yang muncul khususnya pada 

usaha mempengaruhi calon konsumen untuk membeli produk-produknya. 

Secara bahasa marketing mix adalah bauran pemasaran,  

sedangkan menurut istilah marketing Mix adalah kumpulan variable 

pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada pasar 

yang ditargetkan. Secara sederhana bauran pemasaran dapat diartikan 

suatu strategi penjualan atau promosi serta penentuan harga yang bersifat 

unik serta dirancang untuk menghasilkan kegiatan pertukaran yang mana 

kedua belah pihak, produsen dan konsumen, sama-sama mendapatkan 

keuntungan di dalam pasar yang dituju.  

Selanjutnya menurut Philip Kotler (2008:48) dalam bukunya 

mengatakan bahwa bauran pemasaran adalah seperangkat taktik 

pemasaran ynag dapat dikontrol meliputi produk, harga, tempat, dan 
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promosi yang dipadukan oleh pelaku usaha guna mendapatkan tanggapan 

dari calon konsumennya. 

Bauran pemasaran merupakan salah satu istilah yang digunakan 

dalam dunia bisnis. Secara harfiah bisa dimaknai sebagai seorang eksekutif 

bisnis yang bertugas sebagai peracik bahan-bahan. Dalam hal ini berkaitan 

dengan pemasaran bisnis 

Marketing mis atau bauran pemasaran tidak hanya digunakan oleh 

pelaku bisnis saja, tetapi juga oleh pihak perbankan. Namun penerapannya 

disesuaikan dengan kebutuhan bank itu sendiri.  

Pada awalnya konsep bauran pemasaran hanya dikenal dengan 

istilah 4P yaitu produk, price, place, dan promotion saja. Kemudian, ahli 

marketing Boom dan Bitner (1997) menambahkan bauran pemasaran 

dalam bisnis jasa menjadi 7P seperti yang telah dijelaskan di atas. Hingga 

kini hal ini dianggap sebagai sebuah perkembangan konsep marketing mix 

menjadi 7P.  

Untuk menjalankan bauran pemasaran, maka perlu dipersiapkan 

sebuah strategi memaksimalkan proses yang ada. Hal ini berkaitan dengan 

tujuan marketing bagi sebuah perusahaan atau pelaku usaha yang hanya 

untuk mendapatkan pelanggan baru untuk membeli prouduknya, tapi juga 

untuk memberikan pelayanan maksimal dengan mempertimbangkan 

semua aspek internal dan eksternal perushaan dengan harapan mampu 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Karena sesungguhnya 
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mempertahan pelanggan yang setia lebih memberikan banyak keuntugan 

dibandingkan pelanggan yang baru.  

Dari sekian banyak strategi pemasaran, salah satu yang dapat 

digunakan oleh pelaku usaha yaitu strategi marketing mix atau bauran 

pemasaran ini. Karena bauran pemasaran ini memanfaatkan variable-

variabel yang dapat dikendalikan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan 

respon sesuai yang diharapkan dari pasar sasaran. Dengan begitu maka 

dapat dipastikan tujuan awal dan hasil yang optimal dapat tercapai.  

Proses pemasaran diawali dengan mencari tahu apa yang diinginkan 

oleh konsumen. Yang akhirnya muncullah tujuan pemasaran sebagai 

berikut: 

a) Potensi konsumen mengetahui secara rinci produk yang kita 

pasarkan, dan ketersediaan produk sesuai permintaan mereka. 

b) Perusahaan dapat menjelaskan secara rinci seluruh aktifitas yang 

berkaitan dengan pemasaran yang meliputi gambaran produk, 

desain produk, promosi produk, iklan produk, komunikasi dengan 

konsumen, hingga pendistribusian produk yang tepat waktu. 

c) Mengenal dan memahami pelanggan hingga produk ini nantinya 

cocok bagi mereka hingga akhirnya terjual dengan sendirinya. 

Dengan begitu, pengaplikasian strategi bauran pemasaran 

merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mencapai target penjualan 

secara maksimal. 

 



 

 

30 
 

3. Keputusan Pembelian 

a) Pengertian Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan sebuah keputusan akhir ynag 

dimiliki seorang konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa dengan 

segala pertimbangan tertentu. Di dalam melakukan proses pembelian 

barang atau jasa, konsumen ini akan melakuka sebuah analisa tentang 

beberapa masukan untuk mengambil keputusan melakukan pembelian 

produk tersebut.  

Menurut Kotler (2008:181) ada beberapa indicator yang membuat 

seorang konsumen mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk, 

sebagai berikut: 1) kemantapan membeli setelah mengetahui informasi 

produk, 2) memutuskan membeli karena merek yang disukai, 3) membeli 

karena sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, dan 4) membeli karena 

mendapatkan rekomendasi dari konsumen sebelumnya.  

b) Peran Konsumen dalam Keputusan Pembelian 

Di dalam mengambil keputusan, konsumen akan sangat dipengaruhi 

oleh prilakunya dalam memenuhi kebutuhannya. Prilaku konsumen ini 

sangatlah berpengaruh dalm keputusan pembelian suatu produk., salah 

satu factor yang penting untuk mengetahui perilaku konsumen adalah 

dengan mempelajari psikologis konsumen itu sendiri. Ada beberapa factor 

yang mempengaruhi prilaku konsumen dalam mengambil keputusan 

menurut Husein Umar, James Engel, dkk (2005) di dalam bukunya yang 

berjudul Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. 
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Berikut empat factor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen: 

di dalam risetnya, yaitu:  

1. Factor Budaya 

Nurmawati dalam buku Perilaku Konsumen dan Keputusan Pembelian 

(2018) mengatakan bahwa kebuadayaa adalah factor penentu 

keinginan serta perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan 

nilai, persepsi, prefensi, serta perilaku dari Lembaga lainnya. Factor 

buadaya mencakup beberapa hal, yaitu: budaya, sub budaya, dan kelas 

social. 

2. Factor Sosial 

Mengutip Suprihati dan Wikan Budi Utami (2015) dalam jurnalnya 

mengatakan bahwa beberapa hal yang termasuk factor social adalah 

kelompok, keluarga, serta peran dan status. 

3. Factor Pribadi 

Factor ini dapat diartikan sebagai karakteristik psikologis seseorang 

yang berbeda dengan orang lain. Factor pribadi yang mempengaruhi 

prilaku konsumen terdiri atas umur dan tahap daur hidup, pekerjaan, 

situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. 

4. Factor Psikologi 

Psikologi dipengaruhi oleh sebagian besar oleh lingkungan tempat 

tinggal. Beberapa factor psikologis yang mempengaruhi perilaku 

konsumen yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan 

sikap. 
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c) Tahap- tahap dalam Proses Pengambilan Keputusan Membeli 

Pada prinsipnya konsumen akan melewati lima tahapan dalam 

proses pengambilan keputusan yaitu pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca 

pembelian (Kotler, 2007:204): 

  

Gambar 1. Model Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

1. Pengenalan Kebutuhan (Need Recognition) 

Pengenalan kebutuhan dilakuka ketika konsumen secara tepat 

menentukan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Konsumen akan 

merasa kehilangan sesuatu dan berusaha untuk menutupi kekosongan ini. 

Jika sebuah bisnis dapat menentukan kapan target pasar mereka merespon 

kebutuhan atau keinginan ini, mereka dapat memanfaatkan peluang untuk 

mempromosikan produk mereka. 

2. Pencarian Informasi (Information Research) 

Fase pencarian informasi dalam proses keputusan pembelian 

terkadang berubah secara terus menerus disebabkan konsumen 

membutuhkan banyak informasi tentang sebuah produk yang dapat 

memenuhi dan memuaskan kebutuhan mereka. Rekomendasi dari 
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konsumen sebelumnya tentang produk kita juga bisa menjadi sumber 

informasi bagi calon konsumen lainnya. 

Pada level ini, konsumen cenderung akan memperhitungkan resiko 

dan menyiapkan daftar marek barang tertentu. Hal ini untuk meminimalisir 

penyesalan keputusan pembelian mereka. Secara umum, informasi tentang 

sebuah produk dapat diperoleh melalui beberapa sumber seperti sumber 

komersial (iklan, kampanye promosi, tenaga penjualan), sumber pribadi 

(diskusi dengan keluarga atau teman), sumber public (radio, surat kabar, 

televisi), dan sumber pengalaman (penglaman pelanggan sendiri dalam 

menggunakan satu merek). 

3. Mengevaluasi Alternatif (Evaluation of Alternative) 

Tahap ini menjadikan langkah evaluasi sebagai pilihan yang tersedia 

di pasar yang mengukur siklus hidup produk. Setelah konsumen 

menentukan produk apa yang bisa memuaskan mereka, mereka 

selanjutnya akan mencari alternative terbaik yang tersedia. Evaluasi ini 

didasarkan pada kualitas, harga atau factor lain yang dianggap penting bagi 

konsumen.  

4. Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

Ketika semua langkah sebelumnya telah diambil, maka tiba saatnya 

konsumen untuk membuat keputusan tentang jadi tidaknya mereka mebeli 

produk. Pada langkah ini, konsumen telah melakukan evaluasi pada 

seluruh fakta yang ditemuinya dan telah sampai pada sebuah kesimpulan 

yang masuk akal yang berdasar pada pengaruh yang diberikan oleh 
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promosi pemasaran atau pada hubungan emosional atau juga 

pemngalaman pribadi atau kombinasi dari keduanya. 

5. Prilaku setelah Pembelian (Post Purchase Behaviour) 

Setelah melakukan pembelian produk dan evaluasi yang didasarkan 

pada analisa kebermanfaatan produk tersebut bagi konsumen atau tidak. 

Jika produk telah sesuai ekspektasi konsumen, maka konsumen ini akan 

menjadi duata merek yang bisa memberi pengaruh kepada calaon 

konsumen lainnya. Hal ini tentu akan memberi peningkatan penjualan dan 

keuntungan. Begitu juga sebaliknya, akan berlaku hal yang sama untuk 

setiap pengalam negative, itu dapat menghentikan perjalanan calon 

konsumen untuk membeli produk. 

d) Indikator yang mempengaruhi keputusan pembelian 

Dalam membuat keputusan pembelian, konsumen melakukan 

beberapa pertimbangan yang menjadi indicator dalam memilih produk baik 

itu berupa barang atau jasa sebagai pemenuhan kebetuhan.  

Kotler & Armstrong (2016: 177) berpendapat bahwa ada 6 (eam) 

dimensi yang menjadi indicator pembeli dalam membuat keputusan 

pembelian, yaitu: 

a. Varian Produk 

Pilihan produk biasa juga disebut sebagai varian produk. Pilihan 

produk adalah kumpulan semua produk berupa barang atau jasa 

yang ditawarkan dan dijual oleh pelaku usaha atau perusahaan 

tertentu. Pilihan inilah yang kemudian memberi pengaruh kepada 
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konsumen untuk mengambil keputusan pembelian terhadap 

produk yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhannya. 

b. Pilihan Merk 

Dalam mengambil keputusan pembelian terhadap suatu produk, 

konsumen akan menjadikan pilihan merek sebagai salah satu 

indicator pertimbangan. Oleh sebab itu, pelaku usaha atau 

perusahaan harus memahami merk apa yang lagi trend menjadi 

keinginan dan minat konsumen. 

c. Pilihan Penyalur 

Hal selanjutnya yang menjadipertimbangan konsumen adalah 

memutuskan pilihan distributor mana yang akan mereka 

kunjungi. Tiap-tiap konsumen memiliki karakter yang berbeda 

dalam hall memilih distributor, hal ini bisa jadi dikarenakan oleh 

factor tempat yang mudah dijangkau, tawaran harga yang 

menggoda, ketersediaan produk, kenyamanan saat berbelanja, 

dan tempat yang luas.  

d. Waktu Pembelian 

Kesempatan yang dimiliki atau dipilih oleh konsumen untuk 

melakukan pembelian produk pastinya berbeda-beda, ada yang 

berdasarkan waktunya, siang atau malam, ada yang setiap hari, 

setiap minggu, atau setiap bulan. Semua kembali pada 

kebutuhan dari si konsumen.  
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e. Jumlah Pembelian 

Berapa banyak jumlah produk yang akan dibeli konsumen juga 

tergantung dari kebutuhan konsumen. Tugas pelaku usaha dan 

perusahaan adalah memastikan ketersediaan produk sesuai 

keinginan dan kebutuhan si konsumen atau pembeli yang 

mungkin membutuhkan lebih banyak.  

f. Metode Pembayaran 

Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen juga 

dipengaruhi oleh metode pembayaran yang disediakan oleh 

produsen atau pelakau usaha. Konsumen yang tidak terbiasa 

membawa uang tunai tentunya akan bertransaksi menggunakan 

kartu kredit. Untuk itu pelaku usaha atau perusahaan harus 

memikirkan opsi pembayaran bagi konsumen atau pembeli 

dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya.  

B. Tinjauan Empiris 

Beberapa penelitian penelitian terdahulu telah membahas Analisis 

penerapan bauran pemasaaran dalam hubungannya dengan Keputusan 

Pembelian, antara lain: 

1) Widia Adinata (2010) “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap 

Keputusan Pembelian Sepeda motor Honda pad Toko Sekar Sari di 

Denpasar”. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa harga, tempat, dan 
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promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

pada Toko Sekar Sari. 

2) Ika Putri Iswayanti (2010) “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas 

Layanan, Harga, Tempat Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada 

Rumah Makan “Soto Angkring Mas Boed” di Semarang). Berdsar pada 

hasil penelitian dapat ditemukan bahwa keseluruhan variable memiliki 

pengaruh positif pada keputusan pembelian pada RM. Mas Boed 

Semarang. Adapun variable yang paling memberi pengaruh pada 

penelitian ini yaitu produk. 

3) Khairunnisa Rahmah (2012) “Analisis Strategi Pemasaran Kopi Lokal 

di Rumah Kopi Ranin”. Penelitian ini juga mencari tahu bagaimana 

bauran pemasaran pada warung kopi. Perbedaannya adalah penelitian 

Khairunnisa Rahmah lebih menitik beratkan penelitian pada bagian 

strategi pemasaran. 

4) Hesti Ratnaningrum (2016) “Pengaruh Promosi, Harga, dan Kualitas 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen dalam Pembelian 

Bahan Bakar Minyak Jenis Petralite di kota Yogyakarta”. Dalam 

penelitian ini juga mencari tau apa yang mempengaruhi keputusan 

pembelian. Yang menjadi pembeda dalam penelitian adalah lebih focus 

meneliti promosi, harga, dan kualitas produk. 

C. Kerangka Pikir 

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian ini, maka dibuatlah 

kerangka pikir sebagai dasar pemikiran penelitian ini. Dengan menemukan 
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keterkaitan antara bauran pemasaran dengan keputusan pembelian, maka 

dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:  

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pikir 

 

 

Bauran Pemasaran (X) 

1. Produk (X1) 

 Kualitas bahan baku 

 Kualitas produk 
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2. Harga (X2) 

 Kesesuaian harga dengan 

daya beli 

 Kesesuaian harga dengan 
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 Potongan harga 

3. Tempat/Distribusi (X3) 
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D. Hipotesis  

Dari rumusan masalah yang ditetapkan di awal, maka ditemukanlah 

sebuah kesimpulan yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah hipotesis 

bahwa adanya pengaruh dari bauran pemasaran terhadap keputusan 

pembelian produk yang dibuat oleh konsumen di Janji Jiwa Kota Soppeng. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu 

jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan 

terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain 

penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan 

oleh Sugiyono (2011: 8) yaitu: “Metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan”. 

Di dalam melakukan survey, peneliti memanfaatkan kuisioner atau 

angket dalam menghimpun informasi. Penelitian tergolong ke dalam 

penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variable atau lebih. Kausal adlah hubungan antara 

sebab dan akibat, salah satu variabelnya (independent) (X) dan yang 

mempengaruhi variable yang lain (dependen) (Y). penelitian survey pada 

umumnya dilakukan untuk mengambil generalisasi dari observasi yang 

tidak mendalam. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Janji Jiwa Kota Soppeng yang 

berlokasi di Jl. Kemakmuran, Kompleks Ruko Kemakmuran No. 2. Dan 

waktu penelitian direncanakan berlangsung selama dua bulan, dimulai 

pada tanggal 1 Maret hingga 30 Mei 2022. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penulisan skripsi ini yaitu: 

1. Jenis Data 

a. Data Kuantitatif 

Menurut Sugiyono (2010), data kuantitatif merupakan jenis data 

yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang bentuknya berupa 

informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk 

angka. 

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif didefinisikan atau juga bisa disebut sebagai data yang 

mendekati dan mencirikan sesuatu. Data ini dapat diamati dan dicatat 

karena sifatnya yang non-numerik.  

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang berasal dari perusahaan atau data dari 

hasil jawaban dari kuisioner. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah didokumentasikan yang 

merupakan data pembanding. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2011:18) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas, obyek/subjek yang menpunyai kuantitas & karaktereistik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah pengunjung di Janji 

Jiwa kota Soppeng dengan jumlah 58 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang 

diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. 

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

Teknik sampling insidensial atau pemilihan sampel yang dilakukan secara 

acak. Teknik dilakukan dengan cara memilih sampel pada siapa saja yang 

ditemui oleh peneliti yang kebetulan berkunjung ke lokasi yang diteliti. Jika 

sampel tersebut cocok, amak akan dijadikan sebagai sumber data.  

Besarnya sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan rumus slovin: 
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n = N / (1 + N.(𝒆)𝟐) 

keterangan: 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Total Populasi 

e = Batas Toleransi Error 

Maka perhitungan jumlah sampel sebagai berikut: 

n = 58 / (1+ 58.(10%)²) 

n = 58 / (1 + 58.(0,1)²) 

n = 58 / (1 + 57.(0,01)) 

n  = 58 / (1 + 0,57) 

n = 58 / 1.58 

n = 36,3      dibulatkan menjadi 37 orang. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Pada dasarnya, variable penelitian merupakan atribut, nilai/sifat dari 

objek, individu, atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu 

antara satu dan lainnya yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan dicari infonya untuk kemudian ditarik kesimpulannya.  

1. Bauran Pemasaran 

Marketing mix atau biasa juga disebut bauran pemasaran adalah 

suatu strategi penjualan atau promosi serta penetapan harga yagn bersifat 

unik serta didesain unutk mendapatkan pertukaran yang saling 

menguntungkan untuk pasar yang dituju. 
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Bauran Pemasaran adalah sebuah konsep dalam dunia bisnis, 

khususnya di bidang pemasaran. Konsep ini juga sering digunakan sebagai 

strategi pemasaran untuk menaikkan angka penjualan. 

2. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan 

keputusan konsumen atau pembeli dalam menentukan pembelian yang 

menggabungkan pengetahuan untuk memilih dua atau lebih alternatif 

produk yang ditawarkan pilihan produk tersedia, yang dipengaruhi oleh 

beberapa factor, antara lain harga, kualitas, lokasi, promosi, kemudahan, 

pelayanan dan lain-lain. Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk 

memutusakan melakukan pembelian atau tidak. 

Tabel 3. 1 

Operasional Variabel  

Variable Sub Variabel Indikator 

Bauran 

Pemasaran (X) 

Produk (X1)  Bervariasi 

 Bermerk 

 Berkualitas 

Harga (X2)  Harga diskon 

 Harga bersaing 

 Harga terjangkau 

Lokasi (X3)  Lokasi strategis 

 Mudah diakses 

Promosi (X4)  Iklan di media 

 Penjualan langsung 

 Info dari mulut ke mulut 

Orang (X5)  Pelayanan  
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 Penampilan karyawan 

 Keramahan, kesopanan 

karyawan 

Bukti fisik (X6)  Tata letak produk 

 Suasana ruangan 

Proses (X7)  Mendapatkan barang 

 Transaksi/pembayaran 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Factor yang 

mempengaruhi 

keputusan pembelian 

 Kebiasaan dalam 

membeli 

 Sesuai kebutuhan dan 

keinginan 

 Keyakinan 

 rekomendasi 

 

1) Variable Dependent (Y) 

Variable dependen disebut juga variable terikat yang nilainya 

tergantung dari variable lain, dan dimana nilainya dapat berubah. Variable 

ini juga sering disebut variable respon yang dilambangkan dengan Y. dalam 

penelitian ini variable dependennya adalah keputusan pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen atau pembeli.  

2) Variabel Independent (X) 

Variable independent adalah variable yang menyebabkan atau 

mempengaruhi  perubahan variable dependen atau yang menyebabkan 

perubahan pada variable dependen. Yang artinya, jika varianel independent 

ini berubah, maka variable dependen akan ikut berubah. Variable ini diukur, 
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dimanipulasi, atau ditentukan oleh peneliti dalam hubungannya dengan 

gejala yang diamati. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi varibel independent adalah produk, 

harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan proses.  

F. Mentode Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, dalam penelitian ini 

penulisan menggabungkan beberapa metode pengumpulan data, antara 

lain: 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan salah satu instrument penting dalam 

pengumpulan data penelitian, khususnya pengumpulan data primer. 

Instrument ini menjadi sangat penting dalam mengumpulkan data yang 

tidak dapat dijawab oleh data sekunder. Kuesioner ini digunakan untuk 

mengumpulkan data berupa informasi yang diambil dari pelanggan Janji 

Jiwa kota Soppeng. 

2. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

menangkap data penelitiandan manggali variable yang diteliti. Sesudah itu 

barulah dipaparkan prosedur pengembangan instrument pengumpulan 

atau pemilihan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Dengan 

cara ini, akan terlihat apakah instrument-instrumen yang digunakan sesuai 

dengan variable yang diukur, paling tidak ditinjau dari segi isinya. 
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G. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan benar atau fakta apabila 

pertanyaan dalam kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. 

2. Uji Reabilitas 

Bila alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan 

senantiasa menunjukkan hasil yang sama, maka alat ukur tersebut 

dapat dikatakan reliabel. Jadi, alat yang reliabilitas secara konsisten 

memberikan hasil ukuran yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan 

metode Cronbach Alpha. Koefisiean Cronbach Alpha dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a) Nilai Croanbach Alpha 0,00 s.d 0,20, berarti kuarang reliabel 

b) Nilai Croanbach Alpha 0,21 s.d 0,40, berarti agak reliabel 

c) Nilai Croanbach Alpha 0,41 s.d 0,60, berarti cukup reliabel 

d) Nilai Croanbach Alpha 0,61 s.d 0,80, berarti reliabel 

e) Nilai Croanbach Alpha 0,81 s.d 1,00, berarti sangat reliabel 

3. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan 

untuk memenuhi nilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau 

variable, apakah sebaran datanya berdistribusi normal maupun tidak. 
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Jika signifikansi nilainya lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan nilai 

data tersebut tidaklah normal, begitu pula sebaliknya jika nilai 

signifikansinya di atas 0,05, maka dapat dikatakan nilai data tersebut 

dalam kategori normal.  

4. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsiklasik adalah persyaratan statistic yang harus terpenuhi 

pada pada analisis regersi linear beranda yang berbasis ordinary leas 

square. Pada saat melakukan analisa regersi berganda, maka peneliti perlu 

memenuhi beberapa asumsi, misalnya asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinaritas dan uji autokorelasi.  Pembahasan singkat 

dari uji asumsi klasik tersebut dibahas sebagai berikut: 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji normalis dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model 

regresi, suatu variable independent dan variable dependen ataupun 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu 

variable tidak memiliki distribusi secara normallah maka hasil uji statistiknya 

akan mangalami penurunan. Pada uji normalitas data dapat dilakukan 

dengan mengguanakan uji Kolmogorov Smirnov.  

b. Uji Linearitas 

Untuk mencari tahu hubungan antara variable bebas dan variable 

terikat, maka digunakan uji linearitas. Unntuk itu digunakan uji F dengan 

taraf signifikansi 5%. Bila nilai Sig F < 0,05, maka hubungannya tidak linear. 
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Sebaliknya, jika nilai Sig F > 0,05, maka ada hubungan yang linear. (Ali 

Muhson, 2015:36).  

c. Uji Autokorelasi 

Tujuan dari uji autokorelasi adalah mengukur ada tidaknya hubunga 

model regresi diantara pengguna periode t dengan.kesalahan.penggunaan 

periode.t-1 sebelumnya. .Apabila.regresi.bebas.dari.autokorelasi, 

maka.model regeresi bermakna baik. Di dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tes Durbin Watson (D-W) dengan hipotesa sebagai berikut: 

H0 = tidak ada aotukorelasi (r=0) 

H1 = ada korelasi (r ≠ 0) 

Adapun ketentuan pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi digambarkan seperti berikut: 

Table 3.2 Pengambilan Keputusan Ada dan Tidaknya Autokorelasi 

Ho (Hipotesis nol) Keputusan Jika 

Tidak.ada autokorelasi positif Tolak < d < dl 

Tidak.ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du  

Tidak.ada autokorelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak.ada autokorelasi negative No decision 4 – du ≤ d ≤ 4dl 

Tidak.ada autokorelasi positif atau 

negative 
Terima du < d < 4 - du 

Sumber: Ghozali (2009) 

5. Analisis Regresi Linier Berganda 

Penggunaan analisis ini digunakan untuk melihat seberapa besar 

variabel bebas, yaitu variabel produk (X1), harga (X2), lokasi (X3), lokasi 

(X4), orang (X5), bukti fisik (X6), dan proses (X7) berpengaruh terhadap 

variabel terikat, yaitu keputusan pembelian konsumen (Y). Adapun bentuk 
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persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 +  e  

Dimana:  

Y  = keputusan pembelian konsumen  

a  = konstanta dari keputusan regresi  

 b1  = koefisien regresi dari variabel X1 (produk/ product)  

 b2  = koefisien regresi dari variabel X2 (harga/ price)   

b3   = koefisien regresi dari variabel X3 (lokasi/ place)   

b4   = koefisian regresi dari variabel X4 (promosi/ promotion)   

b5   = koefisian regresi dari variabel X5 (orang/ people)    

 b6   = koefisian regresi dari variabel X6 (bukti fisik/ physical 

evidence)   

b7   = koefisian regresi dari variabel X7 (proses/ process)  

X1   = produk (product)  

 X2   = harga (price)  

 X3   = promosi (promotion)  

 X4   = lokasi (place)  

 X5  = orang (people)  

 X6   = bukti fisik (physical evidence)  

X7   = proses (process)  

 e      = variabel pengganggu  

 

H. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk mencari tahu apakah variable 

independe itu sendiri memberi pengaruh signifikan kepada variable 

dependen. Untuk itu dilakukanlah pengukuran menggunakan uji t parsial. 
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Dan untuk mencari tahu pengaruh variable independent secara bersamaan 

terhadap variable dependen, maka digunakanlah uji F.  

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Penggunaan uji F dipernutukkan untuk mengetahui apakah semua 

variable independent secara Bersama-sama memberikan pengaruh 

terhadap variable dependen. Cara pengujiannya dengan membandingkan 

nilai dari F hitung dengan nilai F table. Apabila nilai dari F hitung didapatkan 

lebih besar dari F table, maka H0 akan ditolak, artinya variable independent 

ini secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap variable dependen. 

Sebaliknya, apabila nilai F hitung ternyata lebih kecil dari nilai F table, maka 

H0 tersebut diterima, artinya variable independent tidak memberikan 

pengaruh signifikan terhadap variable dependen (Ali Muhson, 2015: 30 

F =
𝑅2(N−m−1)

𝑚(1−𝑅2  

Keterangan: 

F = harga F hitung 

N = jumlah data 

m = jumlah predictor 

R = koefisie korelasi antara variable bebas dengan variable terikat 

(Sugiyono, 2015: 286) 

2. Uni Signifikansi t (Uji Hipotesis Parsial) 

Penggunaan uji t diperuntukkan untuk mengukur seberapa jauh 

pengaruh satu variable bebas secara individual menerangkan perubahan 

variable terikat. Pengujian di dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji 
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pengaruh variable independent terhadap variable dependen secara 

terpisah. Rumus yang digunakan untuk uji t adalah sebaga berikut: 

𝑡 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

Keterangan: 

t = harga t hitung 

r = koefisien korelasi 

n = jumlah responden 

𝑟2 = koefisie kuadrat (Sugiyono, 2015: 230) 

 
Imam Ghozali (2005: 85) berpendapat bahwa dasar pengambilan 

keputusan adalah sebagai berikut: 

a) Membandingkan hasil dari nilai t dengan nilai t table. Jika t table lebih 

besar dari t hitung, maka H0 akan diterima dan H1 akan ditolak. 

Sebaliknya, jika t table lebih kecil dari t hitung, maka H0 akan tertolak 

dan H1 akan diterima dengan tingkat signifikansi 5%. 

b) Menggunakan angka probabilitas signifikansi. Jika angka 

probabilitas signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,0005, maka 

H0 akan diterima dan H1 akan ditolak. Sebaliknya, jika perolahn 

angka probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 

akan tertolak dan H1 akan diterima.  

3. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Tujuan dari pengguanaan uji koefisien determinasi adalah untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variable terikat. Perolehan nilai uji koefisien determinasi yang kecil dimaknai 
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bahwa kemampuan variable independent dalam menjelaskan variable 

dependen sangat terbatas. Nilai uji koefisien determinasi yang mendekati 1 

dimaknai bahwa variable bebas memiliki kemampuan untuk memberikan 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen 

secara simultan (Ali Muhson, 2015: 30).  

4. Sumbangan Relatif (SR%) dan Sumbangan Efektif (SE%) 

Penggunaan uji sumbangan relative (SR) diperuntukkan untuk 

mencari tahu besarnya sumbangan masing-masing variable independent 

terhadap variable dependen. Sutrisno Hadi (2004: 36) berpendapat bahwa 

rumus SR digambarkan sebagai berikut:  

SR%= ∝ Σ𝑥𝑦/Jkreg(100%) 

Keterangan: 

SR% = sumbangan relative dari suatu prediktor 

∝ = koefisien prediktor 

Σ𝑥𝑦 = jumlah produk antara x dan y 

Jkreg = jumlah kuadrat regresi 

            Selanjutnya, penggunaan uji sumbangan efektif (SE) diperuntukkan 

untuk mencari tahu predictor atau variable independent yang membrikan 

pengaruh yang lebih besar terhadap variable terikat. Rumus mencari SE 

digambarkan sebagai berikut:  

  SE% = SR%X1 x (𝑅2) 

Keterangan :  

SE%  = sumbangan efektif prediktor  
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SR%   = sumbangan relatif  

X  = prediktor  

𝑟2 = koefisien determinan (Sutrisno Hadi, 2004: 39) 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Data 

1. Karakteristik Responden 

Adapun responden dalam penelitian ini adalah pagunjung Janji Jiwa yang 

bertempat tinggal di Soppeng. Jumlah reponden yang pakai pada penelitian 

ini sebanyak 58 orang. Untuk mendeskripsikan respon mereka, peneliti 

membaginya ke dalam klasifikasi yaitu jenis kelamin dan usia. 

1.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu 62% (36 

orang) dengan rincian sebagai berikut, berjenis kelamin perempuan dan 

38% (21 orang) berjenis kelamin laki-laki. Berikut gambaran proporsi 

responden dilihat berdasar jenis kelamin: 

Gambar 4.1 Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Sumber: sata primer diolah (2022) 

 

Jenis Kelamin

Perempuan Laki-laki
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1.2 Deskripsi Berdasarkan Usia 

Adapun pembagian responden berdasarkan usia yaitu, berusia kurang dari 

20 tahun ada 24% (14 orang), yang berusia antara 21-30 tahun 60% (35 

orang, dan yang berusia di atas 30 tahun ada 16% (9 orang). Adapun 

gambaran proporsi responden berdasarkan usia sebagai berikut: 

Gambar 4.2 Diagram Responden Berdasarkan Usia 

 

Sumber: data primer diolah (2022) 

2. Uji Deskriptif 

Untuk pengujian deskriptif, maka dilkaukan dengan menggunakan SPSS 

statistic 21. Tujuan dari uji deskriptif dilakukan adlah untuk mendeskripsikan 

tntang nilai minimum, nilai maximum, nilai mean, nilai standar deviasi, dan 

nilai rata-rata untuk masing-masing variable. Adapun variable tersebut 

terdiri dari: 

<20 Tahun
24%

21-30 Tahun
60%

>30 Tahun
16%

USIA

<20 Tahun 21-30 Tahun >30 Tahun
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2.1 Produk (Product) 

 Item 1: Produk mempunyai.nilai.minimum.sebesar 1 yang artinya 

bahwa responden memberikan penilaian terendah atas produk 

adalah sebesar 1. Adapun nilai maksimum adalah sebesar 5 yang 

artinya bahwa responden.memberikan jawaban tertinggi atas produk 

itu sebesar 5. Nilai rata-rata (mean) produk adalah sebesar 4,190 

yang artinya bahwa dari seluruh responden.yang memberikan 

jawaban atas produk, rata-rata.memberikan penilaian sebesar 

4,190. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,687 yang menunjukkan 

bahwa penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 58 

responden. 

 Item 2: Produk tersebut memiliki rating minimal 2, artinya responden 

memberikan rating terendah pada produk tersebut 2. Nilai maksimal 

adalah 5 yang artinya responden memberikan jawaban tertinggi 

untuk 5 produk. Rata-rata (mean) rating dari produk itu sendiri adalah 

4,241 yang artinya rata-rata rating dari seluruh responden yang 

menjawab tentang produk tersebut adalah 4,241. Sedangkan 

standar deviasi sebesar 0,802 menunjukkan bahwa penyebaran 

data dari 58 responden sama dengan nilai yang sama. 

 Item 3: Produk tersebut memiliki rating minimal 2, artinya responden 

menilai produk tersebut sebagai yang terendah 3. Untuk nilai 

maksimal 5 berarti responden memberikan jawaban tertinggi untuk 5 

produk. Nilai rata-rata (mean) produk adalah 4,276 yang berarti 
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bahwa dari seluruh responden yang menjawab tentang rata-rata 

produk, responden memberikan skor 4. Sedangkan standar deviasi 

sebesar 0,670 menunjukkan bahwa penyebaran data sama dengan 

nilai yang sama dari 58 responden. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Deskriptif Produk 

      

(X1.1)   (X1.2)   (X1.3)   

      

Mean 4,190 Mean 4,241 Mean 4,276 

Standard Error 0,090 Standard Error 0,105 Standard Error 0,088 

Median 4 Median 4 Median 4 

Mode 4 Mode 5 Mode 4 

Standard Deviation 0,687 Standard Deviation 0,802 Standard Deviation 0,670 

Sample Variance 0,472 Sample Variance 0,642 Sample Variance 0,449 

Kurtosis -0,831 Kurtosis -0,441 Kurtosis -0,743 

Skewness -0,264 Skewness -0,682 Skewness -0,386 

Range 2 Range 3 Range 2 

Minimum 3 Minimum 2 Minimum 3 

Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5 

Sum 243 Sum 246 Sum 248 

Count 58 Count 58 Count 58 

      
Sumber: data primer diolah (2022) 

2.2 Harga (Price) 

 Item 1: Penghargaan memiliki nilai maksimum 1, yang berarti bahwa 

responden memberikan skor terendah 1 untuk penghargaan 

tersebut. Sedangkan skor maksimal adalah 5 yang artinya 

responden paling banyak menjawab sanksi pajak adalah 5. Untuk 

harga rata-rata (harga rata-rata adalah 3,552, yaitu, semua 

responden yang menjawab tentang harga rata-rata memberi nilai 
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3,58. Standar deviasi adalah 1,111, yang menunjukkan bahwa 

penyebaran data lebih besar dari nilai 58 ini. responden. 

 Item 2: Nilai minimal sebuah penghargaan adalah 2, yang berarti 

responden memberikan penghargaan skor terendah 2. Sedangkan 

maksimal 5 artinya responden memberikan jawaban sanksi pajak 

tertinggi 5. Untuk harga rata-rata (rata-rata) harganya 4,052 yaitu dari 

seluruh responden yang menjawab tentang harga rata-rata, 

responden menilai dari 4,052. Sedangkan standar deviasi 0,887 

menunjukkan bahwa penyebaran data sesuai dengan nilai 58 

responden. 

 Item 3: Harga memiliki nilai minimal 2 yang berarti responden 

memberikan skor terendah 2 untuk harga tersebut. Sedangkan nilai 

maksimalnya adalah 5 yang berarti responden yang menanggapi 

sanksi pajak tertinggi adalah 5. Rata-rata harga adalah 3,810 yang 

berarti bahwa rata-rata seluruh responden yang menjawab tentang 

sanksi pajak adalah 3,810. Sedangkan simpangan baku sebesar 

0,826 menunjukkan bahwa penyebaran data sama dengan nilai yang 

sama dari 58 responden. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Deskriptif Harga 

(X2.1)   (X2.2)   (X2.3)   

      

Mean 3,552 Mean 4,052 Mean 3,810 

Standard Error 0,146 Standard Error 0,116 Standard Error 0,108 

Median 3 Median 4 Median 4 

Mode 3 Mode 5 Mode 4 
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Standard Deviation 1,111 Standard Deviation 0,887 Standard Deviation 0,826 

Sample Variance 1,234 Sample Variance 0,787 Sample Variance 0,683 

Kurtosis -0,700 Kurtosis -0,910 Kurtosis -0,815 

Skewness -0,135 Skewness -0,416 Skewness -0,015 

Range 4 Range 3 Range 3 

Minimum 1 Minimum 2 Minimum 2 

Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5 

Sum 206 Sum 235 Sum 221 

Count 58 Count 58 Count 58 
Sumber: data primer diolah (2022) 

 

2.3 Lokasi (Place) 

 Item 1: Suatu tempat memiliki skor minimal 2, artinya responden 

memberikan skor minimal 2 untuk tempat tersebut. Nilai maksimal 5 

berarti responden memberikan jawaban tertinggi 5, yang berarti 

responden memberikan jawaban tertinggi untuk tempat ke-5. Untuk 

rata-rata lokasi (rata-rata) adalah 4,017, artinya untuk semua 

responden yang memberikan informasi tentang lokasi, rata-rata 

responden memberikan penilaian sebesar 4,017. Sedangkan 

standar deviasinya sebesar 0,662 yang berarti sebaran data sebesar 

58 responden. 

 Item 2: Nilai minimal suatu tempat adalah 2, artinya responden 

memberikan tempat 2 sebagai yang terburuk. Nilai maksimal 5 yang 

dapat dijawab responden di tempat tertinggi adalah 5. Untuk posisi 

rata-rata (average) nilainya 4,069 yang berarti rata-rata 4,069 

diberikan dari seluruh responden yang menawarkan posisi tersebut. 
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. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,792 yang berarti sebaran 

data sebesar 58 responden. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Deskriptif Lokasi 

(X3.1)   (X3.2)   

    

Mean 4,017 Mean 4,069 

Standard Error 0,087 Standard Error 0,104 

Median 4 Median 4 

Mode 4 Mode 4 

Standard Deviation 0,662 Standard Deviation 0,792 

Sample Variance 0,438 Sample Variance 0,627 

Kurtosis 0,629 Kurtosis -0,027 

Skewness -0,394 Skewness -0,564 

Range 3 Range 3 

Minimum 2 Minimum 2 

Maximum 5 Maximum 5 

Sum 233 Sum 236 

Count 58 Count 58 
Sumber: data primer diolah (2022) 

2.4 Promosi (Promotion) 

 Item 1: Penawaran memiliki nilai minimal 1 yang berarti responden 

memberikan iklan 1 sebagai yang terendah. Nilai maksimum adalah 

5, yang berarti bahwa responden memberikan peringkat tertinggi 

pada iklan tersebut yaitu 5. Untuk rata-rata (mean) rating iklan 

tersebut adalah sebesar 3,879 yang artinya semua responden yang 

menanggapi iklan tersebut memberikan rating rata-rata 3.879. 

Sedangkan standar deviasi sebesar 0,938 menunjukkan bahwa 

penyebaran data sama dengan penyebaran data untuk 58 

responden. 
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 Item 2: Penawaran memiliki nilai minimal 2 yang berarti responden 

memberikan iklan 2 sebagai yang terendah. Sedangkan skor 

maksimal adalah 5, hal ini menunjukkan bahwa responden menilai 

promosi 5 paling tinggi. Rata-rata (rata-rata) skor untuk iklan tersebut 

adalah 4,052 artinya skor rata-rata yang diberikan oleh semua 

responden yang menjawab iklan tersebut adalah 4,052. Sedangkan 

standar deviasinya sebesar 0,826 yang berarti sebaran data sebesar 

58 responden. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Deskriptif Promosi 

(X4.1)   (X4.2)   

    

Mean 3,879 Mean 4,052 

Standard Error 0,123 Standard Error 0,108 

Median 4 Median 4 

Mode 4 Mode 4 

Standard Deviation 0,938 Standard Deviation 0,826 

Sample Variance 0,880 Sample Variance 0,681 

Kurtosis 0,125 Kurtosis -0,972 

Skewness -0,545 Skewness -0,292 

Range 4 Range 3 

Minimum 1 Minimum 2 

Maximum 5 Maximum 5 

Sum 225 Sum 235 

Count 58 Count 58 
Sumber: data primer diolah (2022) 

2.5 Orang (People) 

 Item 1: Orang memiliki peringkat minimal 1, artinya pewawancara 

akan memberikan peringkat respons terendah kepada orang-orang 

dengan peringkat 1. Sedangkan nilai maksimal 5 berarti semua 
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responden, orang dengan nilai 5 mendapatkan penilaian respon 

tertinggi. Untuk mean (median) orang yaitu sebesar 4,017 

menunjukkan bahwa dari semua responden yang menjawab rata-

rata jawabannya adalah 4,017. Sedangkan standar deviasi sebesar 

0,964 berarti besarnya sebaran data sesuai dengan nilai 58 

responden. 

 Item 2: Skor minimum untuk manusia adalah 2, yang berarti 

responden memberikan skor terendah 2. Rating maksimal adalah 5, 

yaitu 5 orang dari seluruh responden memberikan rating tertinggi 

kepada orang. Karena nilai rata-rata (mean) orang adalah 3,741, hal 

ini menunjukkan bahwa dari semua responden yang menjawab 

tentang orang, jawaban rata-rata adalah 3,741. Sedangkan standar 

deviasi 1,001 berarti sebaran data sebesar 58 responden. 

 Item 3: Skor minimum untuk manusia adalah 3, artinya responden 

memberikan skor terendah 3. Rating maksimal adalah 5, yaitu 5 

orang dari seluruh responden yang memberikan rating tertinggi 

kepada orang-orang tersebut. Nilai mean (median) untuk orang 

adalah 4,052, menunjukkan bahwa dari semua responden yang 

menjawab tentang orang, rata-rata responden menjawab 4,052. 

Sedangkan standar deviasi sebesar 0,736 artinya penyebaran data 

sama dengan penyebaran data untuk 58 responden. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Deskriptif Orang 

(X5.1)   (X5.2)   (X5.3)   

      

Mean 4,017 Mean 3,741 Mean 4,052 

Standard Error 0,127 Standard Error 0,131 Standard Error 0,097 

Median 4 Median 4 Median 4 

Mode 4 Mode 4 Mode 4 

Standard Deviation 0,964 Standard Deviation 1,001 Standard Deviation 0,736 

Sample Variance 0,930 Sample Variance 1,002 Sample Variance 0,541 

Kurtosis 1,355 Kurtosis -1,035 Kurtosis -1,109 

Skewness -1,009 Skewness -0,212 Skewness -0,082 

Range 4 Range 3 Range 2 

Minimum 1 Minimum 2 Minimum 3 

Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5 

Sum 233 Sum 217 Sum 235 

Count 58 Count 58 Count 58 
Sumber: data primer diolah (2022) 

2.6 Bukti Fisik (Physical Evidence) 

 Item 1: Indeks Kesenjangan memiliki skor minimal 3, yang berarti 

responden memberikan skor terendah dalam menanggapi indeks 

fisik 3. Sedangkan maksimal 5 artinya jawaban indeks fisik tertinggi 

adalah 5 dari seluruh responden. Untuk nilai rata-rata (median) bukti 

fisik yaitu sebesar 3,897 menunjukkan bahwa dari seluruh 

responden yang menjawab bukti fisik rata-rata responden 

memberikan jawaban sebesar 3,897. Sedangkan standar deviasi 

sebesar 0,742 artinya penyebaran data sama dengan ukuran 58 

responden. 

 Item 2: Skor minimal untuk bukti fisik adalah 1, artinya responden 

memberikan skor terendah 1. Skor maksimum adalah 5, yaitu 5 dari 

semua responden yang memberikan skor tertinggi untuk bukti fisik. 
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Untuk nilai mean (median) indeks fisik adalah 3,931 yang 

menunjukkan bahwa dari semua responden yang menjawab rata-

rata responden menjawab 3,931. Sedangkan standar deviasi 1,006 

artinya sebaran data sama dengan 58 responden. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Deskriptif Fisik 

(X6.1)   (X6.2)   

    

Mean 3,897 Mean 3,931 

Standard Error 0,097 Standard Error 0,132 

Median 4 Median 4 

Mode 4 Mode 4 

Standard Deviation 0,742 Standard Deviation 1,006 

Sample Variance 0,551 Sample Variance 1,013 

Kurtosis -1,135 Kurtosis -0,023 

Skewness 0,169 Skewness -0,714 

Range 2 Range 4 

Minimum 3 Minimum 1 

Maximum 5 Maximum 5 

Sum 226 Sum 228 

Count 58 Count 58 
Sumber: data primer diolah (2022) 

2.7 Proses (Process) 

 Item 1: Proses memiliki skor minimal 2, yang berarti responden 

memberikan skor terendah pada proses 2. Sedangkan nilai 

maksimal 5 yang artinya responden memberikan proses, respon 

tertinggi 5) sama dengan proses. 4,086 yang artinya semua 

responden yang menjawab tentang proses rata-rata memberikan 

skor 4,086, menyerah. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,683 
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menunjukkan bahwa penyebaran data sama dengan nilai yang sama 

dari 58 responden. 

 Item 2: Proses memiliki skor minimal 3, artinya responden 

memberikan proses skor terendah 3. Nilai maksimal 5 yaitu 5 dari 

proses 4,190. Artinya dari semua responden yang menjawab tentang 

proses rata-rata, responden memberi nilai 4 dan menolak 10. 

Sedangkan standar deviasinya adalah 0,712 yang berarti sebaran 

datanya sebesar 58 responden. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Deskriptif Proses 

(X7.1)   (X7.2)   

    

Mean 4,086 Mean 4,190 

Standard Error 0,090 Standard Error 0,094 

Median 4 Median 4 

Mode 4 Mode 4 

Standard Deviation 0,683 Standard Deviation 0,712 

Sample Variance 0,466 Sample Variance 0,507 

Kurtosis -0,790 Kurtosis -0,959 

Skewness -0,109 Skewness -0,294 

Range 2 Range 2 

Minimum 3 Minimum 3 

Maximum 5 Maximum 5 

Sum 237 Sum 243 

Count 58 Count 58 
Sumber: data primer diolah (2022) 

2.8 Keputusan Pembelian 

 Item 1: Keputusan pembelian memiliki skor minimal 1 yang berarti 

responden memberikan skor respon terendah untuk keputusan 

pembelian 2. Sedangkan nilai maksimal 5 artinya semua responden, 

tanggapan tertinggi terhadap keputusan pembelian adalah 5. Rerata 
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(mean) keputusan pembelian adalah 2,983 yang menunjukkan 

bahwa dari semua responden yang menjawab keputusan pembelian, 

rata-rata responden menjawab 2,983. Sedangkan standar deviasi 

sebesar 1,408 artinya besarnya sebaran data sama dengan nilai 

yang sama dari 58 responden. 

 Item 2: Nilai minimal untuk keputusan pembelian adalah 1 yang 

berarti responden memberikan skor terendah 2. Nilai maksimum 

adalah 5, yang berarti 5 orang dari seluruh responden yang 

memberikan penilaian tertinggi untuk keputusan pembelian. Untuk 

nilai rata-rata (mean) keputusan pembelian adalah 2,869, yang 

menunjukkan bahwa dari semua responden yang menjawab 

keputusan pembelian, rata-rata responden menjawab 2,869. 

Sedangkan standar deviasi sebesar 1,444 artinya sebaran data 

sebesar 58 responden. 

 Item 3: Nilai minimal untuk keputusan pembelian adalah 1 yang 

berarti responden memberikan skor terendah 1. Nilai maksimum 

adalah 5, yang berarti 5 orang dari seluruh responden yang 

memberikan penilaian tertinggi untuk keputusan pembelian. Untuk 

nilai mean (median) keputusan pembelian adalah 2,914 yang 

menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang menjawab 

keputusan pembelian rata-rata responden menjawab 2,914. 

Sedangkan simpangan baku sebesar 1,466 artinya penyebaran data 

sama dengan nilai yang sama dari 58 responden. 
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 Item 4: Nilai minimal untuk keputusan pembelian adalah 1 yang 

berarti responden memberikan skor terendah 1. Nilai maksimum 

adalah 5, yang berarti 5 orang dari seluruh responden yang 

memberikan penilaian tertinggi untuk keputusan pembelian. Untuk 

nilai mean (median) keputusan pembelian sebesar 2,759 yang 

menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang menjawab tentang 

keputusan pembelian rata-rata responden menjawab 2,759. 

Sedangkan standar deviasi 1,406 artinya sebaran data sama dengan 

sebaran 58 responden. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Deskriptif Keputusan Pembelian 

X8.1   X8.2   X8.3   X8.4   

        

Mean 2,983 Mean 2,862 Mean 2,914 Mean 2,759 

Standard Error 0,185 Standard Error 0,190 Standard Error 0,193 Standard Error 0,185 

Median 3 Median 3 Median 3 Median 3 

Mode 2 Mode 1 Mode 2 Mode 1 

Standard Deviation 1,408 Standard Deviation 1,444 Standard Deviation 1,466 Standard Deviation 1,406 

Sample Variance 1,982 Sample Variance 2,086 Sample Variance 2,150 Sample Variance 1,976 

Kurtosis -1,294 Kurtosis -1,286 Kurtosis -1,357 Kurtosis -1,278 

Skewness 0,032 Skewness 0,141 Skewness 0,189 Skewness 0,173 

Range 4 Range 4 Range 4 Range 4 

Minimum 1 Minimum 1 Minimum 1 Minimum 1 

Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5 Maximum 5 

Sum 173 Sum 166 Sum 169 Sum 160 

Count 58 Count 58 Count 58 Count 58 

Sumber: data primer diolah (2022) 
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3. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas berdasar pada corrected utem total correlation tiap-tiap item 

pertanyaan. Nilai corrected total correlation itu akan dibandingkan 

melalui 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Apabila jumlah  corrected item total correlation lebih tinggi 

dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙), maka data tersebut dikategorikan valid. Pada 

penelitian ini, jumlah responden (n) = 58 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 5%. Rumus yang digunakan untuk mencari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu df = n – 

2, sehingga 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yang didapat yaitu 0,195. Berikut merupakan table 

hasil uji validitas setiap variable: 

1) Variable Produk 

Berdasarkan hasil uji validitas, setiap item pernyataan menunjukkan 

nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔lebih besar dari pada 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙), maka diartikan 

bahwa seluruh item pernyataan variable dikatakan valid. 

Table 4.9 Hasil Uji Validitas Produk 

Kode r hitung r table keterangan 

PE 1 0,517 0,195 Valid 

PE 2 0,598 0,195 Valid 

PE 3 0,604 0,195 Valid 

Sumber: data primer diolah (2022) 
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2) Variable Price 

Berdasarkan hasil uji validitas, masing-masing item pernyataan 

menghasilkan nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar daripada 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙), 

hingga bias diartikan bahwa semua item pernyataan variable dikatakan 

valid. 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Price 

Kode r hitung r table keterangan 

PE 1 0,655 0,195 Valid 

PE 2 0,712 0,195 Valid 

PE 3 0,512 0,195 Valid 

Sumber: data primer diolah (2022) 

3) Variabel Place 

Merujuk pada hasil uji validitas, setiap item pernyataan menunjukkan 

nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari pada 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙), maka diartikan 

bahwa seluruh item pernyataan variable dikatakan valid. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Place 

Kode r hitung r table keterangan 

PE 1 0,459 0,195 Valid 

PE 2 0,560 0,195 Valid 

Sumber: data primer diolah (2022) 
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4) Variable Promotion 

Berdasarkan hasil uji validitas, setiap item pernyataan menunjukkan 

nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar daripada 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙), maka diartikan 

bahwa seluruh item pernyataan variable dikatakan valid. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Promotion 

Kode r hitung r table keterangan 

PE 1 0,726 0,195 Valid 

PE 2 0,660 0,195 Valid 

Sumber: data primer diolah (2022) 

5) Variable People 

Berdasarkan hasil uji validitas, setiap item pernyataan menunjukkan 

nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar daripada 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙), maka diartikan 

bahwa seluruh item pernyataan variable dikatakan valid. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas People 

Kode r hitung r table keterangan 

PE 1 0,617 0,195 Valid 

PE 2 0,648 0,195 Valid 

PE 3 0,789 0,195 Valid 

Sumber: data primer diolah (2022) 

6) Variable Phisical Evidence 

Berdasarkan hasil uji validitas, setiap item pernyataan menunjukkan 

nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar daripada 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙), maka diartikan 

bahwa seluruh item pernyataan variable dikatakan valid. 
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Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Bukti Fisik 

Kode r hitung r table keterangan 

PE 1 0,729 0,195 Valid 

PE 2 0,623 0,195 Valid 

Sumber: data primer diolah (2022) 

7) Variable Process 

Berdasarkan hasil uji validitas, setiap item pernyataan menunjukkan 

nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar daripada 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙), maka diartikan 

bahwa seluruh item pernyataan variable dikatakan valid. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Proses 

Kode r hitung r table keterangan 

PE 1 0,729 0,195 Valid 

PE 2 0,623 0,195 Valid 

Sumber: data primer diolah (2022) 

8) Variable Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil uji validitas, setiap item pernyataan menunjukkan 

nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar daripada 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙), maka diartikan 

bahwa seluruh item pernyataan variable dikatakan valid. 
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Tabel 4.16 Hasil Uji Validitas Keputusan Pembelian 

Kode r hitung r table keterangan 

PE 1 0,645 0,195 Valid 

PE 2 0,720 0,195 Valid 

PE 3 0,693 0,195 Valid 

PE 4 0,534 0,195 Valid 

Sumber: data primer diolah (2022) 

b. Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner 

survei yang digunakan untuk mengumpulkan data variabel. Suatu 

kuesioner dianggap reliabel jika menghasilkan hasil yang sama jika 

kuesioner tersebut diukur kembali. 

Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk menunjukkan 

konsistensi jawaban atas pertanyaan responden. Alat analisa 

menggunakan rumus "Cronbach's Alpha". Perhitungan ini dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS di komputer atau laptop. 

Mengenai reliabilitas masing-masing variabel, hasilnya disajikan pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Reliabilitas Penerapan Product 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

.624 3 

Sumber: data primer diolah (2022) 
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Jika nilai Cronbach's alpha melebihi 60%, indikator kuesioner dianggap 

reliabel. Mengenai hasil uji reliabilitas produk, 62,4'n memiliki Cronbach 

Alpha lebih dari 60% yang berarti alat implementasi produk dinyatakan 

reliabel atau memenuhi persyaratan. 

Tabel 4.18 Hasil Uji Reliabilitas Penerapan Price 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

.634 3 

Sumber: data primer diolah (2022) 

Jika nilai Cronbach's alpha lebih dari 60%, indikator kuesioner dianggap 

reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, instrumen Price 63.4�n 

memiliki tingkat Cronbach's Alpha lebih dari 60% yang berarti instrumen 

harga tersebut dinyatakan reliabel atau memenuhi persyaratan. 

Tabel 4.19 Hasil Uji Reliabilitas Penerapan Place 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

.628 2 

Sumber: data primer diolah (2022) 

Jika nilai Cronbach's alpha melebihi 60%, indikator kuesioner dianggap 

reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen didapatkan lokasi 

sebesar 62,8ºn yang memiliki cronbach alpha lebih dari 60% yang 

berarti lokasi instrumen dinyatakan reliabel atau memenuhi syarat. 
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Tabel 4.20 Hasil Uji Reliabilitas Penerapan Promotion 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

.720 2 

Sumber: data primer diolah (2022) 

Jika nilai Cronbach's alpha melebihi 60%, indikator kuesioner dianggap 

reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas alat, situs ditetapkan sebesar 

62,8ºn, dengan tingkat alpha Cronbach lebih besar dari 60%, yang 

berarti situs alat tersebut dinyatakan reliabel atau memenuhi 

persyaratan. 

Tabel 4.21 Hasil Uji Reliabilitas Penerapan People 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

.736 3 

Sumber: data primer diolah (2022) 

Jika nilai Cronbach's alpha melebihi 60%, indikator kuesioner dianggap 

reliabel. Mengenai hasil uji reliabilitas instrumen person 73.6'n memiliki 

cronbach alpha lebih dari 60% yang berarti instrumen person dinyatakan 

reliabel atau memenuhi syarat. 

Tabel 4.22 Hasil Uji Reliabilitas Penerapan Physical Evidence 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

.778 2 

Sumber: data primer diolah (2022) 



 

 

76 
 

Jika nilai Cronbach's alpha melebihi 60%, indikator kuesioner dianggap 

reliabel. Mengacu pada hasil uji reliabilitas alat bukti fisik menunjukkan 

bahwa 77,8n memiliki cronbach's alpha lebih besar dari 60% yang 

berarti alat bukti fisik dinyatakan reliabel atau memenuhi syarat.. 

Tabel 4.23 Hasil Uji Reliabilitas Penerapan Process 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

.805 2 

Sumber: data primer diolah (2022) 

Jika nilai Cronbach's alpha melebihi 60%, indikator kuesioner dianggap 

reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas alat proses, 80,5% dan 

memiliki cronbach alpha lebih dari 60% yang berarti alat proses 

dinyatakan reliabel atau memenuhi persyaratan. 

Tabel 4.24 Hasil Uji Reliabilitas Keputusan Pembelian 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

.741 4 

Sumber: data primer diolah (2022) 

Jika nilai Cronbach's alpha melebihi 60%, indikator kuesioner dianggap 

reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, alat keputusan pembelian 

sebesar 74,1% dengan cronbach's alpha lebih besar dari 60% yang 

berarti alat keputusan pembelian dinyatakan reliabel atau memenuhi 

persyaratan. 

 



 

 

77 
 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Untuk menganalisis normalitas distribusi persamaan regresi yang 

diperoleh pada saat pengujian data variabel bebas (X) dan data terikat 

(Y), dilakukan uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas didapatkan 

nilai signifikansi sebesar 0,322. Artinya nilai signifikansinya > 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data yang berdistribusi normal. 

Tabel 4.25 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
 

Unstandardized 

Residual 

N 

 

 

Normal 

Parameters (a,b) 

 

Most Extreme 

Differences 

 

 

 

 

 

 

Mean 

 

Std. Deviation 

 

Absolute 

 

Positive 

 

Negative 

 

101 

 

.0000000 

 

1.43774908 

 

.095 

 

.095 

 

-.066 

 

Kolmogorov-Smirnov Z 

 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

.954 

 

.322 

a Test distribution is Normal. 

b Calculated from data. 

Sumber: data primer diolah (2022) 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Pada penelitian ini dilakukan uji heteroskedastisitas dengan 

menggunakan uji rank spearman. Pengujian ini didasarkan pada nilai 
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sig (2-tailed), jika hasil menunjukkan signifikansi variabel independen > 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak 

memiliki masalah heteroskedastisitas. 

Table 4.26 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: data primer diolah (2022) 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan mean sebesar 0,537 untuk 

hasil variabel output > 0,05, maka variabel produk tidak 

heteroskedastis. Variabel harga juga memiliki hasil yang signifikan > t; 

0,05 yaitu 0,614, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu, 

variabel lokal memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,659 > 0,05, 

sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Variabel unggulan memiliki 

nilai signifikansi 0,352 > 0,05, sehingga tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Variabel individu juga memiliki derajat signifikansi 

> 0,05 yaitu 0,352 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk variabel 



 

 

79 
 

bukti fisik, signifikansinya adalah 0,254 > 0,05 sampai tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Terakhir adalah variabel proses memiliki 

signifikansi sebesar 0,959 > 0,05 yang tidak berarti heteroskedastisitas. 

Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada salah 

satu variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

c. Uji Multikolenearitas 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 
Collinearity 

Statistics 

 B 
Std. 

Error 
Beta 

Toleran 

ce 
VIF B 

Std. 

Error 

1 (Constant) 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

1.682 

.043 

.064 

.130 

.525 

.016 

.322 

.640 

1.348 

.141 

.105 

.150 

.171 

.143 

.159 

.208 

 

.029 

.059 

.062 

.348 

.013 

.215 

.342 

1.248 

.303 

.611 

.870 

3.074 

.113 

2.019 

3.080 

.215 

.763 

.543 

.387 

.003 

.911 

.046 

.003 

 

.404 

.398 

.710 

.286 

.265 

.323 

.296 

 

2.476 

2.514 

1.407 

3.501 

3.777 

3.095 

3.377 

a  Dependen Variabel: Y 

 

Table 4.28 Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Korelasi Tol = 1-r^2 VIF = 1 / Tol Kesimpulan 

X1 dan X2 0,678981753 1,472793629 (<10) Non-Multikolinieritas 

X1 dan X3 0,878098973 1,138823789 Non-Multikolinieritas 

X1 dan X4 0,353673594 2,827465824 Non-Multikolinieritas 
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X1 dan X5 0,696076575 1,43662355 Non-Multikolinieritas 

X1 dan X6 0,644192765 1,55233038 Non-Multikolinieritas 

X1 dan X7 0,598254196 1,671530273 Non-Multikolinieritas 

X2 dan X3 0,698694937 1,431239797 Non-Multikolinieritas 

X2 dan X4 0,53776121 1,859561423 Non-Multikolinieritas 

X2 dan X5 0,64386267 1,553126228 Non-Multikolinieritas 

X2 dan X6 0,747950595 1,336986703 Non-Multikolinieritas 

X2 dan X7 0,517753742 1,93142013 Non-Multikolinieritas 

X3 dan X4 0,845751843 1,182379924 Non-Multikolinieritas 

X3 dan X5 0,859548708 1,163401202 Non-Multikolinieritas 

X3 dan X6 0,915088273 1,09279075 Non-Multikolinieritas 

X3 dan X7 0,776575918 1,287704109 Non-Multikolinieritas 

X4 dan X5 0,6956516 1,437501186 Non-Multikolinieritas 

X4 dan X6 0,541289501 1,847440229 Non-Multikolinieritas 

X4 dan X7 0,702647075 1,423189586 Non-Multikolinieritas 

X5 dan X6 0,33411084 2,993018728 Non-Multikolinieritas 

X5 dan X7 0,51535627 1,940405227 Non-Multikolinieritas 

X6 dan X7 0,672171751 1,487715005 Non-Multikolinieritas 

    

VIF Keterangan 

2,476 (<10) Tidak terjadi multikolinearitas 

2,514 (<10) Tidak terjadi multikolinearitas 

1,407 (<10) Tidak terjadi 
multikolinearitas 

3,501 (<10) Tidak terjadi multikolinieritas 

3,777 (<10) Tidak terjadi multitikolinieritas 

3,095 (<10) Tidak terjadi multikolinieritas 
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3,377 (<10) Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber: data primer diolah (2022) 

5. Uji Hipotesis 

a. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda pengujian 

hipotesis. Analisis regresi berganda terdiri dari uji parsial (uji-t) dan 

uji simultan (uji-f). Uji parsial berguna untuk menentukan apakah 

setiap variabel bebas yang diuji mempengaruhi variabel terikat. 

Untuk pengujian simultan itu sendiri, di sisi lain, masuk akal untuk 

mengetahui apakah semua variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen pada saat yang sama. 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial merupakan pengujian untuk mengetahui variable bebas 

yang meliputi variable Produk (X1), Harga (X2), Tempat (X3), 

Promosi (X4), Orang (X5), Bukti Fisik (X6), dan Proses (X7) 

berpengaruh terhadap variable dependen yaitu Keputusan 

Pembelian (Y). 

Dengan nilai kritis 1,960 (α/2=2,5%;df=∞) 
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Table 4.29 Hasil Uji Parsial 

Coefficients(a) 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity 
statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta tolera 
nce 

VIF B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 

Produk 

Price 

Place 

Promotion 

People  
 

physical 
ev 
 

process 

1.682 

.043 

.064 

.130 

.525 

.016 

.322 

.640 

1.348 

.141 

.105 

.150 

.171 

.143 

.159 

.208 

 

.029 

.059 

.062 

.348 

.013 

.215 

.342 

1.248 

.303 

.611 

.870 

3.074 

.113 

2.019 

3.080 

.215 

.763 

.543 

.387 

.003 

.911 

.046 

.003 

 

.404 

.398 

.710 

.286 

.265 

.323 

.296 

 

2.476 

2.514 

1.407 

3.501 

3.777 

3.095 

3.377 

 

a Dependent Variable: keputusan 

Sumber: data primer diolah (2022) 

Hasil interpretasi hipotesis penelitian (H1, H2, H3, H4, H5, H6 dan H7) 

yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Variable Produk 

Hipotesis yang pertama dilakukan dalam penelitian ini mendapatakan 

bahwa produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Janji Jiwa 

kabupaten Soppeng. Produk tidak memberi pengaruh yang signifikan 

terhadap penagmbilan keputusan pembelian oleh konsumen. 

Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahaw variable produk 

memiliki 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0,303 < 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 sebesar 1,960 yang 
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mengakibatkan H1 ditolak. Bila merujuk pada nilai signifikansi (Sig.) 

variable produk sebesar 0,763 > probabilitas 0,05, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa H1 ditolak. Ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang 

signifikan produk terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan 

kalai produk yang ditawarkan tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Janji Jiwa kabupaten Soppeng. 

2) Variable Harga 

Adapun hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa harga 

memberi pengaruh pada keputusan yang diambil oleh konsumen di Janji 

Jiwa kabupaten Soppeng. Dari table di atas, harga tidak memberi 

pengaruh pada keputusan pembelian, merujuk pada 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 

0,611 < 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 sebesar 1,960, maka H2 ditolak. Ini menunjukkan bahwa 

harga tidak memberi pengaruh yang signifikan pada pemngambilan 

keputusan pembelian terbukti. Dengan begitu, pelanggan tidak 

terbebani dengan penetapan hatga yang ditetapkan produsen pada 

Janji Jiwa kabupaten Soppeng. 

3) Variable Tempat 

Untuk hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa tempat 

berpengaruh terhadap keputusan pemebelian di Janji Jiwa kabupaten 

Soppeng. Berdasarkan table di atas, tempat tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian dengan melihat table 4.29 bahwa variable tempat 

memiliki 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0,870 < tabel 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 sebesar 1,960, makanya H3 
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ditolak. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 

tempat berpengaruh terhadap keputusan pembelian ditolak. Jadi dapat 

ditarik kesimpulan kalua tempat tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelain pada Janji Jiwa kabupaten Soppeng. 

4) Variable Promosi 

Hipotesis ke empat pada penelitian ini menyatakan promosi 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Janji Jiwa kabupaten 

Soppeng. Berdasarkan table, promosi berpengaruh terhadapa 

keputusan pembelian. Hal ini dapat dilihat pada table 4.29 bahwa 

variable kesadaran pajak memiliki 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 3,074 > 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 sebesar 

1,960 menunjukkan H4 ditolak. Dengan demikian hipotesis ke empat 

yang menyatakan promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

diterima. Hal ini berarti promosi yang dilakukan Janji Jiwa kabupaten 

Soppeng memberi pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. 

5) Variable Orang 

Hipotesis kelima dalam penelitian ini menyatakan bahwa orang 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Janji Jiwa kabupaten 

Soppeng. Berdasarkan table di atas, orang tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Hal ini ditunjukkan dalam table dimana 

variable orang memiliki 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0,113 < tabel 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 sebesar 

1,960 yang artinya H5 ditolak. Dengan demikian hipotesis kelima yang 

menyatakan orang memberi pengaruh terhadap keputusan pembelian 
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ditolak. Hal berarti orang tidak mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen di Janji Jiwa kabupaten Soppeng. 

6) Variable Bukti Fisik 

Hipotesis ke enam pada penelitian ini menyatakan bahwa bukti fisik 

memberi pengaruh terhadap keputusan pembelian di Janji Jiwa 

kabupaten Soppeng. Menurut table di atas, bukti fisik berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian, dapat dilihat pada table di atas bahwa 

variable bukti fisik memiliki 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 2,019 > table 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 sebesar 

1,960, yang artinya H6 ditolak. Dengan demikian hipotesis keenam ini 

menyatakan bukti fisik mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa bukti fisik memberi pengaruh terhadap keputusan 

pemebelian pada Janji Jiwa kabupaten Soppeng. 

7) Variable Proses  

Hipotesis terakhir ini menyatakan bahwa proses berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian di Janji Jiwa kabupaten Soppeng. Berdasarkan 

table 4.29 di atas, proses berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Hal ini dapat di lihat pada 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 variable proses sebesar 3,080 > table 

𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 sebesar 1,960, yang artinya H7 diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa proses 

betul memberi berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Janji Jiwa 

kabupaten Soppeng. 
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Dari semua hipotesis di atas dapat disimpulkan bahwa produk (X1), 

harga (X2), tempat (X3), dan orang (X5) tidak memberi pengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian (Y), sedangkan promosi (X4), 

bukti fisik (X6) dan proses (X7) memberi pengaruh terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

c. Uji Simultan (Uji f) 

Uji simultan merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik dan proses 

secara Bersama-sama mempengaruhi keputusan pemebelian di Janji 

Jiwa kabupaten Soppeng. 

Table 4.30 Hasil Uji Simultan 

ANOVA(b) 

Mode 

I  
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

402.040 

206.712 

608.752 

7 

93 

100 

57.434 

2.223 

25.840 .000(a) 

a Predictors: (Constant), process, physical ev, place, product, price, 

promotion, people 

b Dependent Variable: keputusan 

Sumber: data primer diolah (2022) 

Merujuk table di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 25,840 

> dari nilai F table sebesar 2,60, maka keputusan menolak H0. Hal ini 

berarti variable produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik dan 
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proses secara Bersama-sama atau simultan mampu mempengaruhi 

keputusan pembelian di Janji Jiwa kabupaten Soppeng. 

 

B. Pembahasan  

Setelah dilakukan penelitian dan penyebaran kuasioner kepada 

konsumen atau pembeli di Janji Jiwa, selanjutnya dilakukan pengolahan 

data menggunakan aplikasi SPSS. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

pengaruh produk, harga, tempat, promosi, bukti fisik, orang dan proses 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada Janji Jiwa kabupaten 

Soppeng secara parsial dan simultan. 

Merujuk pada analisis tersebut, maka dilakukan pembahasan sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh Produk terhadap Keputusan Pembelian Konsumen  

Produk adalah barang atau jasa yang dapat ditawarkan di pasar untuk 

menarik perhatian, permintaan, penggunaan atau konsumsi yang dapat 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Oleh karena itu, produk harus 

disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan pembeli agar pemasaran 

produk berhasil. 

Berdasarkan analisis dan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

koefisien regresi produk adalah 0,043 dan Sig. 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0,763 > 0,05. 

Dalam beberapa kasus, produk tidak memiliki dampak positif yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Artinya jika produk 
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meningkat maka keputusan pembelian juga akan meningkat. Produk jarang 

mempengaruhi keputusan pembelian. Semakin baik kualitas produk yang 

dijual, maka semakin menarik pembeli untuk membeli produk tersebut. 

Selain itu, produk merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi pembeli 

untuk membeli, terutama ketika produk tersebut memenuhi keinginan 

konsumen. Jika cocok dan produk berkualitas baik, konsumen memutuskan 

untuk membelinya. Hal ini menunjukkan bahwa produk sangat penting 

untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Janji Jiwa Kabupaten Soppeng menjual produk dengan kualitas yang baik 

untuk menarik minat konsumen untuk membeli. Selain kualitas yang baik, 

makanan dan minuman yang ditawarkan juga beragam, sehingga calon 

pembeli tidak akan kesulitan memilih produk yang diinginkan. 

Menurut Tjiptono (2014: 105), produk adalah suatu bentuk pelayanan yang 

ditawarkan oleh suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

organisasi dengan cara memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Sementara Kotler dan Amstrong (2017:244) mendefinisikan produk adalah 

semua yang dapat ditawarkan ke pasar untuk perhatian, perolehan, 

pamakaian, atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. Jadi bisa disimpulkan bahwa produk adalah sebuah bentuk 

penawaran organisasi termasuk perencanaan dan pengembangan produk 

atau jasa yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi melalui 

pemuasan kebutuhan konsumen. 
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Penelitian ini juga diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Rani Sumita dan Amelinda Sunarti. Berdasarkan hasil 

penelitiannya, ditunjukkan bahwa koefisien variable produk sebesar -0.142 

dengan nilai signifikansi sebesar 0.112, ini berarti bahwa variable produk 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variable keputusan 

pembelian konsumen karena nilai signifikansi lebih 0.05. dalam penelitian 

ini produk menjadi bentuk penawaran jasa yang ditujukan untuk 

memuaskan kebutuhan konsumen karena perusahaan masih kurang 

memperhatikan kualitas jasa SPaylater, melihat lebih unggulnya variasi 

produk yang ditawarkan perusahaan lain. Produk itu sendiri merupakan 

suatu bentuk penawaran suatu organisasi jasa yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan organisasi dengan cara memuaskan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. Shopee sendiri telah menerapkan penawaran produk 

dengan banyak pilihan, di antaranya ada 25 pilihan untuk produk tersebut, 

termasuk layanan keuangan dan persewaan. 

2. Pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

Menurut Monroe (2005), harga adalah pengorbanan ekonomi yang 

dilakukan oleh pelanggan untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Selain 

itu, harga merupakan faktor penting bagi konsumen dalam memutuskan 

untuk bernegosiasi atau tidak (Engel, Blackwell, & Minard, 1996). Harga 

dapat membentuk persepsi konsumen terhadap produk yang dijual. 

Semakin murah harga produk yang ditawarkan maka semakin memotivasi 

konsumen untuk membelinya, sebaliknya semakin mahal harga produk 
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yang ditawarkan maka semakin kurang minat konsumen untuk 

membelinya. Namun, dengan harga berapa pun, konsumen juga 

memperhatikan kualitas barang yang ditawarkan. 

Berdasarkan analisis dan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

koefisien regresi harga adalah 0,064 dan sig. t. hitung sebagai 0,543 > 0,05. 

Meskipun demikian, harga tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Artinya semakin tinggi harga yang 

ditetapkan maka konsumen semakin tertarik untuk membeli produk 

tersebut. Dalam hal ini konsumen tidak menganggap bahwa harga sebagai 

bagian dari kualitas produk, hingga harga tidak menjadi factor yang 

berpengaruh bagi konsumen untuk melakukan pembelian. Jika harga tinggi, 

maka tidak terjamin pula produk yang dijual memiliki kualitas yang baik, dan 

begitu juga sebaliknya. 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2012), harga adalah jumlah uang (satuan 

monenter) dan/atau aspek lain (non-moneter) yang mangandung 

utilitas/kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan sebuah 

produk. Menurut Fuad dkk (2006), harga adalah sejumlah kompensasi 

(uang maupun barang, kalua mungkin) yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. 

Di sisi lain, Tjiptono (2008) juga berpendapat bahwa harga bias 

diungkapkan dengan berbagai istilah, misalnya iuran, tarif, sewa, bunga, 

premium, kon=misi, upah, gaji, honorarium, SPP da sebagainya. Dari 
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perspektif pemasaran, harga adalah satuan mata uang atau ukuran lain 

yang dipertukarkan untuk mendapatkan kepemilikan atau penggunaan 

barang atau jasa. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

harga adalah sejumlah uang yang mengukur kegunaan/manfaat barang 

atau jasa untuk memperolehnya sebagai pertukaran. 

Penelitian ini juga telah diperkuat oleh beberapa peneliti sebelumnya 

seperti Amelinda Sudarto dan Rani Rumita. Diketahui koefisien variasi 

harga dengan nilai Sig sebesar 0,124. 0,327. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel harga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan 

pembelian konsumen karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. 

Dalam penelitian ini, harga tidak mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen karena biaya pengelolaan Shopee untuk layanan SPaylater 

mirip dengan biaya manajemen untuk layanan keuangan lainnya seperti 

eBanking, Fastpay dan iPaymu. Harga itu sendiri adalah sejumlah uang 

yang harus dibayar konsumen saat menggunakan layanan SPaylater.  

3. Pengaruh Tempat terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

Swastha (2000: 187) mengemukakan bahwa lokasi menunjukkan berbagai 

kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya tersedia 

dan dapat diakses oleh konsumen. Lokasi merupakan salah satu faktor 

terpenting dalam perkembangan perusahaan. Lokasi yang strategis 

menarik banyak konsumen, sehingga dapat meningkatkan baik penjualan 

maupun omset perusahaan itu sendiri. 



 

 

92 
 

Mengacu pada hasil analisis pengujian yang dilakukan diperoleh hasil 

koefisien regresi lokal sebesar 0,130 dan angka Sig-t sebesar 0,387 > 0,05. 

Lokasi terkadang berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, 

namun tidak signifikan. Ini berarti bahwa seiring dengan bertambahnya 

lokasi, begitu pula keputusan pembelian konsumen. Selain itu, lokasi 

tempat tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Semakin strategis lokasi usaha maka kinerja usaha akan 

semakin baik, namun tidak menjamin peningkatan keputusan pembelian 

konsumen. Oleh karena itu, lokasi memiliki pengaruh yang kecil terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

Menurut Tjiptono (2014: 105), keputusan pembelian meliputi kemudahan 

akses layanan bagi calon pelanggan. Kotler dan Armstrong (2012:63) 

mendefinisikan tempat adalah tempat dimana saluran bisnis dikelola, 

digunakan untuk mendistribusikan produk/jasa dan juga untuk melayani 

pasar sasaran. 

Sebuah studi oleh Giri Dwinanda, Yusvari Noor menunjukkan pengaruh 

lokasi terhadap keputusan pembelian. Nilai hitung adalah 0,3570,01, maka 

keputusannya adalah menolak H1, yang berarti lokasi tidak mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen pada industri ritel Giant Express 

Makassar. Dengan demikian, meskipun lokasi berubah, tidak ada yang 

akan berubah dalam keputusan pembelian Giant Express.  
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4. Pengaruh Promosi terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

Periklanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari 

konsumen tidak hanya untuk kencan, tetapi juga konsumen yang 

melakukan pembelian ulang (langganan). Bisnis dapat memilih cara yang 

sesuai untuk mempromosikan barang dan jasa, dengan 

mempertimbangkan definisi kelompok sasaran, definisi tujuan, dan 

pengembangan pesanan pengiriman. 

Berdasarkan analisis pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa koefisien 

regresi timbal adalah 0,525 dan perhitungan Sig.t sebesar 0,03 > adalah 

0,05 yang secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Ini berarti bahwa ketika iklan meningkat, begitu juga 

keputusan pembelian konsumen. Promosi juga merupakan factor penting 

untuk mempengaruhi keputusan pembelian karena dengan melakukan 

promosi, konsumen akan mengetahui dengan jelas bagaimana spek, 

keunggulan serta kekurangan produk yang dijual. Semakin menarik dan 

sering dilakukan promosi sebuah produk, maka semakin meningkat 

keinginan konsumen untuk membeli. Ini berarti promosi merupakan factor 

penting untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Promosi merupakan jenis komunikasi yang memberikan penjelasn untuk 

meyakinkan calon konsumen tentang barang atau jasa. Promosi adalah 

kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual kepada konsumen 

atau pihak lain dalam penjualan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku. 
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Melalui periklanan, perusahaan mengarahkan komunikasi persuasif kepada 

konsumen dan masyarakat melalui media massa seperti surat kabar, 

majalah, tabloid, radio, televisi, dan surat langsung (Baker, 2000:7). 

Untuk uji t promosi dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 diperoleh 

nilai signifikansi 0,000 yaitu 0,019 < 0,05 berarti H1 diterima dan H0 ditolak. 

Dengan demikian, hipotesis keempat dapat diterima. Dari sini dapat 

disimpulkan bahwa semakin baik iklan maka semakin tinggi keputusan 

pembelian konsumen. Presentasi Delicio yang baik membuatnya dikenal 

luas. Hal ini sesuai dengan teori Private dan Irawan (2008) bahwa promosi 

adalah suatu proses atau keyakinan yang digunakan untuk memandu 

individu atau organisasi untuk melakukan tindakan yang menciptakan 

pertukaran pemasaran. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Dede 

Aprisal (2017) yang menemukan dalam penelitian tersebut bahwa iklan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. 

5. Pengaruh Bukti Fisisk terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

Lingkungan fisik adalah kondisi atau kondisi yang meliputi ruang kedai kopi, 

dimana pelayanan karyawan dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

konsumen. Semakin menarik bukti fisiknya, maka semakin tertarik 

konsumen untuk membelinya. Bukti fisik juga dapat berupa lingkungan yang 

dirancang untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli. Hal ini 
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meliputi ruangan, dekorasi, desain ruangan dan furniture yang mendorong 

konsumen untuk meningkatkan niat belinya. 

Analisis pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa koefisien regresi 

bukti fisik adalah 0,322 dan angka Sig-t kurang dari 0,05 dari 0,046. Dalam 

beberapa kasus, bukti fisik memiliki dampak positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Ini berarti bahwa ketika bukti fisik 

meningkat, demikian juga keputusan pembelian konsumen. Bukti fisik 

merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan untuk 

membeli suatu produk. Dan jika bukti fisik meningkat maka akan 

meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membeli produk tersebut. 

fitur lingkungan fisik adalah angka yang paling terlihat. Situasi di sini 

merupakan keadaan dan kondisi geografi dan lingkungan institusi, 

dekorasi, ruangan, suasana, cahaya, cuaca, peletakan dan lay out yang 

Nampak atau lingkungan yang terpenting sebagai objek (dalam Assael & 

Belk, 1992). 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marcelinandan Tanra (2017), 

Putra dan Saputri (2020) juga menunjukkan nilai signifikan bukti fisik di atas 

0.05. Untuk variable bukti fisik , nilai t hitung 4.976 lebih besar dari t table 

1.96 dan nilai probabilitas 0,031 > 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan 

Ha diterima, yang artinya bahwa secara parsial bukti fisik berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Hal ini berarti anak remaja akan 

memutuskan pmeblian priduk jajanan tradisional yang tertata rapi dan 
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nyaman, bersih, ketersediaan dan kebersihan toilet yang memadai serta 

lahan parkir yang luas. 

6. Pengaruh Orang terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

Orang tidak lagi memainkan peran penting dalam bauran pemasaran, 

karena semua peserta memainkan peran penting dalam memberikan 

layanan untuk mempengaruhi pendapat pembeli. Individu adalah pihak 

yang ingin menjual atau menyerahkan produk kepada konsumen atau 

kelompok sasaran. 

Semakin baik karyawan melayani konsumen, konsumen semakin tertarik 

untuk membeli. Semakin baik layanan karyawan, semakin baik keputusan 

pembelian. 

Mengenai analisis pengujian yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa 

koefisien regresi individu adalah 0,016 dan Sig. bilangan t adalah 0,911 > 

0,05. Apapun, orang memiliki pengaruh positif dan sedikit pada keputusan 

pembelian. Artinya, jika orang meningkat, keputusan pembelian dapat 

meningkat. Orang jarang mempengaruhi keputusan pembelian. Agar 

sebuah perusahaan bisa sukses, dibutuhkan karyawan yang handal dan 

kompeten di bidangnya. 

Tjiptono (2014: 1006) menyatakan bahwa orang merupakan bagian penting 

dari bauran pemasaran untuk sebagian besar jasa. Ketika produksi dapat 

dipisahkan dari konsumsi, seperti yang terjadi di sebagian besar situasi 

pemasaran produksi, manajemen biasanya dapat mengurangi dampak 



 

 

97 
 

langsung sumber daya manusia pada layanan pelanggan akhir. Kotler dan 

Armstrong (2012:63) menunjukkan bahwa orang adalah semua aktor yang 

memainkan peran penting dalam penyediaan layanan untuk mempengaruhi 

persepsi pelanggan. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Giri 

Dwinanda dan Yuswar Noor. Penelitiannya menunjukkan pengaruh orang 

terhadap keputusan pembelian. Nilai t hitung yang diperoleh adalah 

0,6930,01, sehingga keputusannya adalah menolak H1. Artinya people 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen Giant Express. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Giant Express 

tidak mengubah orang dan mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. 

 

7. Pengaruh Proses terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

Proses adalah semua khitah meaknisme, actual, dan aktifitas yang 

digunakan menjelang membaca kebijakan. Di sini daya upaya mencengap 

bagaimana jasa perusahaan menjelang konsumennya utnuk mengizinkan 

jemputan konsumennya. 

Tjiptono (2014:107) membentangkan bahwa daya upaya pabrikasi 

mengadakan factor penting kurang nasabah mengalami jasa langsung, 

yang kerapkali juga berkedudukan seperti co-producer kebijakan 

pengangkutan. Kotler dan Amstrong (2012:65) menerangkan bahwa daya 
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upaya adalah semua khitah actual, mekanisme dan paham ulah yang 

digunakan menjelang tablig kebijakan. 

Berdasarkan Analisa percobaan yang dilakukan, tersimpul efek koefisien 

regeresi daya upaya sebanyak 0.640 dan Sig. t perkiraan sebanyak 0.03 

lebih cebol semenjak 0.05. Secara terpisah, daya upaya memuat imbalan 

klise dan berarti terhadap perintah pembelian nasabah. Dapat dikatan, jika 

daya upaya meningkat, kisah perintah pembelian juga bisa meningkat, 

begitu pun sebaliknya. Proses berperan factor penting yang bisa menawan 

perintah pembelian sejenis produk. 

Hasil analisis acuan yang dilakukan oleh Jamaludin Al Gajali dan Fahrozi 

Rahman memperlihatkan babak yang sama. Hasil penelitan berupaya 

memperlihatkan bahwa bersandarkan percobaan parsial, tersimpul sensasi 

sebanyak 0.019 < 0.05, ini memperlihatkan bahwa daya upaya 

berkecukupan berarti terhadap perintah pembelian nasabah hadirat nasi 

bakar Bimar Adam. 

8. Pengaruh Produk, Harga, Tempat, Promosi, Bukti Fisik , Orang dan 

Proses terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Janji Jiwa 

Soppeng 

Untuk mengetahui pengaruh produk, harga, tempat, promosi, bukti fisik, 

orang, dan proses secara simultan terhadap keputusan pembelian, maka 

dapat dilakukan dengan cara: 
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Tabel 4.31 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Keterangan Diterima/ditolak 

H1 Pengaruh produk terhadap keputusan 

pembelian di Janji Jiwa kabupaten Soppeng 

Ditolak 

H2 Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

di JAnji Jiwa kabupaten Soppeng 

Ditolak 

H3 Pengaruh tempat terhadap keputusan 

pembelian di Janji Jiwa kabupaten Soppeng 

Ditolak 

H4 Pengaruh promosi terhadap keputusan 

pembelian di Janji Jiwa kabupaten Soppeng 

Diterima 

H5 Pengaruh orang terhdap keputusan pmebelian 

di Janji Jiwa kabupaten Soppeng 

Ditolak 

H6 Pengaruh bukti fisik terhadap keputusan 

pembelian di JAnji Jiwa kabupaten Soppeng 

Diterima 

H7 Pengaruh proses terhadap keputusan 

pembelian di Janji Jiwa kabupaten Soppeng 

diterima 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan terkait pengaruh 

produk, harga, tempat, promosi, bukti fisik, orang, dan proses terhadap 

keputusan pembelian komsumen di Janji Jiwa Soppeng, maka dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Produk membrikan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini dikarenakan produk tidak terlalu 

penting bagi konsumen untuk mengambil keputusan pembelian. 

Namun, apabila produk ditingkatkan, maka akan menambah daya 

Tarik bagi konsumen. 

2. Harga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Apabila harga tinggi maka tidak menjamin pula produk 

yang dijual memiliki kualitas yang baik, dan sebaliknya apabila harga 

rendah maka tidak terjamin pula produk memiliki kualitas yang buruk. 

3. Tempat memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Semakin strategis lokasi usaha maka akan 

semakin baik pula perkembangannya tapi tidak pula  menjamin 

meningkatnya keputusan pembelian konsumen. 

4. Promosi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Berbagai tawaran murah dengan produk yang 
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berkualitas dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk 

yang ada di Janji Jiwa. 

5. Bukti fisik memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Artinya, apabial bukti fisik meningkat maka 

akan meningkatkan keputusan pembelian konsumen. 

6. Orang berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini dikarenakan orang tidak menjadi factor penting 

untuk konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. 

7. Proses memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian karena apabila proses meningkat maka 

keputusan pembelian juga meningkat, begitupun sebaliknya. Proses 

menjadi factor penting yang dapat mempengaruhi keputusan 

bembelian sebuah produk. 

8. Produk, harga, tempat, promosi, bukti fisik, orang, dan proses secara 

Bersama-sama dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini 

dikarenakan produk, harga, tempat, promosi, bukti fisik, orang, dan 

proses saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi, bila produk, 

harga, tempatm promosi, bukti fisik, orang, dan proses dapat 

diterapkan dengan baik, maka akan mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang disajikan, maka 

peneliti selanjutnya menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat 
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memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Akademis 

Diharapkan penelitian ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu 

pemasaran, khususnya mengenai produk, harga, tempat, promosi, 

bukti fisik, orang, dan proses terhadap keputusan pembelian. 

Bermanfaat untuk sumbangan teori, sebagai bahan referensi atau 

rujukan khususnya di jurusan Ekonomi manajemen dan tambahan 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. 

 

2. Janji Jiwa Soppeng 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan sebagi 

sumbangan saran, pemikiran, informasi serta bahan masukan untuk 

melakukan strategi pemasaran yang lebih baik lagi khususnya pada 

spek bukti fisik atau fasilitas pendukung agar dapat menarik 

konsumen untuk membeli produk pada Janji Jiwa Soppeng. 

3. Peneliti 

Bagi peneliti sendiri, semoga ini bisa menjadi pedoman dan menjadi 

sumber tambahan ilmu guna melaksanakan penelitian di kemudian 

hari.  
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4. Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini bisa menjadi acuan 

dan referensi untuk melakukan penelitian yang sama dengan 

mengembangkan indicator-indikator pada tiap bauran pemasaran. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk peneliti selanjutnya agar dapat memberikan hasil 

yang lebih baik lagi. Beriktu beberapa keterbatasan dalam penelitian ini: 

1. Penelitian ini menggunakan tujuh variable independent yaitu produk, 

harga, tempat, promosi, orang , bukti fisik, dan proses, untuk 

mengukur keputusan pembelian konsumen. 

2. Penelitian ini mengguanakn sampel yang terbatas yaitu 50 orang. 

3. Objek penelitian hanya berfokus pada Janji Jiwa kabupaten 

Soppeng saja. 

4. Dalam proses pengumpulan data, informasi yang diberikan oleh 

responden melalui kuesioner terkadang tidak mencerminkan 

pendapat responden yang sebenarnya karena adanya perbedaan 

pendapat, asumsi dan pemahaman masing-masing responden, 

serta faktor lain seperti kejujuran dari responden. responden. dalam 

menjawab pertanyaan kuisioner. 
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Lampiran 1 

 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

PADA KOPI JANJI JIWA KOTA SOPPENG 

 

Perihal  : Permohonan Pengisian Kuesioner Penelitian 

Lampiran : Kuesioner Penelitian 

Kepada : Yth. Pengunjung Kopi Janji Jiwa 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang saya lakukan dengan judul 

“Pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian pada kopi Janji Jiwa 

Kota Soppeng”, saya bermaksud mengajukan permohonan pengisian kuesioner. 

Tujuan dari kuesioner ini adalah sebagai bahan masukan yang digunakan untuk 

memperoleh data yang akurat dalam penyusunan skripsi. Maka dari itu, mohon 

kiranya saudara/i berkenan menjawab kuesioner dengan sebenar-benarnya. 

Demikian surat permohonan ini saya ajukan, atas waktu dan kesediaan 

saudara/i saya ucapkan terima kasih, semoga penelitian ini bermanfaat untuk kita 

semua. 

 

Hormat Saya, 

 

 

M. IQBAL 

105721113618 
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I. IDENTITAS RESPONDEN 

Isilah pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda () sesuai dengan 

jawaban yang saudara/i pilih. 

 

Jenis Kelamin :  Laki-laki    Perempuan 

 

Usia  :  < 20 Tahun 

      20 – 30 Tahun 

      > 30 Tahun 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

Berilah tanda () pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut 

pendapat saudara/i. ada pun jawaban yang saudara/i berikan memiliki skor 

sebagai berikut: 

Jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 
5 

Setuju (S) 
4 

Netral (N) 
3 

Tidak Setuju (TS) 
2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 
1 

 

III. BUTIR PERYANTAAN 

A. Keputusan Pembelian (Y) 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Saya memilih membeli atau 

nongkrong di Janji Jiwa karena 

apa yang saya inginkan dan 

saya butuhkan ada di café ini. 
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2 Saya senang berada di Janji 

Jiwa karena sudah terbiasa 

dengan pelayanan dan produk 

yang ada di café. 

     

3 Karena beberapa faktor yang 

membuat saya tertarik berada di 

Janji Jiwa, saya kemudian 

merekomendasikannya kepada 

teman dan orang terdekat saya 

     

4 Produk yang disajikan sesuai 

dengan yang saya inginkan dan 

saya butuhkan sehingga saya 

bersedia membeli produk 

tersebut secara berulang. 

     

 

B. Produk (X1) 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Saya memilih Janji Jiwa karena 

menu yang dimilikinya variative. 

     

2 Saya memilih café ini karena 

terkenal di kalangan 

remaja/pemuda Kota Soppeng. 

     

3 Produk yang dihasilkan oleh 

Janji Jiwa juga berkualitas 

     

 

C. Harga (X2) 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Saya memilih Janji Jiwa karena 

sering melakukan diskon untuk 

acara-acara tertentu. 

     

2 Harga yang ditawarkan oleh 

Janji Jiwa pun sangat 

terjangkau di kalangan remaja. 

     



 

 

110 
 

3 Di antara café-café di Kota 

Soppeng, harga produk di Janji 

Jiwa masih termasuk murah. 

     

 

D. Lokasi (X3) 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Lokasinya yang strategis 

membuat saya memilih 

nongkrong di Janji Jiwa karena 

berada di tengah kota. 

     

2 Tempatnya yang tidak terlalu 

jauh menjadikan Janji Jiwa 

menjadi pilihan nongkrong di 

kalangan remaja. 

     

 

E. Promosi (X4) 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Saya tertarik untuk dating ke 

Janji Jiwa karena mereka 

mempromosikan produk-

produknya melalui media social, 

seperti Instagram, facebook, 

dan lain-lain. 

     

2 Karena banyak yang 

merekomendasikan café ini, 

makanya saya tertarik untuk 

datang ke Janji Jiwa. 
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F. Orang (X5) 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Saya senang saat berada di 

Janji Jiwa karena pelayanannya 

cepat dalam merespon pesanan 

dari pelanggan. 

     

2 Penampilan dari pelayan Janji 

Jiwa pun membuat saya tertarik 

karena memakai seragam yang 

sama dan rapi. 

     

3 Dalam melayani pelanggan, 

mereka terlihat ramah sehingga 

membuat banyak konsumen 

yang tertarik untuk nongkrong. 

     

 

G. Bukti Fisik (X6) 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Cara penyajian produk yang 

unik dan menarik membuat 

saya mudah untuk memilih 

produk apa yang saya inginkan 

dan saya butuhkan. 

     

2 Saya senang berada di Janji 

Jiwa karena suasana ruangan 

yang instagramable membuat 

banyak spot foto yang bisa saya 

abadikan. 
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H. Proses (X7) 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Cara pemesanan produk yang 

praktis membuat konsumen 

nyaman dalam melakukan 

pembelian. 

     

2 Dalam hal pembayaran yang 

cepat membuat saya tidak perlu 

menunggu lama. 

     

 

 

NO (X1.1) (X1.2) (X1.3) (X2.1) (X2.2) (X2.3) (X3.1) (X3.2) (X4.1) (X4.2) (X5.1) (X5.2) (X5.3) (X6.1) (X6.2) (X7.1) (X7.2) 

1 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 

2 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 

3 5 4 5 3 3 3 3 2 4 4 4 5 3 3 5 3 4 

4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

6 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

7 4 5 5 1 3 3 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

10 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 

11 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

12 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 

13 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 

14 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 

15 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

17 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 

18 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

20 5 4 5 2 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 

21 3 2 5 2 5 5 5 5 2 2 5 2 4 3 1 5 5 

22 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

23 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

24 4 4 4 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

25 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

27 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 

28 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

31 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

32 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 

33 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

34 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

35 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

36 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
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37 5 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

38 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 

39 4 5 5 3 3 3 3 4 4 5 1 2 3 3 2 4 4 

40 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

41 4 5 4 3 4 3 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 

42 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 

43 3 3 4 1 4 4 3 4 1 3 4 3 4 4 3 4 4 

44 4 4 3 4 4 4 4 5 2 4 4 4 3 4 4 4 4 

45 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 3 3 2 5 5 

46 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

47 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

48 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 

49 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 

50 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 2 3 3 2 4 4 

51 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

52 4 4 4 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

53 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

55 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 

56 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 

57 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

58 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Lampiran 4 

Dokumentasi: 
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