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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan - perusahaan sejenis yang beroperasi dalam satu wilayah yang 

sama haruslah mempunyai konsep pemasaran yang baik. Hal ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan konsumen dan mendapatkan keuntungan yang semaksimal 

mungkin. Banyaknya perusahaan yang sejenis membuat strategi pemasaran 

haruslah menjadi yang utama. Proses pemasaran haruslah melihat sejauh mana 

pemasaran ini dilakukan menyesuaikan dengan pasar lokal yang mereka masuki. 

Orientasi konsumen merupakan faktor kunci keberhasilan dalam dunia 

pemasaran modern. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya konsumen yang 

bingung mencari produk yang pas untuk mereka. Setiap organisasi baik laba 

maupun non laba haruslah fokus pada konsumen dalam merencanakan dan 

mengorganisasikan aktivitas-aktivitas pemsarannya. 

Produk, harga, promosi dan distribusi merupakan variabel yang dapat 

mempengaruhi dan mendorong seorang konsumen untuk membeli barang yang kita 

pasarkan atau yang kita jual. Kemajuan teknologi berkembang dengan pesat 

sekarang ini haruslah dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai trobosan 

baru dalam peningkatan mutu atau produknya. Dengan kemajuan teknologi tersebut 

pihak perusahaan di tuntut untuk lebih tanggap terhadap keadaan pasar saat 

ini.pertimbangan adanya persaingan dalam usaha yang semakin kompetitif 

mendorong perlunya pelaksanaan kegiatan pemasaran yang dilakukan secara 

intensif dan menjadi salah satu aktifitas pokok yang dilakukan produsen dalam 
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usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan untuk meraih 

konsumen sebanyak-banyaknya. 

Konsep yang sering digunakan perusahaan dalam keunggulan kompetitif 

adalah konsep bauran pemasaran jasa . Seperti penjelasan diatas, bauran pemasaran 

jasa terdiri dari 7p, yakni product (produk), price (harga)place (tempat distribusi), 

promotion (promosi), people (orang), process (proses), physical evidence (bukti 

fisik). Hal inilah yang biasanya dijadikan tolak ukur perusahaan dalam memasarkan 

produksinya. 

Banyaknya mahasiswa lokal maupun non lokal di Malang membuat bisnis 

usaha cafe semakin menggiurkan untuk dijalankan. Mahasiswa yang kelelahan 

setelah belajar di kampus masing-masing akan merasa nyaman ketika 

bercengkrama antar sesama dengan ditemani makanan maupun minuman ringan. 

Mayoritas konsumen memang mahasiswa, namun tidak menuntut kemungkinan 

masyarakat yang non mahasiswa untuk menjadi konsumen dalam bisnis cafe. 

Menyadari akan pentingnya konsumen dalam suatu usaha, maka My Pantry 

sebagai salah satu cafe baru yang ada di daerah Malang, tepatnya di Jl. Cengger 

Ayam no. 36 Malang berusaha mendapatkan konsumen yang sebanyak-banyaknya 

mengingat persaingan dalam dunia cafe yang semakin sengit. My Pantry sebagai 

salah cafe yang ada di Malang berusaha menerapkan strategi bauran pemasaran 

yang ada untuk menciptakan keputusan pembelian konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

Dimulai dari produk yang ditawarkan kepada konsumen mulai dari segi 

kualitas produk, desain yang unik di setiap produknya, dan variasi menu yang 

banyak yang bisa dinikmati oleh para konsumen. Harga yang terjangkau menjadi 
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pilihan utama karena mayoritas konsumen merupakan seorang mahasiswa. Dimulai 

dengan harga minimal Rp.2000,- anda sudah bisa menikmati pelayanan dari My 

Pantry ini. Penetapan harga My Pantry memang dibawah rata-rata namun tidak 

mengurangi sedikitpun kualitas dari produk itu sendiri.Tempat yang strategis 

membuat pada konsumen dimudahkan untuk mengakses My Pantry. Terbukti 

dengan berada di pinggir jalan, tepatnya di depan atau di seberang jalan Pesantren 

Mahasiswa Al-Hikam Malang membuat para konsumen mudah untuk melihat dan 

mengaksesnya. Promosi yang diterapkan oleh My Pantry sudah banyak dilakukan. 

Adanya potongan harga, iklan, dan hadiah ketika pada acara-acara tertentu 

membuat konsumen semakin dimanjakan dengan adanya hal tersebut.Orang atau 

karyawan merupakan pelayan yang ada di My pantry. Dengan kemampuan 

karyawan, sikap karyawan, dan profesionalitas karyawan diharapkan konsumen 

merasa nyaman dan akan mengunjungi My Pantry di kemudian hari. Proses 

pelayanan, proses pemesanan, dan jam operasional My Pantry mengundang nilai 

tersendiri bagi konsumen. Proses pelayanan yang baik dan proses pemesanan yang 

cepat, serta jam operasional yang tepat membuat konsumen tidak pernah merasa 

kecewa atau dirugikan. Melihat dari kondisi bangunan yang bagus, lahan parkir 

yang luas, dan lingkungan yang bersih akan membuat konsumen merasa nyaman. 

Fasilitas-fasilitas lain sebagai penunjang keberhasilan pemasaran My Pantry 

diterapkan semaksimal mungkin untuk mendaparkan konsumen sebanyak-

banyaknya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dampak 

yang ditimbulkan oleh bauran pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

dalam menciptakan suatu keputusan pembelian terhadap produk yang ditawarkan 
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oleh perusahaan tersebut dengan judul penelitian : “Pengaruh Buran Pemasaran 

Jasa terhadap Keputusan Pembelian pada My Pantry”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terlah diuraikan, maka dapat diketahui 

permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada My 

Pantry? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada My 

Pantry? 

3. Apakah tempat berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada My 

Pantry? 

4. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada My 

Pantry? 

5. Apakah orang berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada My 

Pantry? 

6. Apakah proses berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada My 

Pantry? 

7. Apakah bukti fisik berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada My 

Pantry? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah produk mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada My Pantry. 
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2. Untuk mengetahui apakah harga mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada My Pantry. 

3. Untuk mengetahui apakah tempat distribusi mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan pembelian pada My Pantry. 

4. Untuk mengetahui apakah promosi mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada My Pantry. 

5. Untuk mengetahui apakah orang mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian pada My Pantry. 

6. Untuk mengetahui apakah proses mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada My Pantry. 

7. Untuk mengetahui apakah bukti fisik mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada My Pantry. 

 

1.4 Manfaaat Penelitian 

a) Bagi Peneliti: 

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan 

sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. 

2. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengatuh bauran 

pemasaran jasa terhadap keputusan pembelian pada usaha bisnis cafe. 

3. Sebagai implementasi dari teori-teori yang diperoleh selama masa 

kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

4. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dan 

menerapkannya di dunia kerja nyata. 

b) Bagi Fakultas 
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1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

2. Sebagai bahan pustaka untuk menambah pengetahuan bagi yang 

memerlukan. 

c) Bagi Masyarakat 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang selanjutnya 

beguna untuk mengetahui seberapa besar dampak bauran pemasaran 

terhadap keputusan pembelian. 

  



7 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu membantu peneliti untuk dijadikan acuan 

penelitian yang dilakukan sekaligus dijadikan sebagai bahan perbandingan, serta 

mempermudah peneliti dalam pengumpulan data, metode analisis yang digunakan, 

menentukan hipotesis awal, dan pengolahan data yang dilakukan. 

Aria Utomo N. (2006) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Variabel-Variabel Bauran Pemasaran Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen 

Dalam Memilih Hotel (Studi Kasus Pada Hotel Metropolis Batu)”. Variabel yang 

diteliti adalah variabel produk (X1), variabel harga (X2),  variabel tempat (X3), 

variabel promosi (X4), variabel orang (X5), variabel proses (X6), variabel bukti 

fisik (X7). Hasil dari penelitian dari ketujuh variabel tersebut adalah menunjukkan 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen. Variabel bauran 

pemasaran yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

memilih hotel adalah produk (X1). 

Ageng Margyono (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Konsumen Mengunjungi Taman 

Rekreasi Taman Sengkaling Malang”. Variabel yang diteliti adalah variabel produk 

(X1), variabel harga (X2), variabel tempat (X3), variabel promosi (X4), variabel 

orang (X5), variabel proses (X6), variabel bukti fisik (X7), variabel layanan 

konsumen (X8). Hasil dari penelitian dari ketujuh variabel tersebut adalah 

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen. Variabel 
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bauran pemasaran yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam mengunjungi taman rekreasi taman sengkaling adalah produk (X1). 

Radhitya Dwi Cahya (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Mengunjungi 

Bioskop Cinema 21 Matos (Studi Pada Pengunjung Bioskop Cenima 21 Matos)”. 

Variabel yang diteliti adalah variabel produk (X1), variabel harga (X2), variabel 

tempat (X3), variabel promosi (X4), variabel orang (X5), variabel proses (X6), 

variabel bukti fisik (X7). Hadil dari penelitian dari ketujuh variabel tersebut adalah 

menunjukkan pengatuh yang signifikan terhadap keputusan konsumen. Variabel 

bauran pemasaran yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam mengunjungi bisokop cinema 21 matos adalah produk (X1). 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan proses sosial yang di dalamnya individu atau 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain (Kotler : 2005). Pemasaran merupakan suatu sistem secara 

keseluruhan dari kegiatan bisnis yang di rancang untuk merencanakan, menentukan 

harga, promosi dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan 

keinginan dan mencapai sasaran pasar serta tujuan perusahaan. Pemasaran 

merupakan salah satu ujung tombak dari kegiatan perusahaan dalam memasarkan 

produkya. Bila pemasar memahami kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk 

dan jasa yang menyediakan nilai yang unggul bagi pelangan, menetapkan harga, 
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mendistribusikan, dan mempromosikan produk dan jasa itu secara efektif maka 

produk dan jasa itu akan mudah untuk diminati oleh konsumen. 

Pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (2008 : 6) adalah “Sebagai proses 

dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelaggan dan membangun hubungan 

yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai pelanggan 

sebagai imbalannya”. 

Pemasaran  menurut Tjiptono (2008 : 5) adalah “Fungsi yang memiliki 

kontrak yang palling besar dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya 

memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal’’. 

Defisini menurut American Marketing Association (2009) “Pemasaran adalah 

suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelangan dan untuk mengelola 

hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan pemangku 

kepetinganya”. 

Definisi pemasaran yang di kemukan oleh ahli tersebut dapat di ketahui 

bahwa pemasaran merupakan suatu sistem dari kegiatan bisnis yang saling 

berhubungan dan di tunjukan untuk merencanakan, mendistribusikan dan 

mempromosikan barang atau jasa yang di lakukan oleh perusahaan untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. 

 

2.2.2 Konsep Pemasaran 

Bagi perusahaan yang berorientasi pada konsumen (pasar), maka kegiatan 

pemasaran akan bermula dan berakhir pada konsumen. Artinya dimulai dari 
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menetukan apa yang diinginkan konsumen dan diakhiri dengan kepuasan 

konsumen. Pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat mutlak bagi 

kelangsungan hidup perusahaan seperti yang tercermin dalam konsep pemasaran 

yang dikemukakan oleh Dharmmesta (2007) bahwa konsep pemasaran adalah 

sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Dari konsep pemasaran diatas bisa diktahui bahwa perusahaan harus mampu 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen agar perusahaan dapat berkembang 

dan bertahan. 

2.2.3 Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk 

keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Dimulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, penerapan, dan diakhiri dengan pengontrolan pemasaran itulah 

yang menjadikan suatu perusahaan tetap bertahan. Begitu juga dengan My Pantry 

Cafe yang merupakan salah satu cafe yang sedang bersaing di Kota Malang. 

Beberapa definisi terkait tentang manajemen pemasaran adalah sebagai 

berikut : 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008 : 10) manajemen pemasaran adalah seni 

dan ilmu memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan 

dengan target pasar tersebut. 

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran 

adalah suatu usaha perusahaan dalam menawarkan produk ke konsumen untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 
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2.2.4 Pengertian Jasa  

Menurut Kotler dan Keller (2009 : 386) mendefinisikan jasa sebagai berikut 

:  

“A service is any act performance that one perti can offer that is essentially 

intangibles and does not result in the ownership of anything, its production major 

may be tied to a physical product.”, 

Menurut Kotler jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud 

(intangibles) dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, produksinya dapat 

dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. 

Menurut Valarie A. Zeithaml dan Mary Jo Bitner yang dikutip dalam 

Buchari Alma (2007:243) pengertian jasa adalah sebagai berikut :  

“Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk 

dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah 

(seperti kenikmatan, hiburan, santai, sehat) bersifat tidak berwujud.”  

Berdasarkan bebrapa definisi diatas, maka jasa pada dasarnya adalah 

sesuatu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a) Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen 

b) Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak mengguakan bantuan 

suatu produk fisik. 

c) Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. 

d) Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. 

Kategori penawaran dapat dibedakan menjadi lima macam, antara lain : 
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1. Barang berwujud murni (pure tangible good). 

Penawaran semata-mata hanya terdiri atas produk fisik. Pada produk 

ini sama sekali tidak melekat jasa pelayanan. Contohnya sabun, pasta gigi, 

sampo dan lain-lain. 

2. Barang berwujud dengan jasa pendukung (tangible good with 

accompanying services). 

Barang berwujud dengan jasa pendukung merupakan tawaran terdiri 

atas tawaran barang berwujud diikuti oleh satu atau beberapa jenis jasa 

untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Contohnya penjual mobil 

memberikan jaminan atau garansi, misalnya satu tahun gratis servis 

kerusakan. 

3. Jasa campuran (Hybrid). 

Jasa campuran merupakan penawaran barang dan jasa dengan 

proporsi yang sama. Contohnya makanan ditawarkan di restoran pelayanan 

yang mengesankan. 

4. Jasa pokok disertai barang-barang dan jasa tambahan (major service with 

accompaying minor goods and service). 

Penawaran terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama dengan jasa 

tambahan (pelengkap) dan atau barang-barang pendukung. Contohnya 

penumpang pesawat yang membeli jasa angkutan (trasportasi) selama 

menempuh perjalanan ada beberapa produk fisik yang terlihat seperti 

makanan, koran, dan lain-lain. 

5. Jasa Murni (pure service). 
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Jasa murni merupakan tawaran harga berupa jasa. Contoh : panti pijat, 

konsultasi psikologis, dan lain-lain. 

2.2.5 Karakteristik jasa 

Jasa mempunyai empat karakteristik utama yang sangat mempengaruhi 

rancangan program pemasaran yaitu : Tidak berwujud (Intangibility). Tidak dapat 

dipisahkan (inspirability). Berubah-ubah (variability). Mudah lenyap 

(perishability). 

1. Tidak Berwujud (Intangibility) 

Jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak bisa dilihat, dirasa, di 

dengar, diraba, atau dicium sebelum ada transaksi pembelian. 

2. Tidak Dapat Dipisahkan (Inspirability) 

Suatu bentuk jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, apakah sumber itu 

merupakan orang atau mesin, apakah sumber itu hadir atau tidak, produk 

fisik yang berwujud tetap ada. 

3. Berubah – ubah (variability) 

Jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah karena jasa ini sangat 

tergantung pada siapa yang menyajikan, kapan dan dimana disajikan. 

4. Mudah Lenyap (perishability) 

 Daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi masalah jika permintaan selalu 

ada dan mantap karena penghasilan jasa di muka dengan mudah. Bila  

permintaan atau turun, maka masalah yang sulit akan segera muncul. 
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2.2.6 Jasa Restoran 

Menurut Joko Suyuno (2004 : 1) “Restoran adalah tempat yang berfungsi 

untuk menyegarkan kembali kondisi seseorang dengan menyediakan kemudahan 

makan dan minum”. Sedangkan Menurut Marsum WA (2005:7) ”Restoran adalah 

suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara komersial, yang 

menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa 

makan maupun minum”. 

Dari definisi restoran diatas dapat disimpulkan pengertian restoran yaitu 

sebagai tempat yang berfungsi untuk menyegarkan kembali kondisi seseorang dan 

menyediakan kemudahan makanan dan minum berdasarkan peraturan dan 

persyaratan yang berlaku. 

Menurut Vanco Christian dalam Marsum (2005 : 2) tujuan operasi restoran 

yaitu : 

“Selain bertujuan bisnis atau mencari untung, membuat puas para tamu pun 

merupakan tujuan operasi restoran yang utama”.  

Jadi restoran dapat disimpulkan sebagai usaha yang berkecimpung dalam 

produk dan jasa, dimana restoran digunakan sebagai tempat untuk 

menyelenggarakan pelayanan kepada tamunya baik berupa makan  maupun minum. 
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2.2.7 Bauran Pemasaran Jasa 

2.2.7.1 Pengertian Bauran Pemasaran Jasa  

Para pemasar menggunakan alat untuk mendapatkan tanggapan yang 

diinginkan dari pasar sasaran mereka, alat itu membentuk suatu bauran pemasaran 

(marketing mix). 

Menurut Ratih Hurriyati (2008:47) pengertian bauran pemasaran jasa 

adalah sebagai berikut : 

“Bauran pemasaran jasa adalah elemen-elemen organisasi perusahaan yang 

dapat dikontrol oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan konsumen 

dan akan dipakai untuk memuaskan konsumen.” 

Menurut Zeithaml dan Bitner yang dikutip dalam Ratih Hurriyati (2008:47) 

mengemukakan konsep bauran pemasaran tradisional yang terdiri dari 4P, yaitu 

product, price, place, dan promotion. Sementara itu, untuk pemasaran jasa perlu 

bauran pemasaran yang diperluas (expanded marketing mix for services) dengan 

penambahan unsur non-tradisional marketing mix, yaitu people (orang), process 

(proses), physical  evidence (fasilitas  fisik), sehingga menjadi tujuh unsur (7P).  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran jasa 

merupakan unsur-unsur pemasaran yang saling terkait,  dibaurkan, diorganisasi  dan  

digunakan  dengan  tepat, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran 

yang efektif, sekaligus memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 
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2.2.7.2 Unsur-unsur Bauran Pemasaran Jasa  

Unsur-unsur Bauran Pemasaran Jasa menurut Zeithaml dan Bitner yang 

dikutip dalam Ratih Hurriyati (2008:47) terdiri dari : 

1. Product (Produk) 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan meliputi barang fisik, 

jasa, orang, tempat, organisasi dan gagasan. 

2. Price (Harga) 

Yaitu jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh 

produk atau jasa. 

3. Place (Tempat atau Lokasi) 

Termasuk aktivitas perusahaan untuk menyalurkan produk atau jasa yang 

tersedia bagi konsumen. 

4. Promotion (promosi) 

Aktivitas yang mengkomunikasikan produk dan membujuk pelanggan 

sasaran untuk membelinya. 

5. People (Orang) 

Semua perilaku yang memainkan sebagai penyajian jasa dan karenanya 

mempengaruhi persepsi pembeli. Yang termasuk dalam elemen ini adalah 

personel perusahaan dan konsumen lain dalam lingkungan jasa.  

6. Process (Proses) 

Meliputi prosedur, tugas-tugas, jadwal-jadwal, mekanisme, kegiatan dan 

rutinitasdimana suatu produk atau jasa disampaikan kepada pelanggan.  
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7. Physical Evidence (Bukti Fisik) 

Merupakan lingkungan fisik dimana jasa disampaikan, perusahaan jasa dan 

konsumennya berinteraksi dan setiap komponen yang berwujud 

memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa tersebut. 

Menurut Zeithml dan Bitner yang dikutip oleh Ratih Hurriyati (2008;49) 

Konsep bauran pemasaran tradisional (traditional marketing mix)  terdiri dari 4P 

yaitu product (produk), price (harga), place (tempat atau lokasi), promotion  

(promosi). Sementara itu, untuk pemasaran jasa perlu bauran pemasaran yang 

diperluas (expanded marketing for services) dengan penambahan unsur 

nontraditional marketing mix, yaitu people (orang), process (proses) dan physical 

evidance (bukti fisik), sehingga menjadi tujuh unsur (7P). Masing -masing dari 

tujuh bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan mempunyai suatu bauran 

yang optimal sesuai dengan karakteristik segmennya. 

Penambahan unsur bauran pemasaran jasa dilakukan antara lain karena jasa 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk, yaitu tidak berwujud, tidak 

dapat dipisahkan. Beraneka ragam dan murah lenyap. Seperti yang dikemukakan 

oleh Zeithml dan Bitner yang dikutip oleh Ratih Hurriyati (2008;49) bauran  

pemasaran jasa terdiri dari 7P yaitu product, price, place, promotion, people, 

process, and physical evidence. Unsur-unsur pemasaran jasa 7P ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 
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Sumber : Zeithml dan Bitner dikutip oleh Ratih Hurriyati (2008 ; 49) 
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Definisi unsur-unsur Bauran Pemasaran Jasa (7P), adalah sebagai berikut : 

1. Product (Produk) 

Menurut Kotler yang dikutif oleh Ratih Hurriyati (2005:50) pengertian produk 

adalah sebagai berikut : 

“Product (Produk) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen 

untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar 

sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.”  

Menurut Ratih Hurriyati (2005:50-51), produk jasa merupakan suatu kinerja  

penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasaran dari pada 

dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses 

mengkonsumsi jasa tersebut. Sesungguhnya pelanggan tidak membeli barang atau 

jasa, tetapi membeli manfaat dan nilai dari sesuatu yang ditawarkan. “Apa yang 

ditawarkan” menunjukan sejumlah manfaat yang dapat pelanggan dapatkan dari 

pembelian suatu barang atau jasa, sedangkan sesuatu yang ditawarkan itu sendiri 

dapat dibagi mebjadi empat kategori, yaitu : 

a. Barang nyata, 

b. Barang nyata dan disertai dengan jasa, 

c. Jasa utama yang disertai dengan barang dan jasa tambahan, dan 

d. Murni jasa 

Untuk merencanakan penawaran atau produk, pemasaran perlu memahami tingkat 

produk, yaitu sebagai berikut : 

a. Produk Utama Inti (Care Benefit) 
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Yaitu manfaat yang sebenernya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh 

pelanggan dari setiap produk. 

b. Produk Generic (Generic Product) 

Yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang yang paling 

dasar (rancangan produk minimal agar dapat berfungsi). 

c. Produk Harapan (Expected Product) 

Yaitu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisi 

secara normal (layak) diharapkan dan disepakati untuk dibeli.  

d. Produk Pelengkap (Augmented Product) 

Yaitu berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai 

manfaat dan layanan, sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan 

dapat dibedakan dengan produk pesaing. 

e. Produk Potensial (Potencial Product) 

Yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan 

untuk suatu produk di masa mendatang. 

Jadi pada dasarnya produk adalah sekumpulan nilai kepuasan yang 

kompleks. Nilai sebuah produk ditatapkan oleh pembeli  berdasarkan  manfaat yang 

akan mereka terima dari produk tersebut. 

2. Price (Harga) 

Menurut Buchari Alma (2007:169) bahwa pengertian harga adalah sebagai 

berikut :  

“Price (harga) adalah nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dengan 

uang.” 
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Harga merupakan satu-satunya dari unsur bauran pemasaran (marketing 

mix) yang menghasilkan pendapatan sementara unsur-unsur lainnya menimbulkan 

biaya. Seperti halnya unsur-unsur bauran pemasaran yang lain, diantaranya produk 

dan promosi hargapun memiliki komponen bauran harga yang terdiri dari: 

a. Daftar Harga (Price List) 

Daftar harga adalah suatu uraian harga yang dicantumkan pada label atau 

produk. Contohnya bandrol harga pada kemasan sampo. Bandrol harga pada 

kemasan lotion. 

b. Potongan Harga (Discount) 

Potongan harga adalah pengurangan dari harga yang normal. Contohnya 

diskon saat bazaar, diskon saat cuci gudang, diskon saat hari raya, diskon 

saat liburan sekolah. 

c. Penghargaan Atau Keringanan (Allowance) 

Keringanan yang dimaksud adalah keringanan pada konsumen untuk cicilan 

kredit. Contohnya bunga kredit motor yang rendah, cicilan rumah, simpan 

pinjam. 

d. Jangka Waktu Pembayaran (Payment Period) 

Jangka waktu pembayaran adalah cicilan kredit sesuai kesepakatan antara 

penjual dengan pembeli (berhubungan dengan kredit). Contohnya kredit 

motor dibayar dua belas kali angsuran dalam 1 tahun, kredit barang 

elektronik dibayar dibayar enam kali dalam 3 bulan. 

e. Syarat-Syarat Kredit (Credit Term) 

Syarat-syarat kredit adalah sesuatu yang harus dipenuhi konsumen. 

Contohnya syarat dalam kredit motor antara lain : 
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 Fotokopi Kartu Pegawai (KAPREG) 

 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

 Slip gaji terakhir 

 Membayar uang administrasi 

3. Place (Tempat atau Lokasi) 

Menurut Rambat Lupiyoadi (2006:73) tempat dalam jasa merupakan 

gabungan antara lokasi dan lokasi dan keputusan atas saluran distribusi, dalam hal 

ini berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian jasa keda konsumen dan di 

mana lokasi yang strategis. Lokasi pelayanaan jasa yang digunakan dalam 

memasok jasa kepada pelanggan yang dituju merupakan keputusan kunci. 

Keputusan mengenai lokasi pelayanan yang akan digunakan melibatkan 

pertimbangan bagaimana penyerahan jasa kepada pelanggan dan dimana itu akan 

berlangsung. Tempat juga penting sebagai lingkungan dimana dan bagaiman jasa 

akan di serahkan, sebagaimana dari nilai dan manfaat dari jasa. 

Keanekaragaman jasa membuat penyeragaman strategi tempat menjadi 

sulit. Masalah ini melibatkan pertimbangan bagaimana interaksi antara organisasi 

penyedia jasa dan pelanggan serta keputusan tentang apakah organisasi tersebut 

memerlukan satu lokasi atau beberapa lokasi. Seseorang pemasar produk jasa 

seharusnya mencari cara untuk membangun pendekatan penyerahan jasa yang tepat 

serta menghasilkan keuntungan untuk perusahaannya. 

Lokasi berhubungan dengan keputusan yang dibuat oleh perusahaaan 

mengenai di mana operasi dan stafnya akan ditempatkan, yang paling penting dari 

lokasi adalah tipe dan tingkat interaksi yang terlibat. Terdapat tiga tipe interaksi 
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antara penyedia jasa dan pelanggan yang berhubungan dengan pemilihan lokasi, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Pelanggan mendatangi penyedia jasa 

b. Penyedia jasa mendatangi pelanggan, atau 

c. Penyedia jasa dan pelanggan melakukan interaksi melalui perantara 

Untuk tipe interaksi dimana pelanggan mendatangi penyedia jasa, letak 

lokasi menjadi sangat penting. Didalam interaksi ini penyedia jasa yang 

menginginkan pertumbuhan  dapat  mempertimbangkan  menawarkan  jasa  mereka  

di  beberapa lokasi. Jika  penyedia jasa mendatangi pelanggan, maka letak lokasi 

menjadi tidak penting  meskipun  perlu  dipertimbangkan  pula  pendekatan  

terhadap  pelanggan untuk  menjaga  kalitas  jasa  yang  akan  di  terima.  Sementara  

itu  dalam  kasus penyedia  jasa  dan  pelanggan  menggunakan  media  pelantara  

dalam  berinteraksi, maka letak lokasi dapat diabaikan meskipun beberapa media  

pelantara memerlukan interaksi fisik antar dengan pelanggan. 

Pemilihan tempatatau lokasi merupakan pertimbangan yang cermat 

terhadap beberapa faktor berikut : 

a. Akses, misalnya lokasi yang mudah dijangkau sarana trasportasi umum.  

b. Vasibilitas, misalnya lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan. 

c. Lalu lintas (traffic), di mana ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu 

(1) banyak orang yang lalu-lalang dapat memberikan peluang besar 

terjadinya impulse buying, (2) kepadatan dan kemacetan lalu-lintas dapat 

pula menjadi penghambatan.  

d. Tempat parkir yang luas dan aman. 
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e. Ekspansi, tersedia tempat yang cukup untuk perluasan usaha di kemudian 

hari. 

f. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan. 

g. Persaingan, yaitu lokasi pesaing. 

h. Peraturan pemerintah. 

4. Promotion (Promosi) 

Menurut Buchari Alma yang dikutif oleh Ratih Hurriyanti (2005:57) 

pengertian promosi adalah sebagai berikut : 

Promotion (Promosi) adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang 

merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi atau membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk 

yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

Tiga tujuan utana promosi adalah sebagai berikut : 

a. Menginformasikan (Informing) 

b. Membujuk pelanggan sasaran (Persuading) 

c. Mengingatkan (Reminding)  

Meskipun secara umum bentuk-bentuk memiliki fungsi yang sama, tetapi bentuk-

bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas khususnya.  

Beberapa tugas khusus itu sering disebut bauran promosi (Promotion Mix), 

yaitu mencakup : 

a. Periklanaan (Advertaising) 
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Adalah semua bentuk penyajian nonpersonal, promosi ide-ide promosi 

barang dan jasa yang dilakukan oleh sponsor yang dibayar. 

b. Promosi penjualan (Sales Promotion) 

Adalah variasi insentif jangka pendek untuk merangsang pembelian atau 

penjualan suatu produk atau jasa.  

c. Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

Adalah suatu usaha (variasi) dari rancangan program guna memperbaiki, 

mempertahankan, atau melindungi atau citra produk. 

Poblisitas adalah suatu komunikasi promosional tentang perusahaan atau 

produk yang dihasilkan perusahaan, yang disajikan melalui media, akan 

tetapi tidak dibayar oleh sponsor atau perusahaan. Medianya antara lain : 

kontak pers, seminar, sponsor, sumbangan, dan lain-lain. 

d. Penjualan Tatap Muka (Personal Selling) 

Adalah penjualan pribadi atau tatap muka adalah penyajian lisan dalam 

suatu pembicaraan dengan satu atau beberapa pembeli potensial dengan 

tujuan untuk melakukan penjualan. Medianya antara lain: persentase 

penjualan, pertemuan penjualan, pameran dagang, dan lain-lain. 

e. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Adalah  komunikasi  secara  langsung  yang  digunakan  dari  mail,  telepon,  

fax, email atau internet untuk mendapatkan tanggapan langsung dari 

konsumen secara jelas. 

5. People (Orang) 

Menurut Zeithaml and Bitner yang dikutif oleh Ratih Hurriyanti (2005:62) 

pengertian people adalah sebagai berikut : Orang (people) adalah semua pelaku 
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yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi 

persepsi pembeli. Elemen-elemen dari “people” adalah pegawai perusahaan, 

konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua sikap dan penampilan  

karyawan mempunyai pengaruh terhadap persepsi konsumen atau keberhasilan 

penyampaian jasa (service encounter).  

Semua karyawan yang berhubungan dengan konsumen dapat disebut 

sebagai penjual. Dengan kata lain, dalam pengertian yang luas, penawaran 

merupakan pekerjaan semua personel organisasi jasa. Oleh karena itu penting 

kiranya semua perilaku karyawan jasa harus diorientasikan kepada konsumen. Itu 

berarti organisasi jasa harus merekrut dan mempertahankan karyawan yang 

mempunyai skill, sikap, komitmen dan kemampuan dalam membina hubungan baik  

dengan konsumen. People dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan dan 

merupakan faktor yang memegang peranan penting bagi semua organisasi. Oleh 

perusahaan jasa unsur people ini bukan hanya memegang peranan penting dalam 

bidang produksi atau operasional saja, tetapi juga dalam melakukan hubungan 

kontak langsung dengan konsumen. Perilaku orang-orang yang terlibat langsung ini 

sangat penting dalam mempengaruhi mutu jasa ditawarkan dalam image 

perusahaan yang bersangkutan. Elemen people ini memiliki 2 aspek, yaitu : 

a. Service people 

Untuk organisasi jasa, service people biasanya memegang jabatan ganda, yaitu 

mengadakan jasa dan menjual jasa tersebut. Melalui pelayanan yang baik, 

cepat,ramah, teliti dan kesetian pelanggan terhadap perusahaan yang akhirnya 

akan meningkatkan nama baik perusahaan. 

b. Customer 



27 

 

 

 

Faktor lain yang mempengaruhi adalah hubungan yang ada diantara para 

pelanggan. Pelanggan dapat memberikan persepsi kepada nasabah lain, tentang 

kualitas jasa yang pernah didapatnya dari perusahaan. Keberhasilan manajemen 

dari sumber daya manusia. 

Pentingnya sumber daya manusia dalam pemasaran jasa yang telah 

mengarah perhatian yang besar pada pemasaran internal. Pemasaran internal 

semakin diakui perusahaan jasa dalam menentukan suksesnya pemasaran ke 

pelanggan eksternal. 

6. Process (Proses) 

Menurut Zeithaml and Bitner yang dikutip oleh Ratih Hurriyati (2005:50) 

pengartian proses adalah sebagai berikut : 

“ Proses adalah semua procedure  actual, mekanisme, dan aliran aktifitas 

yang digunakan untuk menyampaikan jasa.” 

Elemen proses ini mempunyai arti suatu upaya perusahaan dalam 

menjalankan dan melaksanakan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumennya. Untuk perusahaan jasa, kerja sama antara pemasaran dan 

operasional sangat penting dalam elemen proses ini, terutama dalam melayani 

segala kebutuhan dan keinginan konsumen. Jika dilihat dari sudut pandang 

konsumen, maka kualitas jasa diantaranya dilihat dari bagaimana jasa 

menghasilkan fungsinya. 

Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran jasa 

seperti pelanggan jasa akan sering merasakan sistem penyerahan jasa sebagai 

bagian dari jasa itu sendiri. Selain itu keputusan dalam manajemen operasi adalah 
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sangat penting untuk suksesnya pemasaran  jasa. Seluruh aktivitas kerja adalah 

proses, proses melibatkan prosedur-prosedur, tugas-tugas, mekanisme-mekanisme, 

aktivitas-aktivitas, dan rutinitas-rutinitas dengan produk (barang atau jasa) yang 

disalurkan ke pelanggan. Pentingnya elemen proses ini khususnya dalam bisnis 

disebabkan oleh persediaan jasa yang tidak dapat disimpan. 

7. Physical Evidence (Bukti Fisik)  

Menurut Zeithaml and Bitner  yang dikutif oleh Ratih Hurriyanti (2005:63) 

pengenertian Physical Evidence adalah sebagai berikut : 

“ Physical Evidence (sarana fisik) ini merupakan suatu hal yang secara turut 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk memebeli dan menggunakan produk 

jasa yang ditawarkan.” 

2.2.8 Keputusan Pembelian 

Suatu produk dapat dikatakan telah dikonsumsi oleh konsumen apabila 

produk tersebut telah diputuskan untuk dibeli. Keputusan untuk membeli 

dipengaruhi oleh nilai produk yang dievaluasi. Bila manfaat yang dirasakan lebih 

besar dibandingkan pengorbanan untuk mendapatkannya maka dorongan untuk 

membelinya semakin tinggi.  

Sebaliknya bila manfaatnya lebih kecil dibandingkan pengorbanannya maka 

biasanya pembeli akan menolak untuk membeli dan pada umumnya beralih 

mengevaluasi produk lain yang sejenis. Pada kebanyakan orang, perilaku 

pembelian konsumen seringkali diawali dan dipengaruhi oleh banyaknya 

rangsangan dari luar dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran maupun 

rangsangan dari lingkungannya. Rangsangan tersebut kemudian diproses dalam diri 

seusai dengan karakteristik pribadinya, sebelum akhirnya diambil keputusan 
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pembelian. Karakteristik pribadi konsumen yang dipergunakan untuk memproses 

rangsangan tersebut sangat komplek dan salah satunya adalah motivasi untuk 

membeli.  

Keputusan pembelian, beberapa ahli seperti Engel et al. (1994) dan Hawkins 

et al. (1998) dalam  Kotler (2005) menyebutnya keputusan konsumen adalah sebuah 

proses yang dilakukan konsumen dalam melakukan pembelian sebuah produk 

barang ataupun jasa. Pengertian keputusan pembelian adalah tahap dalam proses 

pengambilan keputusan dimana konsumen benar-benar membeli.  

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang 

ditawarkan. Proses keputusan pembelian merupakan suatu perilaku konsumen 

untuk menentukan suatu proses pengembangan keputusan dalam membeli suatu 

produk. Kotler (2005 : 223) menunjukkan bahwa di antara tahap evaluasi alternatif 

dan keputusan pembelian terdapat minat awal, yang mengukur kecenderungan 

pelanggan untuk melakukan suatu tindakan tertentu terhadap produk secara 

keseluruhan. Para ahli telah merumuskan proses pengambilan keputusan model 

lima tahap, meliputi : 

1. Pengenalan masalah  

Merupakan tahap pertama di proses keputusan pembelian dimana 

konsumen mengenali masalah atau kebutuhan, yang dipicu oleh 

rangsangan internal atau eksternal. Rangsangan internal misalnya 

dorongan memenuhi rasa lapar, haus, dan seks yang mencapai ambang 

batas tertentu. Sedangkan rangsangan eksternal misalnya seseorang 
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melewati toko kue dan melihat roti yang segar dan hangat sehingga 

terangsang rasa laparnya.  

2. Pencarian informasi  

Pada tahap ini konsumen digerakkan untuk mencari lebih banyak 

informasi, konsumen bisa lebih mudah melakukan pencarian informasi 

aktif, ketika lebih banyak informasi diperoleh maka kesadaran dan 

pengetahuan konsumen tentang barang atau jasa akan semakin meningkat. 

Sumber informasi konsumen yaitu : 

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

b. Sumber komersial : iklan, wiraniaga, agen, kemasan dan penjualan 

c. Sumber publik : media massa dan organisasi penilaian konsumen. 

d. Sumber pengalaman : penanganan, pemeriksaan dan penggunaan 

produk. 

3. Penilaian alternatif  

Konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek-

merek alternatif dalam himpunan pikiran.  

4. Keputusan pembelian 

Pada tahap ini konsumen secara aktual membeli suatu produk 

berdasarkan preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan 

pilihan. Dalam melaksanakan niat pembelian, konsumen dapat membuat 

lima sub-keputusan pembelian, yaitu: keputusan merek, keputusan 

pemasok, keputusan kuantitas, keputusan waktu dan keputusan metode 

pembayaran. 

5. Perilaku setelah pembelian 
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Setelah pembelian produk, konsumen akan mengalami suatu tingkat 

kepuasan  atau ketidakpuasan tertentu. Jika produk sesuai harapan maka 

konsumen puas. Jika melebihi harapan maka konsumen sangat puas. Jika 

kurang memenuhi harapan maka konsumen tidak puas. Kepuasan atau 

ketidakpuasan konsumen  dengan suatu produk akan mempengaruhi 

perilaku selanjutnya. Bila konsumen puas, dia akan menunjukkan 

probabilitas yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi.  

Gambar 2.2 

Proses Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler (2005 : 220) 

Menurut Kotler (2005 : 220), dalam keputusan pembelian, umumnya ada lima 

peranan yang dilakukan seseorang. Kelima peran tersebut meliputi :  

1. Pemrakarsa (Initiator)  

Initiator adalah orang yang pertama kali menyadari adanya keinginan atau  

kebutuhan yang belum terpenuhi dan mengusulkan ide untuk membeli 

suatu barang atau jasa tertentu.  

2. Pemberi pengaruh (Influencer)  

Pengenalan Masalah 

Pencarian Informasi 

Perilaku Setelah Pembelian 

Penilaian Alternatif 

Keputusan Pembelian 
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Influencer adalah orang yang memberi pandangan, nasihat, atau pendapat 

sehingga dapat membantu keputusan pembelian.  

3. Pengambil keputusan (Decider)  

Decider adalah orang yang menentukan keputusan pembelian, apakah jadi  

membeli, apa yang dibeli, bagaimana cara membeli, atau dimana 

membelinya.  

4. Pembeli (Buyer)  

Buyer adalah orang yang melakukan pembelian secara aktual (nyata).  

5. Pemakai (User)  

User adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang atau 

jasa yang telah dibeli.  

Proses pengambilan keputusan  pembelian sangat bervariatif. Ada yang 

sederhana dan ada pula yang kompleks. Hawkins et al.(1992) dan Engel at al.(1990) 

dalam pamujo (2011)  membagi proses pengambilan keputusan ke dalam tiga jenis:  

1. Proses pengambilan keputusan yang luas  

Jenis pengambilan keputusan yang paling lengkap, bermula dari 

pengenalan masalah konsumen yang dapat dipecahkan melalui pembelian 

beberapa produk.  

2. Proses pengambilan keputusan terbatas  

Apabila konsumen mengenal masalahnya, kemudian mengevaluasi 

beberapa alternatif produk atau merek berdasarkan pengetahuan yang 

dimiliki tanpa berusaha (atau hanya melakukan sedikit usaha) mencari 

informasi baru tentang produk atau merek tersebut.  

3. Proses pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan 
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Proses ini sangat sederhana, yaitu konsumen mengenal masalahnya 

kemudian langsung mengambil keputusan untuk membeli merek 

favorit/kegemarannya (tanpa mengevaluasi alternatif). 

2.3 Pengujian Hipotesis dan Kerangka Konsep Pemikiran 

2.3.1 Pengaruh produk terhadap keputusan pembelian 

Kualitas  produk  adalah  mencerminkan  kemampuan  produk  untuk 

menjalankan  tugasnya  yang  mencakup  daya  tahan,  kehandalan  atau  kemajuan, 

kekuatan, kemudahan dalam pengemasan dan reparasi produk dan ciri-ciri lainnya 

(Kotler dan Amstrong : 2004).  

Suatu  produk  dikatakan  berkualitas  jika  memenuhi  kebutuhan  dan 

keinginan  pembeli.  Kualitas  ditentukan  oleh  pelanggan,  dan  pengalaman  

mereka terhadap produk atau jasa.  

Adapun tujuan kualitas produk adalah sebagai berikut Kotler (2002) :  

1. Mengusahakan agar barang hasil produksi dapat mencapai standar yang 

telah ditetapkan.  

2. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin.  

3. Mengusahakan agar biaya desain dari produksi tertentu menjadi sekecil 

mungkin.  

4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin.  

Dalam  mengevaluasi  kepuasan  konsumen  terhadap  produk,  jasa,  atau 

perusahaan  tertentu  konsumen  umumnya  mengacu  pada  berbagai  faktor  atau 

dimensi.  Garvin  (1998)  dalam  Tjiptono  (1997)  mengungkapkan  ada  delapan 

dimensi kualitas produk, yaitu :  
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1. Kinerja (performance)  

Kinerja  merupakan  karakteristik  atau  fungsi  utama  suatu  produk.  Ini manfaat  

atau  khasiat  utama  produk  yang  kita  beli.  Biasanya  ini  menjadi pertimbangan 

pertama kita dalam membeli suatu produk.  

2. Fitur Produk  

Dimensi  fitur  merupakan  karakteristik  atau  ciri-ciri  tambahan  yang melengkapi  

manfaat  dasar  suatu  produk.  Fitur  bersifat  pilihan  atau  optionbagi  konsumen.  

Kalau  manfaat  utama  sudah  standar,  fitur  sering  kali ditambahkan. Idenya, fitur 

bisa meningkatkan kualitas produk kalau pesaing tidak memiliki.  

3. Keandalan (reliability)  

Dimensi keandalan adalah peluang suatu produk bebasdari kegagalan saat 

menjalankan fungsinya.  

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification)  

Conformance  adalah  kesesuaian  kinerja  produk  dengan standar  yang dinyatakan  

suatu  produk.  Ini  semacam  “janji”  yang  harus  dipenuhi  oleh produk.  Produk  

yang  memiliki  kualitas  dari  dimensi ini  berarti  sesuai dengan standarnya. 

5. Daya tahan (durability)  

Daya tahan menunjukan usia produk, yaitu jumlah pemakian suatu produk sebelum  

produk  itu  digantikan  atau  rusak.  Semakin  lama  daya  tahannya tentu semakin 

awet, produk yang awet akan dipersepsikan lebih berkualitas dibanding produk 

yang cepat habis atau cepat diganti.  
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6. Kemampuan diperbaiki (serviceability)  

Sesuai  dengan  maknanya,  disini  kualitas  produk  ditentukan  atas  dasar 

kemampuan diperbaiki: mudah, cepat, dan kompeten. Produk yang mampu 

diperbaiki tentu kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang tidak 

atau sulit diperbaiki.  

7. Keindahan (aestethic)  

Keindahan  menyangkut  tampilan  produk  yang  bisa  membuat  konsumen suka.  

Ini  sering  kali  dilakukan  dalam  bentuk  desain produk  atau kemasannya. 

Beberapa merek diperbarui “wajahnya” supaya lebih cantik di mata konsumen.  

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality)  

Ini  menyangkut  penilaian  konsumen  terhadap  citra,  merek,  atau  iklan. Produk-

produk  yang  bermerek  terkenal  biasanya  dipersepsikan  lebih berkualitas 

dibanding dengan merek-merek yang tidakdidengar.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa produk diperlukan 

untuk mempertemukan hasil perusahaan dengan permintaan yang ada agar produk 

yang  diperlukan  oleh  konsumen  memberikan  kepuasan  pada  konsumen  dan 

sekaligus menguntungkan perusahaan. 

H1 : Produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

2.3.2 Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

Harga  adalah  jumlah  uang  (ditambah  beberapa  produk  kalau  mungkin) 

yang  dibutuhkan  untuk  mendapatkan  sejumlah  kombinasi  dari  produk  dan 



36 

 

 

 

pelayanan  (Dharmmesta : 2007).  Harga  adalah  sejumlah nilai  yang  konsumen 

tukarkan untuk sejumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang 

atau  jasa.  Harga  merupakan  hal  yang  diperhatikan  konsumen  saat  melakukan 

pembelian. Sebagian konsumen bahkan mengidentifikasikan harga dengan nilai.  

Bila  suatu  produk  mengharuskan  konsumen  mengeluarkan  biaya  yang 

lebih  besar  dibanding  manfaat  yang  diterima,  maka  yang  terjadi  adalah  bahwa 

produk  tersebut  memiliki  nilai  negatif.  Konsumen  mungkin  akan  menganggap 

sebagai  nilai  yang  buruk  dan  kemudian  akan  mengurangi  konsumsi  terhadap 

produk tersebut. Bila manfaat yang diterima lebih besar, maka yang terjadi adalah 

produk tersebut memiliki nilai positif. 

Dari  definisi  tersebut,  dapat  kita  ketahui  bahwa  harga  yang  dibayar 

oleh pembeli itu sudah termasuk pelayanan yang diberikan oleh penjual, bahkan 

penjual juga menginginkan sejumlah keuntungan dari harga tersebut. 

H2 : Harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

2.3.3 Pengaruh tempat terhadap keputusan pembelian 

Menurut Boyd (2000 : 42). Tujuan saluran distribusi  memiliki beberapa 

tujuan antara lain :  

1. Menyediakan produk : Salah satu tujuan saluran distribusi adalah 

menyediakan produk  dipasaran  sehingga  memudahkan  konsumen  

mendapatkan  produk yang akan dibelinya.  

2. Menjamin  upaya distribusi  yang  memadai : Upaya distribusi  dilakukan 

untuk mendapatkan dukungan distribusi  dari anggota-anggota saluran 
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untuk produk perusahaan,  meliputi  penggunaan  media  lokal,  penataan  

dalam  toko,  serta kerjasama dalam peristiwa distribusi tertentu. 

3. Menyajikan  pelayanan  konsumen  tingkat  tinggi :  Agar  anggota  saluran  

juga memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam  menyajikan  

pelayanan  pasca penjualan. 

4. Mendapatkan  informasi  pasar :  Informasi  pasar  sangat  dibutuhkan  untuk 

mendapatkan  informasi  umpan  balik  yang  cepat  dan  akurat  untuk  hal-

hal seperti trend penjualan, tingkat persediaan, serta tindakan pesaing. 

5. Efektifitas  biaya :  Saluran  distribusi  harus  dirancang  untuk  

meminimalkan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran perusahaan. 

Strategi Dasar Saluran Distibusi 

Menurut  Boyd  (2000 : 45).  Untuk  barang  dan  jasa  konsumen,  

pencapaian tingkat  ketersediaan  produk  yang  diinginkan  merupakan  masalah  

pemilihan dan mendapatkan  kerjasama  dari  jumlah  outlet  eceran  yang  tepat.  

Ada  tiga  strategi, yaitu distribusi insentif, distribusi eksklusif, distribusi selektif:  

1. Distribusi Insentif : Strategi ini menggunakan jumlah pengecer maksimum 

dan yang paling tepat untuk produk-produk dengan keterlibatan rendah dan 

sering dibeli, seperti permen, minuman ringan, deodoran, dan pisau cukur. 

2. Distribusi  Eksklusif :  Strategi  ini  hanya  mengandalkan  satu  pengecer  

atau penyalur  di  setiap  wilayah  geografis  tertentu.  Cara  ini  paling  tepat  

ketika produk merupakan barang khusus atau belanja dengan keterlibatan 

tinggi. 
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3. Distribusi Selektif : Yaitu cara ini merupakan penengah dari kedua  cara di 

atas karena  menggunakan  lebih  dari  satu  namun  tidak  semua  pengecer  

di  dalam wilayah  geografis  tertentu.  Strategi  ini  lebih  tepat  digunakan  

untuk barang barang belanja. Kebanyakan merek mobil didistribusikan 

dengan cara ini. 

H3 : Distribusi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

2.3.4 Pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 

Tujuan  utama  dari  promosi  adalah  memodifikasi  tingkah laku  

konsumen, menginformasikan,  mempengaruhi  dan  membujuk  serta  

mengingatkan  konsumen sasaran  tentang  perusahaan  dan  produk  atau  jasa  yang  

dijualnya  (Dharmmesta : 2007). Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Menginformasikan 

Kegiatan  promosi  ditujukan  untuk  memberitahukan  pasar  yang  dituju  

tentang penawaran dari perusahaan.  

2. Membujuk pelanggan sasaran  

Promosi yang bersifat membujuk umumnya kurang disenangi masyarakat 

namun demikian promosi ini diarahkan untuk mendorong pembelian. 

3. Mengingatkan  

Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merk produk dalam masa kedewasaan produk. 

4. Modifikasi tingkah laku konsumen  
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Promosi  diarahkan  untuk  merubah  kebiasan  pembelian  konsumen,  misal  

iklan pemakaian pasta gigi Pepsodent yang menginformasikan kalau 

pemakaian pasta gigi diletakkan penuh di bulu sikat. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang 

saling mempunyai keterikatan antara konsumen dengan produsen guna memenuhi 

kebutuhan masing-masing. 

H4 : Promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

2.3.5 Pengaruh orang terhadap keputusan pembelian 

Orang (people) adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam 

penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen-elemen 

dari “people” adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam 

lingkungan jasa. Semua sikap dan penampilan  karyawan mempunyai pengaruh 

terhadap persepsi konsumen atau keberhasilan penyampaian jasa (service 

encounter).  

Semua karyawan yang berhubungan dengan konsumen dapat disebut sebagai 

penjual. Dengan kata lain, dalam pengertian yang luas, penawaran merupakan 

pekerjaan semua personel organisasi jasa. Oleh karena itu penting kiranya semua 

perilaku karyawan jasa harus diorientasikan kepada konsumen. Itu berarti 

organisasi jasa harus merekrut dan mempertahankan karyawan yang mempunyai 

skill, sikap, komitmen dan kemampuan dalam membina hubungan baik  dengan 

konsumen. People dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan dan merupakan 

faktor yang memegang peranan penting bagi semua organisasi. Oleh perusahaan 

jasa unsur people ini bukan hanya memegang peranan penting dalam bidang 
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produksi atau operasional saja, tetapi juga dalam melakukan hubungan kontak 

langsung dengan konsumen. 

H5 : Orang berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

2.3.6 Pengaruh proses terhadap keputusan pembelian 

Elemen proses ini mempunyai arti suatu upaya perusahaan dalam 

menjalankan dan melaksanakan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumennya. Untuk perusahaan jasa, kerja sama antara pemasaran dan 

operasional sangat penting dalam elemen proses ini, terutama dalam melayani 

segala kebutuhan dan keinginan konsumen. Jika dilihat dari sudut pandang 

konsumen, maka kualitas jasa diantaranya dilihat dari bagaimana jasa 

menghasilkan fungsinya. 

Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran jasa 

seperti pelanggan jasa akan sering merasakan sistem penyerahan jasa sebagai 

bagian dari jasa itu sendiri. Selain itu keputusan dalam manajemen operasi adalah 

sangat penting untuk suksesnya pemasaran  jasa. Seluruh aktivitas kerja adalah 

proses, proses melibatkan prosedur-prosedur, tugas-tugas, mekanisme-mekanisme, 

aktivitas-aktivitas, dan rutinitas-rutinitas dengan produk (barang atau jasa) yang 

disalurkan ke pelanggan. Pentingnya elemen proses ini khususnya dalam bisnis 

disebabkan oleh persediaan jasa yang tidak dapat disimpan. 

H6 : Proses berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 
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2.3.7 Pengaruh bukti fisik terhadap keputusan pembelian 

Lovelock (2002:248) mengemukakan bahwa perusahaan melalui tenaga 

pemasarnya menggunakan tiga cara dalam mengelola bukti fisik yang strategis, 

yaitu sebagai berikut : 

a. An attention-Creating medium, perusahaan jasa melakukan diferensiasi 

dengan pesaing dan membuat sarana fisik semenarik mungkin untuk 

menjaring pelanggan dari target pasarnya. 

b. A mesage-creating medium. Menggunakan symbol atau isyarat untuk 

mengkomunikasikan secara intensif kepada audiens mengenai kekhususan 

kualitas dari produk jasa. 

c. An effect-creating medium. Baju seragam yang berwarna, bercorak, suara 

dan desain untuk mencipatakan sesuatu yang lain dari produk jasa yang 

ditawarkan. 

H7 : Bukti fisik berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Gambar 2.3 

Kerangka Konsep Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah penulis (2014) 

Produk (X1) 

 

Keputusan Pembelian 
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Promosi (X4) 

Orang (X5) 

Proses (X6) 
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(X7) 

H5 

H6 

H7

H4 
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2.4 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir ini digunakan untuk ilustrasi pengantar yang 

mempermudah pembahasan masalah.  

Gambar 2.5 

Kerangka Konsep Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah penulis, 2014  

My Pantry 

Bauran Pemasaran Jasa 

 Produk 

 Harga 

 Tempat 

 Promosi 

 Orang 

 Proses 

 Bukti Fisik 

Penelitian 

Terdahulu 

Landasan 

Teori 

Keputusan Pembelian 

Hasil Penelitian 

Analisis Kuantitatif 

Metode Analisis Data : 

 Uji Validitas 

 Uji Reliabilias 

Uji Asumsi Klasik : 

 Uji Normalitas 

 Uji Multikolinearitas 

 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Regresi Linear berganda 

Analisis 

Kualitatif 
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3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.1.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono : 2007).  

Variabel penelitian terdiri atas dua macam, yaitu : variabel bebas 

(independent variable) atau variabel yang tidak tergantung pada variebel lainnya, 

dan variabel terikat (dependent variable) atau variabel yang bergantung pada 

variabel lainnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 Variabel bebas : Produk, Harga, Distribusi, dan Promosi 

 Variabel terikat : Keputusan konsumen 

3.1.2 Definisi Operasional 

Bauran Pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran.  

Empat alat pemasaran tersebut adalah :  

 Produk 

 Harga 

 Tempat  

 Promosi 

Produk adalah suatu barang yang ditawarkan untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen. Memiliki indikator sebagai berikut :  
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 Kualitas produk 

 Desain unik 

 Variasi menu 

Harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan 

produk dan pelayanannya. Memiliki indikator sebagai berikut :  

 Harga sesuai kualitas produk 

 Harga bersaing  

 Harga terjangkau  

Tempat yaitu kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk 

mempermudah proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Indikatornya 

sebagai berikut :  

 Lingkungan bisnis 

 Lokasi mudah dilihat 

 Lokasi terjangkau 

Promosi adalah suatu kegiatan perusahaan yang dilakukan untuk 

memperkenalkan produknya kepada khalayak umum. Indikatornya sebagai berikut 

:  

 Potongan harga 

 Iklan   

 Hadiah  

Orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa 

sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Indikatornya sebagai berikut : 

 Penampilan karyawan 

 Sikap karyawan 
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 Profesionalitas karyawan 

Proses adalah semua procedure  actual, mekanisme, dan aliran aktifitas yang 

digunakan untuk menyampaikan jasa. Indikatornya sebagai berikut : 

 Proses pelayanan 

 Proses pemesanan 

 Jam operasional 

Bukti fisik adalah suatu hal yang secara turut mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk memebeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. 

Indikatornya sebagai berikut : 

 Kondisi bangunan 

 Lahan parkir 

 Lokasi bersih 

Keputusan pembelian adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh setiap 

orang sebelum membeli suatu produk dimana didahului dengan tindakan evaluasi 

serta pertimbangan terhadap alternatif yang ada. Indikatornya sebagai berikut : 

 Keputusan pembelian di My Pantry sesuai dengan yang diharapkan 

 Selalu melakukan pembelian produk di My Pantry 

 Mengajak orang terdekat atau orang lain untuk membeli produk di My 

Pantry 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

Konsep, variabel, indikator, dan item 

Konsep Variabel Indikator Item 



46 

 

 

 

Pemasaran Jasa 

(X) 

Produk (X1) 

Kualitas Produk 

(X1.1) 

Kualitas Produk 

mempengaruhi 

keputusan untuk 

mengunjungi My 

Pantry 

Desain Unik 

(X1.2) 

Desain Unik 

mempengaruhi 

keputusan untuk 

mengunjungi My 

Pantry 

Variasi Menu 

(X1.3) 

Variasi menu 

mempengaruhi 

keputusan untuk 

mengunjungi My 

Pantry 

Harga (X2) 

Harga sesuai 

kualitas (X2.1) 

Harga sesuai 

kualitas 

mempengaruhi 

keputusan untuk 

mengunjungi My 

pantry 

Harga bersaing 

(X2.2) 

Harga yang 

bersaing 

mempengaruhi 

keputusan untuk 

mengunjungi My 

Pantry 

Harga terjangkau 

(X2.3) 

Harga yang 

terjangkau 

mempengaruhi 

keputusan untuk 

mengunjungi My 

Pantry 

Tempat (X3) 
Lingkungan 

Bisnis (X3.1) 

Lingkungan bisnis 

mempengaruhi 

keputusan 
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mengunjungi My 

Pantry 

Lokasi mudah 

dilihat (X3.2) 

Lokasi yang mudah 

dilihat  

mempengaruhi 

keputusan untuk 

mengunjungi My 

Pantry 

Lokasi 

terjangkau (X3.3) 

Lokasi terjangkau 

mempengaruhi 

keputusan untuk 

mengunjungi My 

Pantry 

Promosi (X4) 

Potongan harga 

(X4.1) 

Potongan harga 

mempengaruhi 

keputusan untuk 

mengunjungi My 

pantry 

Iklan (X4.2) Iklan 

mempengaruhi 

keputusan untuk 

mengunjungi My 

pantry 

Hadiah (X4.3) Hadiah 

mempengaruhi 

keputusan untuk 

mengunjungi My 

pantry 

Orang (X5) 

Penampilan 

karyawan (X5.1) 

Penampilan 

karyawan 

mempengaruhi 

keputusan untuk 

mengunjungi My 

pantry 

Sikap karyawan 

(X5.2) 

Sikap karyawan 

mempengaruhi 

keputusan untuk 
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mengunjungi My 

pantry 

Profesionalitas 

karyawan (X5.3) 

Profesionalitas 

karyawan 

mempengaruhi 

keputusan untuk 

mengunjungi My 

pantry 

Proses (X6) 

Proses pelayanan 

(X6.1) 

Proses pelayanan 

mempengaruhi 

keputusan untuk 

mengunjungi My 

pantry 

Proses 

pemesanan (X6.2) 

Proses pemesanan 

mempengaruhi 

keputusan untuk 

mengunjungi My 

pantry 

Jam operasional 

(X6.3) 

Jam operasional 

mempengaruhi 

keputusan untuk 

mengunjungi My 

pantry 

Bukti Fisik (X7) 

Kondisi 

bangunan (X7.1) 

Kondisi bangunan 

mempengaruhi 

keputusan untuk 

mengunjungi My 

pantry 

Lahan parkir 

(X7.2) 

Lahan parkir 

mempengaruhi 

keputusan untuk 

mengunjungi My 

pantry 

Lingkungan 

bersih (X7.3) 

Lingkungan bersih 

mempengaruhi 

keputusan untuk 
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mengunjungi My 

pantry 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Kebutuhan dan 

keinginan (Y1.1) 

Melakukan 

keputusan 

pembelian karena 

sesuai dengan 

kebutuhan dan 

keinginan 

Intensitas 

pembelian (Y1.2) 

Tingkat intensitas 

pembelian pada 

My Pantry 

Rekomendasi 

(Y1.3) 

Merekomendasikan 

My Pantry kepada 

orang terdekat dan 

keluarga 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi 

(Ferdinand, 2006 : 223). Dalam penelitian ini populasi tidak diketahui sehingga 

untuk menentukan sampel, peneliti berpedoman pada pendapat yang dikemukakan 

oleh Roscoe dan Sugiyono (2008 : 129) yang mengusulkan ukutan pengambilan 

sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 dan dalam penelitian multivariat 

(termasuk analisis regresi linear berganda), ukuran sampel sebaiknya 10 kali atau 

lebih besar dari variabel dalam studi. 

Pada penelitian ini terdapat 8 variabel yang terdisi dari 7 variabel bebas 

(Produk (X1), Harga (X2), Distribusi (X3), Promosi (X4), Orang (X5), Proses (X6), 

Bukti Fisik (X7)) dan 1 variabel terikat yaitu Keputusan Konsumen (Y). Oleh 

karena itu, peneliti mengambil 100 sampel dimana angka 100 lebih dari 30 dan 

kurang dari 500. Disamping itu, sampel sebanyak 100 juga memenuhi asumsi kedua 
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yang menyatakan bahwa 10 kali atau lebih besar dari variabel penelitian. Adapun 

jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebesar 100 responden, hal 

ini dikuatkan oleh pendapat dari Widayat & Amirullah (2002 : 67) bahwa 

“Besarnya sampel minimum untuk penelitian yang bersifat deskriptif yaitu 

sebanyak 100 sampel” 

Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah non probability 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Teknik metode pengambilan sampelnya menggunakan sampling 

aksidental, teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan.   

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data 

primer adalah materi informasi yang diperoleh peneliti secara langsung ditempat 

penelitian. Data primer di dapatkan dengan menggunakan instrumen kuesioner. 

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan tertutup. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data 

primer yang merupakan data yang langsung diambil dari objek penelitian dengan 

menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis 

pada responden untuk menjawab. 
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Dalam penelitian ini daftar pertanyaan diajukan kepada konsumen My Pantry 

dengan menggunakan skala likert. Skala ini menggunakan 5 kategori (Sugiyono : 

2004), yaitu:   

1. Kategori sangat setuju diberi skor 5  

2. Kategori setuju diberi skor 4  

3. Kategori netral diberi skor 3  

4. Kategori tidak setuju diberi skor 2  

5. Kategori sangat tidak setuju diberi skor  1 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda dengan pengolahan 

data menggunakan SPSS for Windows . Adapun  tahapan-tahapan Analisis adalah 

sebagai berikut :  

3.5.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu 

untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali : 

2006). Uji validitas menggunakan analisis korelasi pearson, keputusan mengetahui 

valid tidaknya butir instrumen. Jika pada tingkat signifikan 5% nilai r hitung > r 

tabel maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 
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jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali : 

2006). 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot 

atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (a). Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha (a) 

> 0,6. 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data mengalami 

penyimpangan atau tidak. Uji Asumsi Klasik terdiri dari :  

a. Uji Normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 

dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau 

mendekati normal. Suatu data dikatakan mengikuti distribusi normal dilihat 

dari penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik (Ghozali : 2006). 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

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

diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas.  

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen) 
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(Santoso : 2004). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel 

ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai 

korelasinya antar sesama variabel bebas lain sama dengan nol. 

Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

Variance inflation factor (VIF) , nilai tolerance yang besarnya diatas 0,1 dan 

nilai VIF dibawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

diantara variabel bebasnya (Ghozali : 2006).  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendekati heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada titik-titik membentuk pola 

tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit. 

maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).  

3.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara lebih dari satu variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel terikat. 

Analisis Regresi Linier Berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk, 
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harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik terhadap keputusan 

pembelian. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:  

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + e 

Keterangan:  

Y   = Keputusan pembelian  

X1 = Produk  

X2 = Harga  

X3 = Tempat  

X4 = Promosi  

X5 = Orang 

X6 = Proses 

X7 = Bukti fisik 

α   =  Konstanta  

β1 = Koefisien regresi variabel produk  

β2 = Koefisien regresi variabel harga  

β3 = Koefisien regresi variabel tempat  

β4 = Koefisien regresi variabel promosi  

β5 = Koefisien regresi variabel orang  

β6 = Koefisien regresi variabel proses  

β7 = Koefisien regresi variabel bukti fisik  

e  =  Pengganggu (error) 
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3.6 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Uji t  

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan 

Y, apakah variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7 (produk, harga, promosi, 

distribusi) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (keputusan konsumen) 

secara terpisah atau parsial (Ghozali : 2006). 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

Ho(X1)  : Persepsi produk tidak berpengaruh positif terhadap keputusan 

konsumen. 

Ha(X1)  : Persepsi produk berpengaruh positif terhadap keputusan 

konsumen. 

Ho(X2)  : Persepsi  harga  tidak berpengaruh positif terhadap keputusan 

konsumen.  

Ha(X2)  : Persepsi harga berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen. 

Ho(X3)  : Persepsi distribusi tidak berpengaruh positif terhadap keputusan 

konsumen.  

Ha(X3)  : Persepsi distribusi berpengaruh positif keputusan konsumen 

Ho(X4)  : Persepsi promosi tidak berpengaruh positif terhadap keputusan 

konsumen.  

Ha(X4)  : Persepsi promosi berpengaruh positif keputusan konsumen. 

Ho(X5)  : Persepsi orang tidak berpengaruh positif terhadap keputusan 

konsumen 

Ha(X5)  : Persepsi orang berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen. 
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Ho(X6)  : Persepsi proses tidak berpengaruh positif terhadap keputusan 

konsumen. 

Ha(X6)  : Persepsi proses berpangaruh positif terhadap keputusan konsumen. 

Ho(X7)  : Persepsi bukti fisik tidak berpengaruh positif terhadap keputusan 

konsumen. 

Ha(X7)  : Persepsi bukti fisik berpengaruh positif terhadap keputusan 

konsumen. 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali : 2006) adalah dengan menggunakan 

angka probabilitas signifikansi, yaitu : 

1. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

2. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima.  
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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

My Pantry merupakan salah satu tempat yang biasanya digunakan sebagian 

orang untuk sekadar mengobrol, menonton bareng, mengerjakan tugas kelompok, 

dll. My Pantry berdiri pada 2 September 2013 yang didirikan oleh Bapak Edi 

Hidayatullah, SP dan ini merupakan bisnis perseorangan. Sebelum merintis My 

Pantry, Bapak Edi sudah menjalankan bisnis pada peternakan sapi yang ada di 

Nongkojajar, Pasuruan. Darisitulah beliau mendapatkan banyak pengalaman dalam 

berbisnis dan mulai merintis usaha bisnis baru. 

Tempat strategis, itulah yang diutamakan setiap usaha bisnis cafe. My 

Pantry yang bertempat di Jl. Cengger Ayam no 35 Malang (Depan Pesantren 

Mahasiswa Al-Hikam Malang) memiliki lokasi yang strategis yakni dekat dengan 

pemukiman terutama mahasiswa karena target utama My Pantry adalah mahasiswa.  

Motto My Pantry adalah “Taste and Fun”. Maksud dari motto tersebut 

adalah untuk selalu memberikan kualitas pelayanan semaksimal mungkin kepada 

pelanggan. “Taste” yang berarti rasa, yakni kualitas rasa merupakan keunggulan 

dari My Pantry. Kualitas rasa menjadi nomor pertama dan utama dalam penyajian 

setiap produk. “Fun” yang berarti kesenangan, yakni dimana ekspektasi dari My 

Pantry adalah melihat pelanggan merasa puas dan selanjutnya akan membeli 

produk dari My Pantry keesokan harinya. 
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My Pantry saat ini mempunyai 2 konsep. Konsep pertama adalah konsep 

warung, yakni konsep yang buka mulai dari jam 06.00 – 12.00 WIB dimana My 

Pantry menyediakan makanan layaknya warung (tempat makan sederhana). Konsep 

kedua adalah konsep cafe, yakni konsep yang buka mulai dari jam 16.00 – 24.00 

WIB yang mana My Pantry menyediakan minuman dan makanan ringan. 

PAKET MENU SPECIAL MY PANTRY 

My Pantry A : 

Tekwan + Nasi/Mie + Tea Ice/Hot 
Rp.15.000,00 

My Pantry B : 

Chop Steak + Kentang + Tea Ice/Hot 
Rp.15.000,00 

 

MAKANAN 

Tekwan Rp.10.000,00 

Chop Steak Rp.11.000,00 

Double Kebab Rp.9.000,00 

Pempek Palembang Rp.12.000,00 

Kentang Goreng Biasa/Spesial Rp.7.000,00/Rp.8.500,00 

 

MINUMAN 

Teh Panas/Dingin Rp.2.000,00/Rp.2.500,00 

Teh Tarik Panas/Dingin Rp.4.500,00/Rp.5.000,00 

Es Jeruk Kelapa Muda Rp.4.000,00 

Kopi Robusta Rp.3.000,00 
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Kopi Susu Rp.5.000,00 

Kopi Jahe Rp.5.000,00 

Wedang Jahe Rp.4.000,00 

Moccacino Rp.5.500,00 

Moccacino Float Rp.7.000,00 

Cappucino Panas/Dingin Rp.5.500,00/Rp.6.500,00 

Cappucino Float Rp.7.000 

Air Mineral Rp.2000 

 

ICE SODA 

Soda Gembira Rp.6.000,00 

Deep Blue Float Rp.7.000,00 

Red Float Rp.7.000,00 

 

ROTI/PISANG 

Roti Bakar/Spesial Rp.4.000,00/Rp. 

Pisang Bakar/Spesial Rp.15.000,00 

Rori Mariam/Spesial  

Lumpia Goreng  

Pisang Goreng My Pantry  

Sumber : Data primer diolah, 2014 

Lokasi My Pantry : 

Jl. Cengger Ayam no 35 Malang Jawa Timur 

(0341) 23422424 

@mypantrymlg 
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4.2 Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap seratus orang 

konsumen yang sedang membeli makanan dan/atau minuman di My Pantry melalui 

penyebaran kuesioner, diperoleh gambaran karakteristik responden berdasarkan 

usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat penghasilan dan tingkat waktu pembelian 

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Data karakteristik berdasarkan usia responden dapat dilihat pada tabel berikut  

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia (Tahun) Jumlah Pelanggan Prosentase (%) 

1 Kurang dari 20 tahun 30 30 

2 20 – 29 tahun  51 51 

3 30 – 49 tahun 15 15 

4 Lebih dari 49 tahun  4 4 

Jumlah 100 100 

Sumber: Data primer diolah, 2014 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa dari 100 orang responden, 

sebanyak 30% (30 orang) adalah responden yang berusia kurang dari 20 tahun, 51% 

(51 orang) adalah responden yang berusia antara 20 – 29 tahun, 15% (15 orang) 

adalah responden yang berusia antara 30 – 39 tahun, dan 4% (4 orang) adalah 

responden yang berusia lebih dari 39 tahun. 

 Berdasarkan hasil di atas peneliti menemukan bahwa usia responden 

sebagian besar adalah antara 20 – 29 tahun. Hal ini dikarenakan mayoritas usia 

tersebut merupakan usia produktif seseorang dimana memiliki tingkat mobilitas dan 

tingkat pembelian kebutuhan dan keinginan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelompok usia yang lainnya. 
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4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Pelanggan Prosentase (%) 

1 Laki-laki 75 75 

2 Perempuan 25 25 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

 Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa dari 100 orang responden, 

sebanyak 75% (75 orang) adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki, dan 

25% (25 orang) adalah responden yang berjenis kelamin perempuan. 

 Berdasarkan hasil di atas peneliti menemukan bahwa jenis kelamin 

responden sebagian besar adalah laki-laki. Hal ini dikarenakan mayoritas jenis 

kelamin tersebut responden yang senang berkumpul untuk hanya sekadar 

mengobrol, menonton bola bareng, dan tak sedikit untuk mengerjakan tugas 

kelompok dengan temannya.  

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan  

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Pelanggan Prosentase (%) 

1 PNS 11 11 

2 Pegawai Swasta  8 8 

3 Wiraswasta 3 3 

4 Pelajar/Mahasiswa  70 70 

5 Lainnya 8 8 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

 Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa dari 100 orang responden, 

sebanyak 11% (11 orang) adalah responden yang memiliki pekerjaan sebagai PNS, 

8% (8 orang) adalah responden yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Swasta, 
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3% (3 orang) adalah responden yang memiliki perkejaan Wiraswasta, 70% (70 

orang) adalah responden yang memiliki pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa, dan 

8% (8 orang) adalah responden yang memiliki pekerjaan lain-lain (diluar pekerjaan 

yang tercantum). 

 Berdasarkan hasil di atas peneliti menemukan bahwa pekerjaan responden 

sebagian besar adalah sebagai Pelajar/Mahasiswa. Hal ini dikarenakan tempat yang 

strategis untuk para Pelajar/Mahasiswa mengerjakan tugas sekolah atau kampus 

baik individu maupun kelompokan. Disamping itu, lokasi My Pantry yang berada 

di dekat kost membuat Pelajar/Mahasiswa semakin mudah mengakses My Pantry. 

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

No Pendapatan 

Jumlah 

Pelanggan Prosentase (%) 

1 Kurang dari Rp.1.000.001 48 48 

2 Rp.1.000.001 – Rp.2.000.000 26 26 

3 Rp.2.000.001 – Rp.3.000.000 16 16 

4 Lebih dari Rp.3.000.000 10 10 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa dari 100 orang responden, 

sebanyak 48% (48 orang) adalah responden yang memiliki pendapatan kurang dari 

Rp.1.000.000, 26% (26 orang) adalah responden yang memiliki pendapatan antara 

Rp.1.000.001 – Rp.2.000.000, 16% (16 orang) adalah responden yang memiliki 

pendapatan antara Rp.2.000.001 – Rp.3.000.000, dan 10% (10 orang) adalah 

responden yang memiliki pendapatan lebih dari Rp.3.000.000. 

 Berdasarkan hasil di atas peneliti menemukan bahwa pendapatan responden 

sebagian besar adalah kurang dari Rp.1.000.001. Hal ini dikarenakan mayoritas 
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responden berasal dari kalangan Pelajar/Mahasiswa yang memiliki pendapatan  dari 

uang saku. Biaya hidup yang murah di Kota Malang membuat orang tua 

Pelajar/Mahasiswa memiliki batasan dalam memberikan uang saku. 

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pembelian 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pembelian 

No Tingkat Pembelian Jumlah Pelanggan Prosentase (%) 

1 1-3 kali dalam sebulan 53 53 

2 4-6 kali dalam sebulan 38 38 

3 7-9 kali dalam sebulan 6 6 

4 >9 kali dalam sebulan  3 3 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

 Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa dari 100 orang responden, 

sebanyak 53% (53 orang) adalah responden yang memiliki tingkat pembelian antara 

1-3 kali dalam sebulan, 38% (38 orang) adalah responden yang memiliki tingkat 

pembelian antara 4-6 kali dalam sebulan, 65% (65 orang) adalah responden yang 

memiliki tingkat pembelian antara 7-9 kali dalam sebulan, dan 3% (3 orang) adalah 

responden yang memiliki tingkat pembelian lebih dari 9 kali dalam sebulan. 

 Berdasarkan hasil di atas peneliti menemukan bahwa tingkat pembelian 

responden sebagian besar adalah 1-3 kali dalam sebulan. Hal ini dikarenakan 

banyaknya tempat sejenis namun memiliki suasana dan nuansa yang berbeda dari 

My Pantry agar tidak terjadi kebosanan pada konsumen ketika memilih satu tempat. 

4.3 Gambaran Variabel yang Diteliti 

Berdasarkan kuesioner yang telah diberikan kepada 100 responden, maka 

untuk mengetahui mayoritas jawaban responden pada masing-masing item dapat 

dibuat seperti tabel berikut : 
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4.3.1 Distribusi Frekuensi Variabel Produk (X1) 

 Indikator yang digunakan dalam komponen produk disajikan pada tabel 

berikut  : 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Produk (X1) 

Item 

Skor Jawaban 

Mean Sangat setuju Setuju Netral 
Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

F % F % F % F % F % 

X1.1 36 36 42 42 19 19 0 0 3 3 4,08 

X1.2 20 20 53 53 22 22 4 4 1 1 3,87 

X1.3 47 47 38 38 11 11 4 4 0 0 4,28 

Mean 4,08 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

Keterangan : 

X1.1 : Kualitas produk mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry. 

X1.2 : Desain unik mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

X1.3 : Variasi menu mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Item pertama tentang Produk mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi 

My Pantry sesuai dengan kualitas produk diperoleh jawaban 36 responden (36%) 

menyatakan sangat setuju, 42 responden (42%) menyatakan setuju, 19 responden 

(19%) menyatakan netral, 3 responden (3%) menyatakan sangat tidak setuju dan 

tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut 

sebesar 4,08 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa kualitas produk 

mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Item kedua tentang Produk mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My 

Pantry sesuai dengan desain unik diperoleh jawaban 20 responden (20%) 

menyatakan sangat setuju, 53 responden (53%) menyatakan setuju, 22 responden 
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(22%) menyatakan netral, 4 responden (4%) menyatakan tidak setuju dan 1 

responden (1%) menyatakan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 

3,87 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa desain unik mempengaruhi 

keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Item ketiga tentang Produk mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My 

Pantry sesuai dengan variasi menu diperoleh jawaban 47 responden (47%) 

menyatakan sangat setuju, 38 responden (38%) menyatakan setuju, 11 responden 

(11%) menyatakan netral, 4 responden (4%) menyatakan tidak setuju dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 

4,28 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa variasi menu mempengaruhi 

keputusan untuk mengunjungi My pantry 

 Skor rata-rata Produk sebesar 4,08, dengan demikian masuk dalam kategori 

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk, desain unik, variasi menu 

mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My pantry 

4.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Harga (X2) 

 Indikator yang digunakan dalam komponen harga disajikan pada tabel berikut 

: 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Harga (X2)  

Item 

Skor Jawaban 

Mean 
Sangat 

setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

F % F % F % F % F % 

X2.1 30 30 46 46 24 24 0 0 0 0 4,06 

X2.2 33 33 43 43 24 24 0 0 0 0 4,09 

X2.3 29 29 62 62 9 9 0 0 0 0 4,20 

Mean 4,12 

Sumber : Data primer diolah, 2014 
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Keterangan : 

X2.1 : Harga sesuai kualitas mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My 

Pantry 

X2.2 : Harga yang bersaing mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My 

Pantry 

X2.3 : Harga yang terjangkau mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My 

Pantry 

Item pertama tentang Harga mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi 

My Pantry sesuai dengan harga sesuai kualitas diperoleh jawaban 30 responden 

(30%) menyatakan sangat setuju, 46 responden (46%) menyatakan setuju, 24 

responden (24%) menyatakan netral, dan tidak ada responden yang menyatakan 

tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 4,06 masuk 

dalam kategori setuju yang berarti bahwa harga sesuai kualitas mempengaruhi 

keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Item kedua tentang Harga mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My 

Pantry sesuai dengan harga yang bersaing diperoleh jawaban 33 responden (33%) 

menyatakan sangat setuju, 43 responden (43%) menyatakan setuju, 24 responden 

(24%) menyatakan netral, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju 

dan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 4,09 masuk dalam 

kategori setuju yang berarti bahwa harga yang bersaing mempengaruhi keputusan 

untuk mengunjungi My Pantry 

Item ketiga tentang Harga mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My 

Pantry sesuai dengan harga yang terjangkau diperoleh jawaban 29 responden (29%) 

menyatakan sangat setuju, 62 responden (62%) menyatakan setuju, 9 responden 
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(9%) menyatakan netral dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 4,20 masuk dalam kategori 

setuju yang berarti bahwa harga yang terjangkau mempengaruhi keputusan untuk 

mengunjungi My Pantry 

Skor rata-rata Harga sebesar 4,12, sehingga masuk dalam kategori setuju. Hal 

ini menunjukkan bahwa harga sesuai kualitas, harga yang bersaing, harga yang 

terjangkau mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

4.3.3 Distribusi Frekuensi Variabel Tempat (X3) 

Indikator yang digunakan dalam variabel tempat disajikan pada tabel 

berikut.      

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Tempat (X3) 

Item 

Skor Jawaban 

Mean 
Sangat 

setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

F % F % F % F % F % 

X3.1 38 38 37 37 23 23 2 2 0 0 4,11 

X3.2 34 34 52 52 10 10 3 3 1 1 4,15 

X3.3 29 29 39 39 28 28 4 4 0 0 3,93 

Rata-rata Distribusi 4,06 

Sumber : Data primer yang diolah, 2014. 

Keterangan : 

X3.1 : Lingkungan bisnis mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

X3.2 : Tempat yang mudah dilihat mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi 

My Pantry 

X3.3 : Lokasi terjangkau mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Item pertama tentang Tempat mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi 

My Pantry sesuai dengan lingkungan bisnis diperoleh jawaban 38 responden (38%) 
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menyatakan sangat setuju, 37 responden (37%) menyatakan setuju, 23 responden 

(23%) menyatakan netral, 2 responden (2%) menyatakan tidak setuju dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 

4,11 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa lingkungan bisnis 

mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Item kedua tentang Tempat mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi 

My Pantry sesuai dengan tempat yang mudah dilihat diperoleh jawaban 34 

responden (34%) menyatakan sangat setuju, 52 responden (52%) menyatakan 

setuju, 10 responden (10%) menyatakan netral, 3 responden (3%) menyatakan tidak 

setuju dan 1 responden (1%) menyatakan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item 

tersebut sebesar 4,15 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa tempat yang 

mudah dilihat mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Item ketiga tentang Tempat mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi 

My Pantry sesuai dengan lokais terjangkau diperoleh jawaban 29 responden (29%) 

menyatakan sangat setuju, 39 responden (39%) menyatakan setuju, 28 responden 

(28%) menyatakan netral, 4 responden (4%) menyatakan tidak setuju dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 

3,93 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa lokasi terjangkau 

mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Skor rata-rata Tempat sebesar 4,06, sehingga masuk dalam kategori setuju. 

Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan bisnis, tempat mudah dilihat, dan lokasi 

terjangkau mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My pantry 
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4.3.4 Distribusi Frekuensi Variabel Promosi (X4) 

Indikator yang digunakan dalam variabel promosi disajikan pada tabel berikut 

: 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Promosi (X4) 

Item 

Skor Jawaban 

Mean 
Sangat 

setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

F % F % F % F % F % 

X4.1 30 30 56 56 14 14 0 0 0 0 4,16 

X4.2 32 32 38 38 29 29 1 1 0 0 4,01 

X4.3 20 20 59 59 21 21 0 0 0 0 3,99 

Rata-rata Promosi 4,05 

Sumber : Data primer yang diolah, 2014. 

Keterangan : 

X4.1 : Potongan harga mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

X4.2 : Iklan mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

X4.3 : Hadiah mempengaruhi keputusan untuk mengunjugni My Pantry 

Item pertama tentang Promosi mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi 

My Pantry sesuai dengan potongan harga diperoleh jawaban 30 responden (30%) 

menyatakan sangat setuju, 56 responden (56%) menyatakan setuju, 14 responden 

(14%) menyatakan netral, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju 

dan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 4,16 masuk dalam 

kategori setuju yang berarti bahwa potongan harga mempengaruhi keputusan untuk 

mengunjungi My Pantry 

Item kedua tentang Promosi mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi 

My Pantry sesuai dengan iklan diperoleh jawaban 32 responden (32%) menyatakan 

sangat setuju, 38 responden (38%) menyatakan setuju, 29 responden (29%) 
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menyatakan netral, 1 responden (1%) menyatakan tidak setuju dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 

4,01 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa iklan mempengaruhi 

keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Item ketiga tentang Promosi mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi 

My Pantry sesuai dengan hadiah diperoleh jawaban 20 responden (20%) 

menyatakan sangat setuju, 59 responden (59%) menyatakan setuju, 21 responden 

(21%) menyatakan netral, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju 

dan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 3,99 masuk dalam 

kategori setuju yang berarti bahwa hadiah mempengaruhi keputusan untuk 

mengunjungi My pantry 

Skor rata-rata promosi sebesar 4,05, sehingga masuk dalam kategori setuju. 

Hal ini menunjukkan bahwa potongan harga yang diberikan My Pantry memuaskan 

konsumen, iklan My Pantry menarik, dan My Pantry sering mengadakan acara 

(Nonton bola bareng, undian, dan lain-lain) yang di akhir acara selalu terdapat 

hadiah untuk konsumen. 

4.3.5 Distribusi Frekuensi Variabel Orang (X5) 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Orang (X5)  

Item 

Skor Jawaban 

Mean 
Sangat 

setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

F % F % F % F % F % 

X5.1 36 36 49 49 17 17 1 1 0 0 4,14 

X5.2 18 18 54 54 27 27 1 1 0 0 3,89 

X5.3 49 49 38 38 13 13 0 0 0 0 4,36 

Mean 4,13 

Sumber : Data primer diolah, 2014 
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Keterangan : 

X5.1 : Kemampuan karyawan mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My 

Pantry 

X5.2 : Sikap karyawan mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

X5.3 : Profesionalitas karyawan mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My 

Pantry 

Item pertama tentang Orang mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi 

My Pantry sesuai dengan kemampuan karyawan diperoleh jawaban 33 responden 

(33%) menyatakan sangat setuju, 49 responden (49%) menyatakan setuju, 17 

responden (17%) menyatakan netral, 1 responden (1%) menyatakan tidak setuju, 

dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item 

tersebut sebesar 4,14 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa kemampuan 

karyawan mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Item kedua tentang Orang mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My 

Pantry sesuai dengan sikap karyawan diperoleh jawaban 18 responden (18%) 

menyatakan sangat setuju, 54 responden (54%) menyatakan setuju, 27 responden 

(27%) menyatakan netral, 1 responden (1%) menyatakan tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 

3,89 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa sikap karyawan 

mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Item ketiga tentang Orang mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My 

Pantry sesuai dengan profesionalitas karyawan diperoleh jawaban 49 responden 

(49%) menyatakan sangat setuju, 38 responden (38%) menyatakan setuju, 13 

responden (13%) menyatakan netral dan tidak ada responden yang menyatakan 
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tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 4,36 masuk 

dalam kategori setuju yang berarti bahwa profesionalitas karyawan mempengaruhi 

keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Skor rata-rata Orang sebesar 4,13, sehingga masuk dalam kategori setuju. Hal 

ini menunjukkan bahwa kemampuan, sikap, dan profesionalitas karyawan 

mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry. 

4.3.6 Distribusi Frekuensi Variabel Proses (X6) 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Proses (X6)  

Item 

Skor Jawaban 

Mean 
Sangat 

setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

F % F % F % F % F % 

X6.1 36 36 47 47 16 16 1 1 0 0 4,18 

X6.2 39 39 43 43 18 18 0 0 0 0 4,21 

X6.3 38 38 46 46 16 16 0 0 0 0 4,22 

Mean 4,20 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

Keterangan : 

X6.1 : Proses pelayanan mempengauhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

X6.2 : Proses pemesanan mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

X6.3 : Jam operasional mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Item pertama tentang Proses mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi 

My Pantry sesuai dengan proses pelayanan diperoleh jawaban 36 responden (36%) 

menyatakan sangat setuju, 47 responden (47%) menyatakan setuju, 16 responden 

(16%) menyatakan netral, 1 responden (1%) menyatakan tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 
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4,18 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa proses pelayanan 

mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Item kedua tentang Proses mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My 

Pantry sesuai dengan proses pemesanan diperoleh jawaban 39 responden (39%) 

menyatakan sangat setuju, 43 responden (43%) menyatakan setuju, 18 responden 

(18%) menyatakan netral, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju 

dan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 4,21 masuk dalam 

kategori setuju yang berarti bahwa proses pemesanan mempengaruhi keputusan 

untuk mengunjungi My Pantry 

Item ketiga tentang Proses mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My 

Pantry sesuai dengan jam operasional diperoleh jawaban 38 responden (38%) 

menyatakan sangat setuju, 46 responden (46%) menyatakan setuju, 16 responden 

(16%) menyatakan netral dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju 

dan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 4,22 masuk dalam 

kategori sangat setuju yang berarti bahwa profesionalitas karyawan mempengaruhi 

keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Skor rata-rata Proses sebesar 4,20, sehingga masuk dalam kategori setuju. Hal 

ini menunjukkan bahwa proses pelayanan dan pemesanan, serta jam operasional 

mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry. 

4.3.7 Distribusi Frekuensi Variabel Bukti Fisik (X7) 

Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi Bukti fisik (X7)  

Item 

Skor Jawaban 

Mean Sangat 

setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 
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F % F % F % F % F % 

X7.1 39 39 46 46 15 15 0 0 0 0 4,24 

X7.2 40 40 40 40 19 19 1 1 0 0 4,19 

X7.3 32 32 45 45 22 22 1 1 0 0 4,08 

Mean 4,17 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

Keterangan : 

X7.1 : Kondisi bangunan mempengauhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

X7.2 : Lahan parkir mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

X7.3 : Lingkungan bersih mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Item pertama tentang Bukti fisik mempengaruhi keputusan untuk 

mengunjungi My Pantry sesuai dengan kondisi bangunan diperoleh jawaban 39 

responden (39%) menyatakan sangat setuju, 46 responden (46%) menyatakan 

setuju, 15 responden (15%) menyatakan netral, dan tidak ada responden yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 

4,24 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa kondisi bangunan 

mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Item kedua tentang Bukti fisik mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi 

My Pantry sesuai dengan lahan parkir diperoleh jawaban 40 responden (40%) 

menyatakan sangat setuju, 40 responden (40%) menyatakan setuju, 19 responden 

(19%) menyatakan netral, 1 responden (1%) menyatakan tidak setuju, dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 

4,19 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa lahan parkir mempengaruhi 

keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Item ketiga tentang Bukti fisik mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi 

My Pantry sesuai dengan lingkungan bersih diperoleh jawaban 32 responden (32%) 

menyatakan sangat setuju, 45 responden (45%) menyatakan setuju, 22 responden 
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(22%) menyatakan netral, 1 responden (1%) menyatakan tidak setuju dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 

4,08 masuk dalam kategori sangat setuju yang berarti bahwa lingkungan bersih 

mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry 

Skor rata-rata Bukti fisik sebesar 4,17, sehingga masuk dalam kategori setuju. 

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi bangunan, lahan parkir, lingkungan bersih 

mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi My Pantry. 

4.3.8 Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Indikator yang digunakan dalam variabel keputusan pembelian disajikan 

pada tabel berikut  : 

Tabel 4.13 

Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Pembelian (Y)  

Item 

Skor Jawaban 

Mean 
Sangat 

setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

F % F % F % F % F % 

Y1.1 33 33 42 42 24 24 1 1 0 0 4,07 

Y1.2 28 28 54 54 15 15 3 3 0 0 4,07 

Y1.3 19 19 70 70 9 9 2 2 0 0 4,06 

Rata-rata Keputusan Pembelian 4,07 

Sumber : Data primer yang diolah, 2014 

Keterangan : 

Y1.1 : Saya membeli produk My Pantry karena sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan 

Y1.2 : Saya sering membeli makanan dan minuman dari My Pantry 

Y1.3 : Saya sering merekomendasikan kepada orang terdekat untuk melakukan 

pembelian produk My Pantry 
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Item pertama tentang membeli produk My Pantry karena sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan diperoleh jawaban 33 responden (33%) menyatakan 

sangat setuju, 42 responden (42%) menyatakan setuju, 24 responden (24%) 

menyatakan netral, 1 responden (1%) menyatakan tidak setuju dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 

4,07 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa responden membeli produk 

My Pantry karena sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. 

Item kedua tentang sering membeli makanan dan minuman dari My Pantry 

diperoleh jawaban 28 responden (28%) menyatakan sangat setuju, 54 responden 

(54%) menyatakan setuju, 15 responden (15%) menyatakan netral, 3 responden 

(3%) dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dan rata-rata 

item tersebut sebesar 4,07 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa 

responden sering membeli makanan dan minuman dari My Pantry. 

Item ketiga tentang sering merekomendasikan kepada orang terdekat untuk 

melakukan pembelian produk My Pantry diperoleh jawaban 19 responden (19%) 

menyatakan sangat setuju, 70 responden (70%) menyatakan setuju, 9 responden 

(9%) menyatakan netral, 2 responden (2%) menyatakan tidak setuju dan tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dan rata-rata item tersebut sebesar 

4,06 masuk dalam kategori setuju yang berarti bahwa responden sering 

merekomendasikan kepada orang terdekat untuk melakukan pembelian produk My 

Pantry. 

Skor rata-rata keputusan pembelian sebesar 4,07, sehingga masuk dalam 

kategori setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden membeli produk My Pantry 

karena sesuai dengan kebutuhan dan kenginan, sehingga sering membeli makanan 
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dan minuman di My Pantry serta sering merekomendasikan kepada orang terdekat 

untuk melakukan pembelian produk My Pantry. 

4.4 Uji Instrumen 

4.4.1 Uji Validitas 

Validitas suatu pengukuran mengacu pada proses dimana pengukuran benar-

benar bebas dari kesalahan sistematis dan kesalahan random. Pengukuran yang 

valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu 

valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Suatu item dikatakan valid jika indeks kolerasi product moment 

pearson. 

Tabel 4.14 

Ringkasan Hasil Test Validitas Kuesioner 

Variabel Item Koefisien 

Korelasi 

r 

Tabel 

Sig Keterangan 

Produk (X1) 

X1.1 0,903 0,195 0,000 Valid 

X1.2 0,833 0,195 0,000 Valid 

X1.3 0,892 0,195 0,000 Valid 

Harga (X2) 

X2.1 0,923 0,195 0,000 Valid 

X2.2 0,922 0,195 0,000 Valid 

X2.3 0,877 0,195 0,000 Valid 

Tempat (X3) 

X3.1 0,764 0,195 0,000 Valid 

X3.2 0,775 0,195 0,000 Valid 

X3.3 0,741 0,195 0,000 Valid 

Promosi (X4) 

X4.1 0,866 0,195 0,000 Valid 

X4.2 0,891 0,195 0,000 Valid 

X4.3 0,851 0,195 0,000 Valid 

Orang (X5) 

X5.1 0,800 0,195 0,000 Valid 

X5.2 0,782 0,195 0,000 Valid 

X5.3 0,844 0,195 0,000 Valid 

Proses (X6) 

X6.1 0,911 0,195 0,000 Valid 

X6.2 0,935 0,195 0,000 Valid 

X6.3 0,912 0,195 0,000 Valid 

Bukti Fisik (X7) 

X7.1 0,874 0,195 0,000 Valid 

X7.2 0,903 0,195 0,000 Valid 

X7.3 0,883 0,195 0,000 Valid 
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Keputusan 

Pembelian (Y) 

Y1.1 0,784 0,195 0,000 Valid 

Y1.2 0,882 0,195 0,000 Valid 

Y1.3 0,760 0,195 0,000 Valid 

Sumber : Data primer diolah, 2014. 

Validitas diukur dengan membandingkan nilai korelasi masing-masing 

indikator dengan nilai korelasi tabel (r tabel). Nilai r tabel product moment  pada  

= 0,05 dan n = 100 sebesar 0,195. Dari pengolahan data terlihat dari 29 indikator 

yang diuji, semua indikator  memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar 

dari r tabel, serta probabilitasnya lebih kecil dari  = 5%, artinya ada hubungan 

yang signifikan antara skor masing-masing indikator dengan skor total (Sugiono, 

2005:142). Korelasi yang signifikan menunjukkan bahwa indikator memang benar-

benar dapat digunakan untuk mengukur variabel yang akan diukur, dengan kata lain 

instrumen yang digunakan valid dengan demikian dapat dipakai dalam penelitian. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya atau diandalkan. Menyusun suatu bentuk instrumen tidak hanya 

harus berisi pernyataan-pernyataan yang berdaya diskriminasi baik akan tetapi 

harus memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Reliabel artinya tingkat 

keterpercayaan hasil suatu pengukuran-pengukuran yang memiliki reliabilitas 

tinggi yaitu yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya.  Reliabilitas 

merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. 

Pada penelitian ini digunakan reliabilitas dengan model Alpha Cronbach. 
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Tabel 4.15 

Nilai Alpha Cronbach Masing-masing Variabel 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Produk (X1) 0,848 Reliabel 

Harga (X2) 0,888 Reliabel 

Tempat (X3) 0,633 Reliabel 

Promosi (X4) 0,833 Reliabel 

Orang (X5) 0,735 Reliabel 

Proses (X6) 0,908 Reliabel 

Bukti Fisik (X7) 0,864 Reliabel 

Keputusan Pembelian (Y) 0,731 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan pada item pertanyaan yang sudah 

valid. Instrumen dinyatakan tidak reliabel jika nilai reliabilitas yang diperoleh tidak 

mencapai 0,6. Hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan 

bahwa masing-masing nilai koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,6 sehingga 

instrumen yang digunakan dinyatakan reliable (Arikunto, 2002: 154). 

 

4.5 Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi, agar persamaan yang dibuat dapat 

menunjukkan hubungan yang valid atau tidak bisa maka perlu diadakan uji asumsi 

klasik pada model regresi yang digunakan. Adapun uji asumsi klasik yang 

dilakukan meliputi : 

4.5.1 Hasil Uji Normalitas  

Salah satu asumsi yang penting dalam pengujian regresi adalah data 

berdistribusi normal. Pengujian normalitas data dengan metode grafis di mana data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan arahnya mengikuti arah garis diagonal, 
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berarti asumsi normalitas data terpenuhi. Hasil uji normalitas disajikan pada gambar 

di bawah ini. 

Gambar 4.1  

Uji Normalitas  

Sumber : Data primer diolah, 2014 

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal 

dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat diketahui bahwa 

data berdistribusi mendekati normal.  

 

 

 



81 

 

 

 

4.5.2 Hasil Uji Multikolinearitas   

Suatu model regresi terbebas dari multikolinieritas jika nilai VIF (Variance 

Inflation Factors) dari masing-masing variabel independen kurang dari 10 dan nilai 

toleransi mendekati 1. Adapun hasil VIF disajikan pada gambar berikut : 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.14 maka dapat diketahui 

bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di sekitar angka 1 dan 

mempunyai angka tolerance mendekati 1, sehingga model regresi dalam penelitian 

ini bebas dari gangguan multikolinearitas (Ghozali, 2006: 81). 

4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitias 

Heteroskedastisitas berarti adanya variasi residual yang tidak sama untuk 

semua pengamatan, atau terdapatnya variasi residual yang semakin besar pada 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.510 1.068  1.413 .161   

PRODUK .227 .064 .293 3.524 .001 .579 1.728 

HARGA .466 .096 .511 4.872 .000 .363 2.753 

TEMPAT .162 .070 .177 2.323 .022 .691 1.447 

PROMOSI .140 .095 .149 1.470 .145 .391 2.560 

ORANG -.075 .086 -.074 -.870 .387 .548 1.824 

PROSES -.072 .096 -.083 -.751 .455 .323 3.099 

BUKTIFISIK .026 .094 .030 .273 .785 .342 2.925 

a. Dependent Variable: KEPUTUSANPEMBELIAN     
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jumlah pengamatan yang semakin besar. Pengujian gejala heteroskedastisitas 

menggunakan  scatterplot, hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Gambar 4.3 

berikut. 

Gambar 4.3  

Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

Berdasarkan Gambar 4.3, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak 

membentuk sebuah pola tertentu  yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di 

bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas  pada 

model regresi menurut Ghozali (2005: 91). 

 

 



83 

 

 

 

4.5.4 Analisis Linear Berganda 

Analisis koefisien regresi pada dasarnya merupakan pengujian terhadap 

derajat signifikansi hubungan dan besarnya pengaruh dari variabel bebas 

(independen) terhadap variabel terikat (dependen). Pengujian ini dapat dilakukan 

dengan dua cara, pertama dengan uji F yang digunakan untuk mengetahui besarnya 

koefisien regresi atau menguji tingkat signifikansi kedua variabel bebas terhadap 

variabel terikat, sedangkan cara yang kedua adalah dengan melihat koefisien regresi 

parsial yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil perhitungan dengan 

menggunakan bantuan program komputer SPSS 17.0 for windows maka dapat 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel Standardized 

Coefficients 
thitung Sig. Keterangan 

Terikat Bebas 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Constant 1,510 1,413 0,161  

Produk (X1) 0,293 3,524 0,001 Signifikan 

Harga (X2) 0,511 4,872 0,000 Signifikan 

Tempat (X3) 0,177 2,323 0,022 Signifikan 

Promosi (X4) 0,149 1,470 0,145 Tidak Signifikan 

Orang (X5) -0,074 -0,870 0,387 Tidak Signifikan 

Proses (X6) -0,083 -0,751 0,455 Tidak Signifikan 

Bukti Fisik 

(X7) 
0,030 0,273 0,785 Tidak Signifikan 

R  = 0,795 

R Square  = 0,633 

Adjusted R Square = 0,605 

Ttabel  = 1,661 

Fhitung  = 22,630 

Ftabel  = 2,11 

Sig. F  = 0,000 

α  = 0,05 

N  = 100 

 

Sumber : Data primer diolah, 2014 
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Dari tabel 4.17 diperoleh persamaan regresi yaitu : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 

Y = 1,510 + 0,293X1 + 0,511X2 + 0,177X3 + 0,149X4 + -0,074X5 + -0,083X6 + 

0,030 

Berdasarkan hasil persamaan tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Konstanta a sebesar 1,510 menunjukkan bahwa apabila ada pengaruh variabel 

bauran pemasaran jasa. Dalam arti kata apabila nilai bauran pemasaran jasa (X1, 

X2, X3, X4, X5, X6, dan X7) adalah sebesar 0 atau nilai ini adalah nilai awal 

sebelum atau tanpa adanya variabel bauran pemasaran jasa. 

b. Koefisien regresi  produk (b1) sebesar 0,293, menunjukkan besarnya pengaruh 

produk terhadap keputusan pembelian, koefisien regresi bertanda positif 

menunjukkan produk berpengaruh searah terhadap keputusan pembelian, yang 

berarti setiap peningkatan produk akan menyebabkan peningkatan keputusan 

pembelian.    

c. Koefisien regresi  harga (b2) sebesar 0,511, menunjukkan besarnya pengaruh 

harga terhadap keputusan pembelian, koefisien regresi bertanda positif 

menunjukkan harga berpengaruh searah terhadap keputusan pembelian, yang 

berarti setiap peningkatan harga akan menyebabkan peningkatan keputusan 

pembelian.    

d. Koefisien regresi  tempat (b3) sebesar 0,177, menunjukkan besarnya pengaruh 

tempat terhadap keputusan pembelian, koefisien regresi bertanda positif 

menunjukkan tempat berpengaruh searah terhadap keputusan pembelian, yang 
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berarti setiap peningkatan tempat akan menyebabkan peningkatan keputusan 

pembelian.     

e. Koefisien regresi  promosi (b4) sebesar 0,149, menunjukkan besarnya pengaruh 

promosi terhadap keputusan pembelian, koefisien regresi bertanda positif 

menunjukkan harga berpengaruh searah terhadap keputusan pembelian, yang 

berarti setiap peningkatan promosi akan menyebabkan peningkatan keputusan 

pembelian.     

f. Koefisien regresi  orang (b5) sebesar -0,074, menunjukkan besarnya pengaruh 

orang terhadap keputusan pembelian, koefisien regresi bertanda negatif 

menunjukkan orang berpengaruh searah terhadap keputusan pembelian, yang 

berarti setiap peningkatan orang akan menyebabkan penurunan keputusan 

pembelian.     

g. Koefisien regresi  proses (b6) sebesar -0,083, menunjukkan besarnya pengaruh 

proses terhadap keputusan pembelian, koefisien regresi bertanda negatif 

menunjukkan proses berpengaruh searah terhadap keputusan pembelian, yang 

berarti setiap peningkatan proses akan menyebabkan penurunan keputusan 

pembelian.     

h. Koefisien regresi  bukti fisik (b7) sebesar 0,030, menunjukkan besarnya 

pengaruh bukti fisik terhadap keputusan pembelian, koefisien regresi bertanda 

positif menunjukkan bukti fisik berpengaruh searah terhadap keputusan 

pembelian, yang berarti setiap peningkatan bukti fisik akan menyebabkan 

peningkatan keputusan pembelian.     
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Koefisien korelasi (R) sebesar 0,795; menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang kuat antara produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti 

fisik terhadap keputusan pembelian sebesar 79,5%. Hubungan ini dapat 

dikategorikan kuat, sebagaimana diketahui bahwa suatu hubungan dikatakan 

sempurna jika koefisien korelasinya mencapai angka 100% atau 1 (baik dengan 

angka positif atau negatif). 

 

4.6 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan bagian yang penting dalam penelitian, 

setelah data terkumpul dan diolah maka nantinya dalam suatu penelitian akan 

mendapatkan suatu hasil dan makna dari hasil pengolahan data penelitian tersebut.  

Kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti. 

Berikut adalah hasil dari pengujian hipotesis :  

Pengujian Hipotesis (Uji T) 

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa produk, harga, distribusi 

dan promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara parsial, 

menggunakan uji t. Adapun hasil uji t disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.17 

Hasil Uji t 

Variabel thitung ttabel Sig. t Keterangan 

Produk 3,524 1,661 0,001 Signifikan 

Harga 4,872 1,661 0,000 Signifikan 

Distribusi 2,323 1,661 0,022 Signifikan 

Promosi 1,470 1,661 0,145 Tidak Signifikan 

Orang -0,870 1,661 0,387 Tidak Signifikan 

Proses -0,751 1,661 0,455 Tidak Signifikan 

Bukti Fisik 0,273 1,661 0,785 Tidak Signifikan 

Sumber : Data primer diolah, 2014 
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Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Produk 

Hasil  analisis  regresi  diperoleh  nilai thitung = 3,524 sedangkan nilai ttabel = 

1,661 sehingga thitung > ttabel  atau nilai signifikansi 0,001 < 0,05 jadi Ho ditolak 

atau Ha diterima, dengan demikian terbukti variabel produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian.  

2. Harga 

Hasil  analisis  regresi  diperoleh  nilai thitung = 4,872 sedangkan nilai ttabel = 

1,661 sehingga thitung> ttabel  atau nilai signifikansi 0,000 < 0,05 jadi Ho ditolak 

atau Ha diterima,  dengan demikian terbukti variabel harga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian.  

3. Tempat 

Hasil  analisis  regresi  diperoleh  nilai thitung = 2,323 sedangkan nilai ttabel = 

1,980 sehingga thitung> ttabel  atau nilai signifikansi 0,022 < 0,05 jadi Ho ditolak 

atau Ha diterima, dengan demikian terbukti variabel tempat berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian.  

4. Promosi 

Hasil  analisis  regresi  diperoleh  nilai thitung = 1,470 sedangkan nilai ttabel = 

1,980 sehingga thitung< ttabel  atau nilai signifikansi 0,145 > 0,05 jadi Ho diterima 

atau Ha ditolak,  dengan demikian terbukti variabel promosi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

5. Orang 

Hasil  analisis  regresi  diperoleh  nilai thitung = -0,870 sedangkan nilai ttabel = 

1,980 sehingga thitung < ttabel  atau nilai signifikansi 0,387 > 0,05 jadi Ho ditolak 
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atau Ha diterima, dengan demikian terbukti variabel orang berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian.  

6. Proses 

Hasil  analisis  regresi  diperoleh  nilai thitung = -0,751 sedangkan nilai ttabel = 

1,980 sehingga thitung< ttabel  atau nilai signifikansi 0,455 > 0,05 jadi Ho diterima 

atau Ha ditolak,  dengan demikian terbukti variabel proses tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian.  

7. Bukti Fisik 

Hasil  analisis  regresi  diperoleh  nilai thitung = 0,273 sedangkan nilai ttabel = 

1,980 sehingga thitung< ttabel  atau nilai signifikansi 0,785 < 0,05 jadi Ho diterima 

atau Ha ditolak,  dengan demikian terbukti variabel bukti fisik tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.  

 

4.7 Implikasi Hasil Penelitian 

4.7.1. Variabel Produk  

Produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi t lebih kecil dari  = 0,5 (0,001< 0,05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa produk yang baik dapat menarik minat konsumen untuk 

melakukan keputusan pembelian pada My Pantry. Produk merupakan  segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki dan 

digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan 

pembeli. My Pantry harus bisa mempertahankan produk-produk yang sekiranya 

menjadi unggulan bagi konsumen. Atau melakukan inovasi produk dengan 

menambahkan kualitas atau segi desain yang lebih unik untuk produk tersebut. 
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4.7.2. Variabel Harga 

Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi t lebih kecil dari  = 0,5 (0,000< 0,05). Harga merupakan 

faktor yang dianggap paling menarik bagi konsumen terutama mahasiswa dalam 

menentukan keputusan untuk memilih suatu produk. Konsumen menganggap 

penting untuk memperhatikan harga di dalam membuat keputusan untuk memilih 

suatu produk. Secara spesifik setiap konsumen menyadari hubungan yang relatif 

antara harga dan tingkat harapan mereka tentang produk yang dibutuhkan. Dengan 

My Pantry yang lebih fokus kepada mahasiswa tentunya mahasiswa atau 

masyarakat menengah mayoritas lebih mempertimbangkan harga yang murah 

dengan kualitas produk pada nomer dua. My Pantry disarankan untuk tetap manjaga 

kestabilan harga yang telah ditetapkan. Disamping menguntungkan untuk pihak 

konsumen, produsen harus tetap mengutamakan profitabilitas. 

4.7.3. Variabel Tempat 

Variabel tempat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi t lebih kecil dari  = 0,5 (0,022 < 0,05). Hal 

ini menunjukkan bahwa penting atau tidaknya sebuah lokasi akan sangat 

bergantung pada jenis usaha yang ditawarkan dan berhubungan dengan keputusan 

pembelian. Dengan bertempat di Jl. Cengger Ayam no. 36 Malang, My Pantry 

mempunyai kesempatan untuk mendapatkan konsumen yang banyak karena 

berdekatan dengan pemukiman mahasiswa. 

Untuk meningkatkan keputusan pembelian, My Pantry harus meningkatkan 

kepuasan setiap pelanggan dan mempertahankan tingkat kepuasan tersebut dalam 
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jangka panjang. Untuk meningkatkan kepuasan, My Pantry harus menambah rasa 

nyaman, aman dan strategis terhadap konsumen sehingga dapat bertahan dan 

mengarah pada pembelian ulang, perekomendasian, dan proporsi pembelanjaan 

yang meningkat. 

4.7.4. Variabel Promosi  

Variabel promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian, ditunjukkan dengan nilai signifikansi t lebih besar dari  = 0,5 (0,145 > 

0,05). Konsumen memilih serta menggunakan barang maupun jasa karena 

konsumen terlebih dahulu telah mengenal apa yang mereka butuhkan tersebut, 

dalam hal ini My Pantry harus pandai-pandai mengkomunikasikan apa yang 

ditawarkan kepada konsumen. Dalam hal ini yang mayoritas konsumen adalah 

mahasiswa, promosi bukan merupakan hal yang bisa mempengaruhi keputusan 

pembelian. Mahasiswa mengenal usaha bisnis cafe biasanya cukup hanya dari 

mulut ke mulut atau Word of Mouth (WOM). Namun disamping hal tersebut My 

Pantry harus evaluasi di bidang promosi untuk mendapatkan konsumen sebanyak-

banyakanya. Promosi bisa dilakukan dengan menyebarkan lembaran brosur ke 

kampus-kampus atau lingkungan sekitar, mengadakan acara seperti Live Music 

pada hari-hari tertentu, atau juga bisa memberi potongan harga pada konsumen 

yang telah melakukan pembelian pada intensitas yang telah ditentukan. 

4.7.5 Orang  

Variabel orang tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi t lebih besar dari  = 0,5 (0,387 > 0,05). Hal 

ini dikarenakan konsumen acuh terhadap penampilan, sikap, dan profesionalitas 

karyawan. Namun disamping itu My Pantry telah berusaha menerapkan teori 
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variabel orang dengan memaksimalkan keramahan karyawan. Respon atau 

feedback dari karyawan ke konsumen dinilai sudah bagus karena kecakapan dan 

tanggapnya karyawan seperti adanya keluhan konsumen atau sejenisnya. My Pantry 

harus bisa memberikan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan agar lebih 

profesional dalam melayani konsumen. 

4.7.6 Proses 

Variabel proses tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian, ditunjukkan dengan nilai signifikansi t lebih besar dari  = 0,5 (0,455 > 

0,05). Hal ini menunjukkan bahwa proses pemesanan, proses pelayanan, dan jam 

operasional My Pantry kurang dapat menarik konsumen. Dari penelitian ini 

disarankan untuk My Pantry lebih mengoptimalkan proses operasionalnya misalnya 

kecepatan dan ketepatan pemesanan pada pelayanan, dan jam operasional yang 

tepat bagi konsumen. 

4.7.7 Bukti Fisik 

Variabel promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian, ditunjukkan dengan nilai signifikansi t lebih besar dari  = 0,5 (0,785 > 

0,05). Penataan ruang yang sedemikian rupa menjadikan konsumen merasa nyaman 

dan tak ingin segera menginggalkan tempat duduk. Kondisi bangunan yang rapi dan 

bersih selalu dipertimbangkan oleh My Pantry. Namun dari kesemuanya itu 

konsumen tetap menganggap bahwa itu merupakan hal yang memang harus 

dilakukan oleh semua usaha bisnis jasa terutama yang bergerak di bidang cafe. My 

Pantry disarankan untuk lebih meningkatkan bukti fisik misalnya memperluas lahan 

parkir dan membuat desain atau ciri khas yang unik
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan judul penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, 

rumusan hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan 

kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan, 

dihasilkan koefisien regresi pada ketujuh variabel independen yaitu, produk, 

produk, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik adalah sebagai 

berikut : 

a. Variabel produk bernilai positif yang artinya setiap peningkatan produk 

akan menyebabkan peningkatan keputusan pembelian. 

b. Variabel harga bernilai positif yang artinya setiap peningkatan harga 

akan menyebabkan peningkatan keputusan pembelian. 

c. Variabel tempat bernilai positif yang artinya setiap peningkatan positif 

akan menyebabkan peningkatan keputusan pembelian. 

d. Variabel promosi bernilai negatif yang artinya setiap peningkatan 

promosi akan menyebabkan penurunan keputusan pembelian. 

e. Variabel orang bernilai negatif yang artinya setiap peningkatan orang 

akan menyebabkan penurunan keputusan pembelian. 

f. Variabel proses bernilai negatif yang artinya setiap peningkatan proses 

akan menyebabkan penurunan keputusan pembelian 
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g. Variabel bukti fisik bernilai positif yang artinya setiap peningkatan 

bukti fisik akan menyebabkan peningkatan keputusan pembelian. 

2. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa produk, harga, dan distribusi 

memiliki pengaruh secara parsial atau dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada My Pantry. 

3. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa promosi, orang, proses, dan 

bukti fisik tidak memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada My Pantry.     

5.2 Saran    

Adapun  saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan pihak My Pantry dapat mempertahankan serta meningkatkan 

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

konsumen tertarik untuk melakukan keputusan pembelian My Pantry dan 

tidak beralih ke café lain.  

2. Hendaknya My Pantry terus meningkatkan kualitas karyawan dari segi 

penampilan, sikap, serta profesionalitas sebaik mungkin untuk menarik 

minat konsumen baru dan mempertahankan konsumen lama.  

3. Disarankan untuk peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti variabel-variabel 

lain yang belum masuk dalam model, karena dalam penelitian ini masih 

terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian, 

misalnya kualitas pelayanan.
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