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MOTTO 

 

 

“Balas dendam terbaik adalah dengan memperbaiki diri” 

( Ali Bin Abi Thalib ) 

 

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama 

diri sendiri yakin mampu menyelesaikannya  

 ( Auliya Rahmawati) 

 

Jika kau tak suka sesuatu, ubahlah. Jika tak bisa, maka 

ubahlah cara pandangmu tentangnya 

( Maya Angelou ) 
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ABSTRAK 

 

          Auliya Rahmawati NIM 1621100027, Fakultas Ekonomi Program Studi 

Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, Skripsi. “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Harga dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

Pada Warung Makan Penyetan Setan ”. 

         Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga 

dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Warung Penyetan 

Setan. Data penelitian ini dikumpulkan dari 100% Konsumen Pada Warung 

Penyetan Setan. Penelitian menggunakan teknik probality sampling. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis 

regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis yang meliputi uji t, uji f dan 

koefisien determinasi (R
2
). 

             Hasil analisis menggunakan regresi linier berganda dapat diketahui bahwa 

variabel kualitas pelayanan berpengaruh negative terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada warung penyetan setan. kedua, variabel harga berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada warung penyetan setan. ketiga, 

variabel lokasi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen pada 

warung penyetan setan. 

      Hasil analisis menggunakan uji t dapat diketahui kualitas pelayanan tidak 

bersignifikan terhadap keputusan pembelian. Kedua, harga tidak bersignifikan 

terhadap keputusan pembelian. Ketiga, lokasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

      Hasil analisis koefisien determinasi diketahui bahwa 26,66% variabel 

keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel kualitas 

pelayanan, harga dan lokasi sedangkan 73,4% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak terdapat dalam penelitian ini. 

 

Kata kunci :Keputusan Pembelian, Kualitas Pelayanan, Harga dan Lokasi. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Makanan adalah kebutuhan pokok setiap insan manusia. Dalam 

teori Hierarki Kebutuhan Maslow menyebutkan bahwa makanan 

merupakan salah satu kebutuhan fisiologis manusia (Kotler, 2009). 

Sebagai kebutuhan dasar, makanan menjadi sangat penting bagi manusia 

sehingga dalam aspek bisnis pun makanan menjadi pilihan untuk dijadikan 

obyek bisnis. Tidak heran banyak individu yang tertarik dan menganggap 

bisnis kuliner sebagai jenis bisnis yang memiliki prospek yang baik, 

terbukti dari makin banyaknya rumah makan dan sentra kuliner di 

berbagai sudut kota. Selain sebagai kebutuhan dasar, kegiatan makan di 

luar rumah juga sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, 

ditambah pula dengan meningkatnya daya beli serta pendapatan 

masyarakat. 

Perhatian terhadap kepentingan konsumen dengan cara melihat 

kebutuhan dan keinginan serta kepuasan atas pelayanan menjadi faktor 

kunci untuk keberhasilan suatu usaha ditengah iklim persaingan yang 

semakin ketat ini. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk dapat 

memberikan sesuatu yang berharga dan dapat memberikan kesan yang 

mendalam bagi konsumen adalah memberikan kepuasan melalui 

kinerjanya yang sesuai dengan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan, 
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sehingga dapat menarik konsumen dalam menentukan keputusan 

pembelian. 

Dalam memilih produk untuk dikonsumsi, konsumen akan memilih 

yang terbaik diantara beberapa pilihan. Untuk memutuskan produk mana 

yang akan dibeli di antara beberapa pilihan tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Menurut sejumlah penelitian, terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian, salah satunya ialah kualitas 

pelayanan.  

Kualitas pelayanan merupakan suatu profit strategy untuk menarik 

lebih banyak konsumen baru, mempertahankan konsumen yang ada, 

menghindari berpindahnya konsumen dan menciptakan keunggulan 

khusus. Perusahaan yang mengutamakan kualitas pelayanan yang baik 

akan berdampak pada kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan sebagai 

usaha untuk mewujudkan kenyamanan terhadap konsumen agar konsumen 

merasa mempunyai nilai yang lebih dari yang diharapkan. Harapan 

konsumen merupakan faktor penting, kualitas layanan yang lebih dekat 

untuk kepuasan konsumen akan memberikan harapan lebih dan 

sebaliknya. Dengan adanya kualitas pelayanan yang telah diberikan, maka 

secara tidak langsung keputusan pembelian konsumen akan terwujud. 

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian yakni harga. 

Harga adalah sejumlah uang yang diperlukan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari barang beserta pelayanannya (Swastha dan Sukotjo, 2002). 

Sedangkan menurut Lupiyoadi (2001), harga adalah pertukaran uang 
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dengan barang atau jasa dan waktu yang dikorbankan untuk menunggu 

memperoleh barang atau jasa. 

Untuk menetapkan sebuah harga diperlukan strategi-strategi 

khusus agar harga dirasa cukup ideal oleh konsumen. Harga dirasa ideal 

bagi konsumen apabila kualitas produk sebanding dengan uang yang 

dikeluarkan untuk membeli produk tersebut. Penelitian yang dilakukan 

oleh Sagala (2014) menunjukkan bahwa variabel harga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini juga dibuktikan oleh 

penelitian Wibowo (2012) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara harga terhadap keputusan pembelian. 

Adapun faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian 

yakni lokasi. Strategi lokasi adalah salah satu faktor penting dalam 

perilaku konsumen, perusahaan harus memilih lokasi yang strategis dalam 

menempatkan usaha bisnisnya di suatu kawasan atau daerah yang dekat 

dengan keramaian dan aktivitas masyarakat (Raharjani, 2005). Dalam 

memulai bisnis, faktor lokasi merupakan salah satu faktor yang cukup 

penting, pengusaha akan melihat faktor lokasi apakah lokasi tersebut ramai 

oleh penduduk atau tidak. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Swastha 

(2000) bahwa lokasi adalah letak toko yang strategis sehingga dapat 

memaksimalkan keuntungan. Lamb (2001) menyatakan bahwa lokasi 

adalah komitmen sumber daya jangka panjang yang mempengaruhi 

fleksibilitas toko tersebut, kemudian lokasi akan mempengaruhi 

pertumbuhan atau keberlangsungan sebuah toko di masa depan, selain itu 
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lingkungan dapat berubah setiap waktu tergantung dengan nilai lokasi 

tersebut Penelitian yang dilakukan oleh Yuliati (2013) menunjukkan 

bahwa lokasi dipertimbangkan dalam keputusan pembelian. Hasil yang 

sama juga diperoleh penelitian Raharjani (2005) bahwa variable lokasi 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pmbelian 

Warung Makan Penyetan Setan merupakan salah satu warung 

makan yang terletak di Jl. Kopral Sayom, Bareng Lor, Klaten Utara, 

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di Warung makan kulineran ini anda 

akan terpuaskan karena menu yang disediakan serba penyet, yaitu ada 

ayam penyet, ceker penyet, ikan penyet dan lain-lain. Selain menu 

penyetan disini juga tersedia ayam bakar, nasi goreng. Warung makan 

penyetan ini biasa menjadi tempat untuk anda ketika perut merasa lapar. 

Warung Makan Penyetan Setan ini juga emiliki berbagai varian menu 

untuk minumannya terdiri dari es the, es buah hingga aneka jus. Untuk 

satu porsi dimulai dari Rp. 5.000,00 dengan harga terjangkau disini para 

konsumen sudah bisa merasa kenyang dan dengan rasa yang enak. 

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan Manajemen Pemasaran yang 

berjudul ; “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, HARGA DAN 

LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN 

PADA WARUNG MAKAN PENYETAN SETAN” 

(Study Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas 

Widya Dharma Klaten). 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan yang mendasari penelitian judul yang penulis ambil adalah: 

1. Alasan Subjektif 

a. Relatif terbatas penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan, harga 

produk dan lokasi terhadap keputusan pembelian pada Warung 

Makan Penyetan Setan 

b. Untuk mengetahui persepsi konsumen mengenai kualitas 

pelayanan, harga produk dan lokasi terhadap keputusan pembelian 

pada Warung Makan Penyetan Setan. 

2. Alasan Objektif 

Dalam dunia kulineran, kualitas pelayanan, harga dan lokasi sangat 

penting untuk menentukan strategi pemasaran. Harga, kualitas 

pelayanan dan lokasi tidak bisa diabaikan karena guna mengetahui 

seberapa besar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian di Warung 

Makan Penyetan Setan. 

C. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk 

menghindari kesalah pahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa 

kata yang perlu mrnjadi judul skripsi, adapun judul skripsi yang dimaksud 

adalah “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga Dan Lokasi Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Pada Warung Makan Penyetan Setan” 
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(Study Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Widya 

Dharma Klaten). 

Dari judul diatas maka penulis akan menguraikan kata-kata penting 

sebagai berikut: 

1. Kualitas Pelayanan 

 Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya 

dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2001). Kualitas 

pelayanan merupakan hal yang diperhatikan oleh para konsumen 

dalam mengambil keputusan. 

2. Harga 

Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk 

atau jasa atau sejumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan 

untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu 

produk atau jasa (Kotler dan Armstrong 2008:345). 

3. Lokasi 

Lokasi yang strategis membuat konsumen lebih mudah dalam 

menjangkau dan juga keamanan yang terjamin. Dengan demikian, 

maka ada hubungan antara lokasi yang strategis dengan daya tarik 

konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk (Akhmad, 1996). 

4. Keputusan pembelian 

 Keputusan Pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau 

membeli atau tidak terhadap produk (kotler 2002). 
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D. Batasan masalah 

Agar permasalahan penelitian tidak terlalu luas dan penelitian 

tetap fokus dilakukan maka penelitian memberikan pembatasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini difokuskan pada variable kualitas pelayanan, harga 

produk dan lokasi terhadap keputusan pembelian pelanggan pada 

Warung Makan Penyetan Setan. 

2. Penelitian ini dilakukan di Warung Makan Penyetan Setan. 

E. Rumusan masalah 

Dari uraian di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian Warung Makan Penyetan Setan? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

Warung Makan Penyetan Setan? 

3. Apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

Warung Makan Penyetan Setan ? 

4. Apakah kualitas pelayanan, harga dan lokasi berpengaruh secara 

stimultan terhadap konsumen Warung Makan Penyetan Setan. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk 

menerapkan disiplin ilmu yang telah dipelajari selama masa 

perkuliahan terutama tentang kegiatan pemasaran. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan 

masukan pada Warung Makan Penyetan Setan dan memberikan 

perhatian dalam hal kualitas pelayanan, harga dan lokasi sehingga 

akan berdampak pada keputusan konsumen. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai 

referensi untuk penelitian lebih lanjut dan tambahan pengetahuan serta 

memberikan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan 

pembanding bagi penelitian selanjutnya. 

G. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan 

pembelian pada Warung Makan Penyetan Setan 
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2. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

pada Warung Makan Penyetan Setan 

3. Untuk menganalisi pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian 

pada Warung Makan Penyetan Setan  

4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, harga dan lokasi 

secara stimultan terhadap keputusan pembelian pada Warung Makan 

Penyetan Setan.  

H. Sistematika Skripsi 

Penyususan penelitian ini terdiri dari lima bab masing-masing bab 

dibagi menjadi beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi: 

BAB I : PENDAHULAN  

Bagian ini membahas tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, batasan masalah, rumusan masalah, 

manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini membahas mengenai pemasaran, manajemen, kualitas 

pelayanan, harga, lokasi, keputusan pembelian, penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Bagian ini terdiri dari desain penelitian, jenis dan sumber data, 

populasi dan sampel, variable penelitian, definisi operasional variable, 

metode pengumpulan data, uji kualitas data dan teknik analisis data. 

BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Dalam bab ini akan dibahas deskriptif data, metode analisis data, 

teknik analisis data, serta pembahasannya. 

 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang bisa 

digunakan pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengambil kebijakan dimasa yang akan datang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, Harga dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian di 

Warung Makan Penyetan Setan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia antara 21 tahun s/d 30 tahun sebanyak 37 orang 

atau 62%, jenis kelamin yang dominan mengisi kuesioner adalah 

perempuan sebanyak 41 orang atau 67%, progam studi yang lebih 

domiman adalah mahasiswa progdi manajemen sebanyak 37 orang 

atau 62% dan mahasiswa yang dominan dalam pengisian kuesioner 

adalah mahasiswa semester 8 sebanyak 19 orang atau 32%. 

b. Berdasarkan analisis linier berganda dihasilkan persamaan regresi 

linier berganda yaitu Y = Y = 8.743 + 0,035X1 + 0,089X2 + 0,496X3 

Konstanta sebesar 8.743 berarti apabila tanpa ada variabel Kualitas 

Pelayanan (X1), Harga (X2), dan Lokasi (X3) akan terjadi kenaikan 

keputusan pembelian sebesar 8.743 satuan keputusan pembelian 

demikian sebaliknya.. 

c. Nilai koefisien regresi variable kualitas pelayanan (X1) -0,035 artinya 

jika nilai vaiabel independen lain nilainya tetap dan kualitas pelayanan 
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(X1) mengalami kenaikan 0, maka keputusan pembelian (Y) akan 

mengalami penurunan sebesar 0,035. Koefisien bernilai negative 

artinya terjadi hubungan negative antara kualitas pelayanan (X1) 

dengan keputusan pembelian (Y), semakin naik kualitas pelayanan 

maka semakin turun keputusan pembelian (Y). 

d. Nilai koefisien variable harga (X2) sebesar 0,089. Artinya jika variable 

independen lain nilainya tetap dan Harga (X2) mengalami kenaikan 0, 

maka keputusan pembelian (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 

0,089. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara 

harga (X2) dengan keputusan pembelian (Y), semakin naik harga maka 

semakin meningkat keputusan pembelian (Y). 

e. Koefisien regresi variabel lokasi (X3) sebesar 0,496 berarti bahwa 

terjadi peningkatan variabel lain 0, maka besarnya keputusan 

pembelian (Y) akan naik sebesar 0,496 satuan keputusan pembelian 

demikian sebaliknya. 

f. Hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara kualitas pelayanan, harga dan lokasi terhadap keputusan 

pembelian di warung makan penyetan setan secara simultan, karena 

nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan f hitung = 14,888. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa diterima. Yang berarti terdapat pengaruh X1, X2 

dan X3 simultan terhadap Y. 

g. Hasil pengujian uji t dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara kualitas pelayanan, harga dan lokasi terhadap 
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Keputusan Pembelian di Warung Makan Penyetan Setan, karena t 

hitung kualitas pelayanan = 0,258 < t tabel 2,002, t hitung harga = 

0,529 < 2,002 , dan t hitung lokasi = 3,707 > t tabel 2,002. 

Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa lokasi lebih dominan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian di warung penyetan setan, 

ini ditunjukan dari tingkat signifikan pada uji t bahwa lokasi lebih 

besar dari pada kualitas pelayanan, dan harga 

h. Koefisien determinan (Adjusted R Square) sebesar 0,266 atau 26,6%. 

Koefisien determinan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

presentase variabel bebas X1, X2, dan X3 terhadap Y, dan besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah 26,6%. Sedangkan sisanya yaitu 73,4% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang belum diteliti. 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari penelitian, maka 

ada beberapa saran yang penulis perlu sampaikan untuk bahan 

pertimbangan mempertahankan ataupun memperbaiki keputusan 

pembelian di warung makan penyetan setan, Maka saran peneliti untuk 

perusahaan yang diperlukan ialah ;  

a. Variabel kualitas pelayanan secara siginifikan tidak terlalu 

meningkatkan keputusan pembelian. Diharapkan pemilik untuk 

meningkatkan kualitas pelayananya, misalnya memperhatikan 

masukan maupun kritikan dari pelanggan, dengarkan dan beri solusi 
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yang tepat atas keluhan pelanggan serta menjaga kesabaran dan 

kesopanan terhadap pelanggan demi kemajuan. Dengan adanya 

perhatian yang baik, maka keputusan pembelian akan meningkat. 

b. Variabel harga secara signifikan tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian karena penurunan harga atau naik tidaknya berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian, maka warung makan 

penyetan setan dapat meningkatkan dengan margin skala tertentu 

untuk meningkatkan pendapatan usahanya. 

c. Variable lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Hal ini membuktikam bahwa semakin baiknya lokasi maka akan 

semakin tinggi keputusan pembelian, maka perlu adanya penentuan 

lokasi yang lebih baik lagi dengan menganalisa posisi atau 

memperluas tempat parkir agar konsumen merasa aman dan nyaman. 

d. Dari hasil analisis tersebut lokasi mempunyai nilai pengaruh lebih 

dominan dibandingkan kualitas pelayanan, dan harga sehingga apa bila 

pemilik meningkatkan keputusan pembelian maka perusahaan harus 

memperhatikan ketiga faktor yang mempengaruhi tidak hanya lokasi 

saja namun juga kualitas pelayanan dan harga guna meningkatkan 

keputusan pembelian. 

e. Saran penulis untuk peneliti dimasa depan, untu menambah jumlah 

responden agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 

f.  
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