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ABSTRAK 

 

 

HAVIZHAN KURNIAWAN, NIM. 1321103540, Fakultas Ekonomi, 

Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “ PENGARUH 

PRODUK, HARGA DAN TEMPAT TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN KONSUMEN TOKO AMIGO KLATEN”  

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) menganalisis pengaruh produk 

terhadap keputusan pembelian konsumen Toko Amigo Klaten, 2) menganalisis 

pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen Toko Amigo Klaten, 3) 

menganalisis pengaruh tempat terhadap keputusan pembelian konsumen Toko 

Amigo Klaten.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Metode untuk mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, 

angket dan dokumetas. Dalam penelitian ini variabel independen adalah produk 

(X1), harga (X2), dan tempat (X3). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah 

keputusan pembelian. Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda. 

Dari hasil uji t diperoleh nilai t hitung untuk X1= 3,548,  X2= 3,959 dan 

X3= 2,856 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas 

signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5% dan t hitung 

X1 sebesar 3,548 > t tabel sebesar 2,000. Maka produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Sehingga dapat diartikan bahwa 

semakin baik produk yang ditawarkan, maka semakin tinggi keputusan 

pembelian. Untuk t hitung X2 sebesar 3,395 > t tabel sebesar 2,000. Maka harga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Sehingga dapat diartikan semakin baik harga yang ditawarkan, maka semakin 

tinggi keputusan pembelian. Sedangkan t hitung X3 sebesar 2,856 > t tabel sebesar 

2,000. Maka tempat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin baik tempat, maka semakin 

tinggi keputusan pembelian. 

 

 

 

Keywords : produk, harga, tempat, keputusan pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi yang berkembang pesat saat ini mengakibatkan 

manusia setiap kali akan mengalami perubahan, baik dalam bidang politik, 

ekonomi, sosial budaya, dan juga pengaruh pada pola perilaku pesaingan di 

dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini membuat persaingan semakin ketat 

dalam dunia bisnis. Setiap perusahaan pada umumnya ingin berhasil dalam 

menjalankan bisnisnya. Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan perusahaan salah satunya melalui kegiatan pemasaran, yaitu 

proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun 

hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai 

dari pelanggan sebagai imbalannya (Kotler dan Amstrong, 2001).  

Dalam persaingan yang tajam seperti ini, keberhasilan perusahaan 

banyak ditentukan oleh ketepatan perusahaan dalam memanfaatkan peluang 

dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan individu dalam usahanya mendapatkan 

dan menggunakan barang ataupun jasa yang termasuk didalamnya proses 

keputusan pembelian. Banyak perusahaan yang berusaha memenangkan 

persaingan dengan cara memanfaatkan peluang bisnis yang ada dan berusaha 

menerapkan strategi pemasaran yang tepat dalam rangka menguasai pasar.  

Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk mempertahankan eksistensi 

kinerjanya untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan tertentu. Perusahaan 
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tersebut akan berusaha menguasai pangsa pasar dengan berbagai strategi 

pemasaran dan juga pelayanannya dengan tujuan akhir mendapatkan laba 

maksimal dengan tingkat efisiensi kinerja secara optimal. Dengan kata lain, 

pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam usahanya mempertahankan kelangsungan hidup dalam persaingan 

usaha yang semakin ketat dan untuk mengembangkan usahanya.  

Secara umum pemasaran dapat dikatakan sebagai pola pikir yang 

menyadari bahwa perusahaan tidak dapat bertahan tanpa adanya transaksi 

pembelian. Perusahaan harus dapat memasarkan barang atau jasa yang 

diproduksi kepada konsumen agar dapat bertahan dan bersaing dengan 

perusahaan lain. Menurut (Kotler dan Amstrong, 2001) produk adalah semua 

hal yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akusisi, 

penggunaan atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau 

kebutuhan. Jadi disini yang dimaksud adalah perusahaan dengan produk 

paling baik yang akan tumbuh dengan pesat, dan dalam jangka panjang 

perusahan tersebut akan lebih berhasil dari perusahaan yang lain.  

Pada dasarnya semakin banyaknya pilihan produk yang dijual di pasar, 

maka semakin banyak pula pilihan bagi konsumen untuk dapat memilih 

produk yang sesuai dengan harapannya. Sehingga konsekuensi dari kondisi 

tersebut adalah konsumen menjadi lebih cermat dan pintar dalam menghadapi 

setiap produk yang diluncurkan di pasar. Suatu perusahaan dalam 

mengeluarkan produk sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Dengan begitu maka produk dapat bersaing di pasaran, sehingga 
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menjadikan konsumen memiliki banyak alternatif pilihan produk sebelum 

mengambil keputusan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan. 

Keunggulan-keunggulan dari produk dapat diketahui oleh konsumen dan bisa 

membuat konsumen tertarik untuk mencoba dan kemudian akan mengambil 

keputusan untuk membeli suatu produk tersebut.  

Disamping produk, harga memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk, sehingga sangat 

menentukan keberhasilan pemasaran suatu produk. Kesuksesan dalam 

penetapan harga merupakan elemen kunci dalam bauran pemasaran. Harga 

merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat 

diubah dengan cepat.  

Harga merupakan satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, oleh sebab itu harga dapat 

dikatakan mendatangkan laba bagi perusahaan. Harga dapat menjadi alat yang 

menjadi kompetitif dalam bersaing. Harga merupakan sesuatu yang diserahkan 

dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa.  

Menurut (Tjiptono, 2006) Harga juga dapat menjadi indikator kualitas 

dimana suatu produk dengan kualitas tinggi akan berani dipatok dengan harga 

yang tinggi pula. Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk melakukan pembelian suatu produk.  

Faktor lokasi juga tidak kalah penting pengaruhnya terhadap keputusan 

yang diambil konsumen untuk membeli suatu produk. Lokasi yang mudah 

dijangkau oleh konsumen dan dekat dengan pusat keramaian merupakan 
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lokasi yang tepat untuk suatu usaha, termasuk usaha penjualan fashion. 

Sebelum seseorang/sekelompok orang memutuskan untuk membeli di sebuah 

toko, mereka juga akan mempertimbangkan lokasi toko tersebut. Sebagian 

besar orang lebih memilih lokasi yang dekat dari rumah/ kantor mereka.   

Toko Amigo Klaten merupakan toko yang menjual kebutuhan fashion 

masyarakat seperti pakaian, aksesoris, sepatu dan lainnya. Lokasi toko yang 

terletak di Jl. Pemuda Klaten memiliki lokasi yang strategis karena berada di 

pusat perbelanjaan kota Klaten. Letaknya yang tepat berada di pinggir jalan 

memudahkan konsumen dalam menemukan lokasi toko. Di samping lokasi 

yang cukup strategis terdapat beberapa faktor dimana konsumen memilih 

belanja di toko Amigo Klaten, seperti, produk yang dijual memiliki berbagai 

macam varian model dengan harga yang terjangkau. Toko Amigo Klaten juga 

sering mengadakan diskon (sale) pada beberapa produknya.   

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini 

penulis mengambil judul “PENGARUH PRODUK, HARGA DAN TEMPAT 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN TOKO AMIGO 

KLATEN” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Subjektif 

a. Lokasi penelitian mudah dijangkau. 

b. Menghemat tenaga, waktu dan biaya. 

2. Alasan Objektif 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan. 
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b. Untuk mengetahui pentingnya produk, harga dan tempat terhadap 

keputusan pembelian. 

 

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. Pengaruh  

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akibat yang ditimbulkan dari 

satu hal lain, dimana dalam hal ini adalah pengaruh produk, harga dan 

tempat terhadap keputusan pembelian. 

2. Produk   

Produk diartikan sebagai suatu sifat yang kompleks baik dapat diraba 

maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise 

perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer, yang 

diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhannya 

(Basu Swastha, DH. Irawan, 2001 : 165). 

3. Harga 

Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan sebagai alat tukar untuk 

memperoleh sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. 

4. Keputusan Pembelian  

Keputusan pembelian merupakan keputusan konsumen untuk membeli 

suatu produk setelah sebelumnya memikirkan tentang layak tidaknya 



6 

 

membeli produk itu dengan mempertimbangkan informasi – informasi 

yang ia ketahui dengan realitas tentang produk itu setelah ia 

menyaksikannya.  

 

D. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah supaya penulisan 

lebih menjadi terarah dan mudah dimengerti. Adapun ruang lingkup penelitian 

ini hanya dibatasi mengenai masalah pengaruh produk, harga dan tempat 

terhadap keputusan pembelian konsumen Toko Amigo Klaten. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka pokok permasalahannya 

dapat dirumuskan sebagai berikut:   

1. Bagaimana pengaruh produk terhadap keputusan pembelian konsumen 

Toko Amigo Klaten?  

2. Bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen Toko 

Amigo Klaten?  

3. Bagaimana pengaruh tempat terhadap keputusan pembelian konsumen 

Toko Amigo Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan 

dan menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata pada objek yang diteliti. 

Namun secara spesifikasi tujuan penelitian adalah : 
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1. Untuk menganalisis pengaruh produk terhadap keputusan pembelian 

konsumen Toko Amigo Klaten.  

2. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

konsumen Toko Amigo Klaten. 

3. Untuk menganalisis pengaruh tempat terhadap keputusan pembelian 

konsumen Toko Amigo Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi manajemen 

untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan 

volume penjualan dengan memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan konsumen seperti produk, harga dan tempat 

dalam melakukan pembelian. 

2. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk 

menerapkan disiplin ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan 

terutama tentang kegiatan pemasaran. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk suatu penelitian dan 

tambahan pengetahuan serta memberikan masukan yang dapat digunakan 

sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya. 
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H.  Hipotesis 

Hipotesis dalam kegiatan penelitian pada dasarnya merupakan 

kesimpulan sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih 

harus diuji secara empiris (Sugiyono 2001 : 60). Adapun hipotesis yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah :  

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen Toko Amigo Klaten. 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara harga terhadap keputusan 

pembelian konsumen Toko Amigo Klaten. 

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara tempat terhadap 

keputusan pembelian konsumen Toko Amigo Klaten. 

 

I.  Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab di mana masing-masing bab 

dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi : 

Bab I. Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

Bab II. Tinjauan Pustaka meliputi pengertian pemasaran, marketing mix, 

tinjauan tentang produk, tinjauan tentang harga, tinjauan tentang tempat, dan 

keputusan pembelian. 
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Bab III. Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang teknik 

pengumpulan data, sumber data, variabel penelitian, populasi dan sampel, 

teknik analisis data serta gambaran umum objek penelitian. 

  Bab IV. Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dianalisa pengaruh 

produk, harga dan tempat terhadap keputusan pembelian. 

  Bab V. Penutup menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan 

memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi yang bersangkutan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel produk, 

harga dan tempat terhadap keputusan pembelian konsumen Toko Amigo 

Klaten. Dari hasil dan analisis data serta pembahasan pada bab sebelumnya 

dapat disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa 

variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap keputusan pembelian 

adalah variabel produk dengan koefisien sebesar 0,246. Selanjutnya 

variabel kedua adalah harga dengan koefisien variabel sebesar 0,235. 

Sedangkan yang ketiga adalah variabel tempat dengan koefisien variabel 

sebesar 0,193. 

2. Dari hasil uji t diperoleh nilai t hitung untuk X1= 3,548,  X2= 3,959 dan 

X3= 2,856 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas 

signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5% dan t 

hitung X1 sebesar 3,548 > t tabel sebesar 2,000. Maka produk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Sehingga dapat 

diartikan bahwa semakin baik produk yang ditawarkan, maka semakin 

tinggi keputusan pembelian. Untuk t hitung X2 sebesar 3,395 > t tabel 

sebesar 2,000. Maka harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Sehingga dapat diartikan semakin baik 

harga yang ditawarkan, maka semakin tinggi keputusan pembelian. 

Sedangkan t hitung X3 sebesar 2,856 > t tabel sebesar 2,000. Maka tempat 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Sehingga dapat diartikan bahwa semakin baik tempat, maka semakin 

tinggi keputusan pembelian 

3. Dari hasil uji F didapat Fhitung sebesar 31,202 dengan taraf signifikansi 

0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikan Fhitung  lebih kecil dari 

signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel produk, harga dan tempat 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembeliam konsumen.   

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa ketiga 

vairabel independen yaitu produk (X1), harga (X2), dan tempat (X3) 

mampu menjelaskan  pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian (Y) sebesar 69,5%, dan sisanya yaitu 30,5% 

keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

B. Saran 

1. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa produk, harga dan 

tempat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, Oleh 

karenanya manajemen Toko Amigo Klaten harus lebih memperhatikan 

faktor-faktor tersebut agar dapat menarik keputusan konsumen untuk dapat 

membeli produk di Toko Amigo Klaten. 

2. Toko Amigo Klaten hendaknya menyediakan produk-produk yang 

berkualitas tinggi serta beragam baik dari segi merek, disain, maupun 

variasinya. 
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3. Harga yang ditawarkan pada setiap produk sesuai dengan kualitas produk 

dan dapat bersaing dengan toko lain, serta mempermudah dalam hal 

pembayarannya. Kemudian lebih sering mengadakan event-event 

potongan harga terutama bagi konsumen setianya. 

4. Menyediakan tempat parkir yang memadai serta adanya area istirahat bagi 

konsumen yang berbelanja. 

5. Diharapkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya jumlah responden 

diperbanyak untuk lebih menambah keakuratan data. 
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