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MOTTO 

 

“Sesuatu yang kita lakukan hanya untuk diri kita sendiri akan mati bersama kita, 

Sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain dan dunia akan bertahan dan abadi.” 

(Albert Pike) 

 

“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil.  Berusaha dengan keras adalah 

kemenangan yang hakiki” 

 (Mahatma Gandhi) 

 

“Kita harus terus hidup tanpa menyesali apapun” 

 (Portgas D. Ace) 
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ABSTRAK 

MAWAR AGUSTINA NIM 1621100020, Fakultas Ekonomi Program Studi 

Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, Skripsi “PENGARUH 

KUALITAS RODUK, HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN PADA TOKO HIJABITASTORE (Studi Kasus Pada 

Konsumen Toko Hijabita Store Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten 

Klaten) ”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh 

kualitas produk, harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian pada toko hijabita 

store pada konsumen desa jarum. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen 

toko hijabita store desa jarum yang berjumlah 50 orang. Metode pengambilan 

sampel dilakukan dengan metode probability 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 (R2) dengan menggunakan alat bantu program SPSS 20.0 for windows.  

Hasil penelitian diperoleh persamaan nilai regresi linier berganda Y = 5,687 

+ 0,315 X1 + 0,233 X2 + 0,258 X3. Hasil  koefisien determinasi (R2) sebesar 0,431, 

hal ini berarti 43,1% keputusan pembelian pada toko Hijabita Store di desa Jarum 

dipengaruhi oleh kualitas produk, harga dan lokasi dan sisanya 56,9% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang belum diteliti. 

Kesimpulan dari penelitian ini secara parsial ada pengaruh positif dan 

signifikan antara masing-masing variabel kualitas produk, harga dan lokasi 

terhadap keputusan pembelian pada toko Hijabita Store di desa Jarum. Dilihat dari 

hasil uji t nilai Thitung X1 > dari Ttabel dan nilai signifikan 0,043 > dari 0,05, Thitung X2 

< dari Ttabel dan nilai signifikan 0,142 > dari 0,05 dan Thitung X3 > dari Ttabel dan nilai 

signifikan 0,046 > 0,05. Sedangkan secara simultannya adalah ada pengaruh 

bersama-bersama antara kualitas produk, harga dan lokasi terhadap keputusan 

pembelian pada toko Hijabita Store di desa Jarum. Dilihat dari hasil uji F bahwa 

Fhitung > dari Ftabel dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Variabel kualitas produk yang 

paling tinggi pengaruhnya terhadap keputusan pembelian, sedangkan harga yang 

tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Keyword : kualitas produk, harga, lokasi, keputusan pembelian       
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Di waktu ini, dunia usaha berkembang pesat salah satunya dibidang 

usaha pakaian. Maraknya usaha dibidang ini mengakibatkan peningkatan 

jumlah usaha yang bersifat sama menambah ketatnya persaingan. Maka 

untuk menghadapi situasi dan keadaan demikian, pengusaha harus mampu, 

cepat dan tanggap dalam mengambil keputusan agar usaha yang didirikan 

dapat berkembang dengan baik dan mampu bersaing.  Kualitas produk, 

harga dan lokasi menjadi salah satu tolak ukur dan salah satu penilaian 

tersendiri bagi konsumen.  

Keputusan pembelian Konsumen merupakan sebuah tindakan yang 

dilakukan konsumen untuk membeli suatu produk Setiap produsen pasti 

menjalankan berbagai strategi agar konsumen memutuskan untuk membeli 

produknya Menurut Kotler (2002) keputusan pembelian adalah tindakan 

dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk Dari 

berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

pembelian suatu produk atau jasa biasanya konsumen selalu 

mempertimbangkan kualitas harga dan produk yang sudah dikenal oleh 

masyarakat.  

Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk melakukan 

fungsinya. Kemampuan itu meliputi : Daya tahan, Kehandalan, Ketelitian 

yang dihasilkan, Kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, serta Atribut 
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yang berharga pada produk secara keseluruhan. Dengan semakin banyaknya 

produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen, menyebabkan setiap perusahaan harus dapat teliti dalam 

menetapkan harga. Selain kualitas produk harga juga faktor lainnya yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen.  

Harga merupakan salah satu faktor penting dalam penjualan. Banyak 

perusahaan bangkrut mematok harga tidak cocok. Harga yang ditetapkan 

harus sesuai dengan perekonomian konsumen, agar konsumen dapat 

membeli barang tersebut Harga sangat menentukan kelangsungan 

perusahaan, karena harga merupakan pondasi laku atau tidaknya produk 

atau barang tersebut ketika dijual. Sehingga, harga hanya dipatok dengan 

cara yang kompetitif, antara Pebisnis atau dengan yang lainnya tidak boleh 

menggunakan cara-cara yang saling merugikan. Jadi kualitas dan harga 

adalah variabel pilihan penting bagi konsumen, sehingga harga suatu 

produk sangat menentukan kualitasnya. Konsumen cenderung membeli 

produk yang memiliki kualitas produk yang baik dan harga yang terjangkau 

dibandingkan toko lainnya. 

Lokasi adalah salah satu faktor penting dalam mempengaruhi konsumen 

untuk melakukan pembelian suatu produk. Mendirikan suatu toko 

pemiliknya harus memikirkan terlebih dahulu dimana mereka akan 

membangun toko tersebut. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam 

memilih lokasi contohnya letaknya harus strategis. Suatu toko jika didirikan 
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di tempat yang strategis, mudah dijangkau dan masih banyak lagi faktor 

lainnya akan memudahkan para pembeli untuk mendatangi toko tersebut.    

Toko Hijabita Store merupakan salah satu toko online shop yang 

menjual beberapa macam pakaian dari berbagai model, khususnya pakaian 

wanita. Kualitas produk dan harga terjangkau juga menjadi salah satu 

keunggulan toko ini selain itu letak tokonya yang berada dirumah ownernya 

sendiri menjadi memudahkan para pelanggan untuk bertanya langsung pada 

ownernya. Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan Manajemen Pemasaran yang 

berjudul “PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN 

LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA TOKO 

HIJABITA STORE” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Subjektif 

a) Belum ada penelitian tentang pengaruh kualitas produk, harga produk 

dan lokasi terhadap keputusan pembelian pada Toko Hijabita Store. 

b) Untuk mengetahui persepsi konsumen mengenai kualitas produk, 

harga produk dan lokasi terhadap keputusan pembelian  pada Toko 

Hijabita Store. 

2. Alasan Objektif 

Dalam dunia pakaian, kualitas produk, harga dan lokasi sangat 

penting untuk menentukan strategi pemasaran. Harga, kualitas produk dan 
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lokasi tidak bisa diabaikan karena guna mengetahui seberapa besar 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian di Toko Hijabita Store. 

 

C. Penegasan Judul 

Sebelum  melakukan  penelitian,  terlebih  dahulu  peneliti  harus 

mengetahui maksud arti penelitian. Dengan mengetahui konsep penelitian 

diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam pemecahan masalah. Konsep 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh 

dengan produk jasa manusia proses dan lingkungan yang memenuhi 

atau melebihi harapan (Tjiptono 2001). Produk adalah apa saja yang 

dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan diperoleh digunakan 

atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan 

(Kotler dan Keller 2007:4). 

2. Kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk jasa manusia proses dan lingkungan yang memenuhi 

atau melebihi harapan (Tjiptono2006). 

3. 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). 
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4. 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). 

5. Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau 

membeli atau tidak terhadap produk (Kotler 2002) 

 

D. Pembatasan 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 produk, harga 

produk dan lokasi terhadap keputusan pelanggan pada Toko 

Hijabita Store. 

2. Penelitian ini dilakukan di Toko Hijabita Store 

 

E. Rumusan masalah 

Dari uraian di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

pada Toko Hijabita Store? 
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2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

Toko Hijabita Store ? 

3. Apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

Toko Hijabita Store? 

4. Apakah kualitas produk, harga dan lokasi berpengaruh secara 

stimultan terhadap konsumen pada Toko Hijabita Store ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian di Toko Hijabita Store. 

2. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di 

Toko Hijabita Store. 

3. Untuk menganalisis pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian di 

Toko Hijabita Store. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, harga dan lokasi secara 

stimultan terhadap keputusan pembelian di Toko Hijabita Store. 

 

G. Manfaat Penelitian 

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  
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan 

masukan pada Toko Hijabita Store dan memberikan perhatian dalam 

hal kualitas produk harga dan lokasi sehingga akan berdampak pada 

keputusan konsumen dalam melakukan pemebelian. 

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. 

 

H. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yakni :  

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bagian ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bagian ini membahas mengenai pengertian teori motivasi, tujuan 

motivasi, faktor-faktor yang  membahas mempengaruhi pengertian kualitas 

produk, harga dan lokasi, tujuan dan manfaat, landasan penelitian, 

kerangka pemikiran, hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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Bagian ini terdiri dari ruang lingkup penelitian, definisi dan 

operasional variabel, metode analisis, jenis data yang dibutuhkan,teknik 

pengambilan data dan sampel, teknik analisis data, tempat dan waktu 

penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas metode analisis data serta 

pembahasannya. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang bisa 

digunakan pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengambil kebijakan dimasa yang akan dating.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

          Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pengaruh kualitas 

produk, harga, dan lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian di Toko Hijabita Store. Dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia antara kurang dari 25 tahun s/d 30 tahun sebanyak 

28 orang atau 56%, jenis kelamin yang mengisi kuesioner adalah 

perempuan sebanyak 50 orang , pendidikan terakhir yang dominan 

mengisi kuesioner ini adalah SMA sebanyak 36 atau 72% dan jenis 

pekerjaan yang kebanyakan mengisi kuesioner adalah mahasiswa 

sebanyak 14 orang atau 28%, serta sebagian besar responden penelitian 

ini adalah pembeli lain yang latar belakang pekerjaannya bermacam-

macam. 

2. Berdasarkan analisis linier berganda dihasilkan persamaan regresi linier 

berganda yaitu Y = 5,687 + 0,351 X1 + 0,233X2 + 0,258 X3, menunjukan 

bahwa konstanta dalam pengujian ini sebesar 5,687 berarti tanpa ada 

kualitas produk, harga dan lokasi akan terjadi penurunan keputusan 

pembelian sebesar 5,687 satuan keputusan pembelian demikian 

sebaliknya. 
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3. Variabel yang terdiri dari kualitas produk , harga dan lokasi berpengaruh 

signifikan. Pada variabel kualitas produk sebesar 0,351 satuan, harga 

0,233 satuan, dan lokasi 0,258 satuan dengan asumsi variabel bebasnya 

sama dengan nol, sehingga jika dinaikkan satu satuan maka keputusan 

pembelian akan meningkat sebesar 0,351 untuk kualitas produk, 0,233 

satuan untuk harga dan 0,258 satuan untuk lokasi yang baik di Toko 

Hijabita Store maka dapat membuat tingkat keputusan pembelian akan 

meningkat. 

4. Hasil pengujian uji t dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara kualitas produk, harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian, 

karena t hitung kualitas produk = 2,078 > t tabel 2,012, t hitung harga = 

1,494 < 2,012 , dan t hitung lokasi = 2,051  > t tabel 2,012. Berdasarkan 

penelitian ini membuktikan bahwa kualitas produk lebih dominan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Toko Hijabita Store di 

Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, ini ditunjukan dari 

tingkat signifikan pada uji t bahwa kualitas produk lebih besar dari pada 

harga dan lokasi. 

5. Hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara kualitas produk, harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian 

di Toko Hijabita Store di Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten 

Klaten  secara simultan, karena nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan f 

hitung = 13,357. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diterima. Yang 

berarti terdapat pengaruh X1, X2 dan X3 simultan terhadap Y. 
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6. Koefisien determinan (Adjusted R Square) sebesar 0,431 atau 43,1%. 

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 43,1%. Sedangkan sisanya yaitu 56,9% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang belum diteliti. 

 

B. Saran  

    Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberi 

masukan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan 

di masa yang akan datang ketika ingin melakukan pembelian pada Toko 

Hijabita store di Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, yaitu: 

1. Variabel harga secara signifikan tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian karena penurunan harga atau kenaikan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian, maka Toko Hijabita Store 

dapat meningkatkannya dengan margin skala tertentu untuk 

meningkatkan pendapatan usahanya. 

2. Variabel kualitas produk yang diterima dan diinginkan konsumen sudah 

sesuai dan secara signifikan dapat meningkatkan keputusan pembelian, 

dan kalau bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar lebih banyak 

konsumen lagi yang tertarik untuk berbelanja di Toko Hijabita Store. 

3. Variabel lokasi secara signifikan tidak terlalu meningkatkan keputusan 

pembelian. Karena ada beberapa konsumen yang berasal dari luar Desa 
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Jarum merasa jauh untuk datang langsung ke toko sehingga diharapkan 

pemilik untuk memikirkan kembali lokasi dimana sekarang toko 

didirikan untuk meningkatkan minat beli konsumen.  

4. Dari hasil analisis tersebut variabel kualitas produk mempunyai nilai 

pengaruh lebih dominan dibandingkan harga dan lokasi sehingga apa 

bila pemilik meningkatkan keputusan pembelian maka perusahaan 

harus memperhatikan ketiga faktor yang mempengaruhi tidak hanya 

kualitas produk saja namun juga harga dan lokasi guna meningkatkan 

keputusan pembelian. 

5. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lagi 

penelitian ini dengan meneliti faktor lain seperti iklan dan citra merek 

yang dapat memepengaruhi keputusan pembelian. 
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