
 
 

77 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Penyajian Data 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Griya Batik MX Mall lantai II 18B Jalan 

Veteran kota Malang. Griya Batik memiliki lokasi yang strategis di MX Mall yaitu di 

dekat dengan taman bermain di Mall tersebut yang memungkinkan para orang tua 

yang menunggu anaknya bermain untuk mampir dan berbelanja di Griya Batik. MX 

Mall itu terletak di dekat Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang dan 

dekat dengan pemukiman warga sehingga memungkinkan Griya Batik mudah untuk 

dijangkau baik dengan kendaraan umum maupun dengan kendaraan pribadi, 

ditambah lagi kenyamanan dan keamanan tempat parkir yang disediakan oleh pihak 

pengelola MX Mall. Dalam menjalankan aktifitasnya, Griya Batik melayani 

penjualan langsung, penjualan via online shop, mengikuti pameran-pameran tentang 

batik yang dilakukan diluar outlet dan juga menerima pesanan partai besar, sehingga 

memungkinkan banyaknya jumlah konsumen yang melakukan pembelian di Griya 

Batik. Hal ini merupakan satu kesempatan bagi peneliti untuk menyebarkan kuesioner 

karena setiap harinya dapat dipastikan Griya Batik didatangi oleh konsumennya, 

terlebih lagi diakhir pekan. Banyaknya jumlah konsumen menyebabkan konsumen 

yang datang juga heterogen, yang tentu saja data yang diperoleh heterogen pula. 

Meskipun demikian tidak semua konsumen dapat dijadikan responden karena tidak 

semua konsumen bisa masuk dalam kriteria sebagai responden. Kriteria yang bisa 
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dijadikan responden yaitu konsumen yang berumur lebih dari 17 tahun dan yang 

pernah melakukan pembelian di Griya Batik. 

2. Gambaran Umum Responden 

 Responden dalam penelitian ini adalah kosumen Griya Batik di MX Mall kota 

Malang. Penelitian dilakukan terhadap 100 orang responden melalui penyebaran 

kuesioner. Karakteristik responden disusun berdasarkan jenis kelamin, usia, profesi, 

dan penghasilan.  

Berdasarkan hasil penelitian pada 100 responden yang merupakan konsumen 

Griya Batik diperoleh gambaran umum yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dilihat dari jenis kelamin responden diperoleh data sebagaimana 

tercantum dalam Tabel 4.1 

Tabel 4.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah  

Responden 

Persentase  

(%) 

1 Laki-laki 53 53 

2 Perempuan 47 47 

Jumlah 100 100 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebanyak 53 orang responden (53%) 

berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 47 orang responden (47%) berjenis 

kelamin perempuan. Dengan demikian kelompok responden berjenis kelamin 

laki-laki merupakan kelompok terbanyak, yang berarti bahwa dari 100 orang 

responden yang menjadi sampel penelitian sebagian besar berjenis kelamin 

laki-laki. 
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b. Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Dilihat dari Usia responden diperoleh data sebagaimana dalam Tabel 4.2 

Tabel 4.2  

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 
No Usia Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 17-22
 th

 12 12 

2 23-28
 th

 36 36 

3 29-34 
th
 26 26 

4 35-40
 th

 18 18 

5 41-46
 th 5 5 

6 47-52 
th
 2 2 

7 >53
 th

 1 1 

Jumlah 100 100 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebanyak 12 orang responden (12%) 

berusia antara 17-22 tahun, 36 orang responden (36%) beurusia antara 23-28 

tahun, 26 orang responden (26%) berusia antara 29-34 tahun, 18 orang 

responden (18%) berusia antara 35-40 tahun, 5 orang responden (5%) berusia 

antara 41-46 tahun, 2 orang responden (2%) berusia antara 47-52 tahun, dan 

hanya ada satu (1) orang responden (1%) yang berusia >53 tahun. Dengan 

demikian kelompok responden terbanyak adalah kelompok Usia 23-28 tahun 

dengan jumlah 36 orang (36%). 

c. Distribusi Responden Berdasarkan Profesi 

Dilihat dari profesi responden diperoleh data sebagaimana  dalam Tabel 4.3 

Tabel 4.3 

 Distribusi Responden Berdasarkan Profesi 
No Pekerjaan Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1 PNS 11 11 

2 Pegawai Swasta 47 47 

3 Wiraswasta 20 20 

4 Lain-lain 22 22 

Jumlah 100 100 
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Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 100 responden konsumen Griya 

Batik sebanyak 11 orang responden (11%) bekerja sebagai PNS. 47 orang 

responden (47%) bekerja sebagai Pegawai Swasta, 20 orang responden (20%) 

bekerja sebagai Wiraswasta, dan responsen yang memilih pekerjaan lain-lain 

sebanyak 22 orang responden (22%). Dengan demikian kelompok responden 

terbanyak adalah kelompok responden yang bekerja sebagai Pegawai Swasta 

dengan jumlah 47 orang responden (47%). 

d. Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan 

Dilihat dari penghasilan responden dalam sebulan diperoleh data 

sebagaimana dalam Tabel 4.4 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan 
No Penghasilan Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

1. Rp. 0,00                  - <  Rp. 1.500.000,00 15 15 

2. Rp. 1.500.000,0      - <  Rp. 3.000.000,00 41 41 

3. Rp. 3.000.000,00    - <  Rp. 4.500.000,00 22 22 

4. Rp. 4.500.000,00    - <  Rp. 6.000.000,00 9 9 

5. Rp. 6.000.000,00    - <  Rp. 7.500.000,00 4 4 

6. ≥ Rp.  7.500.000,00 2 2 

7. TAI*  7 7 

Jumlah 100 100 

Ket: *TAI = Tidak Ada Informasi 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa terdapat 15 orang responden (15%) mendapatkan 

penghasilan perbulan kurang dari Rp. 1.500.000. Sebanyak 41 orang responden 

(41%) mendapatkan penghasilan per bulan mulai dari Rp. 1.500.000 sampai kurang 

dari Rp. 3.000.000, 22 orang responden (22%) mendapatkan penghasilan mulai dari 

Rp. 3.000.000 sampai kurang dari Rp. 4.500.000. Terdapat 9 orang responden (9%) 

mendapatkan penghasilan mulai dari Rp. 4.500.000 sampai kurang dari Rp. 



81 
 

6.000.000. Terdapat 4 orang responden (4%) yang mendapatkan penghasilan mulai 

dari Rp. 6.000.000 sampai kurang dari Rp. 7.500.000, dan 2 orang responden (2%) 

mendapatkan penghasilan lebih dari/sama dengan Rp. 7.500.000, Serta 7 orang 

responden (7%) tidak mencantumkan informasi penghasilan per bulan mereka dalam 

pengisian kuisioner (TAI). Dengan demikian kelompok responden dengan jumlah 

terbesar adalah responden dengan penghasilan Rp.1.500.000 - < Rp.3.000.000 

sejumlah 41 orang (41%). 

3. Gambaran Variabel-variabel yang diteliti  

 Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi 

jawaban responden dari hasil pertanyaan kuesioner kepada 100 orang responden yang 

merupakan konsumen Griya Batik. Berikut tabel distribusi frekuensi jawaban 

responden terhadap indikator-indikator pernyataan masing masing variabel penelitian. 

a. Distribusi Frekuensi Variabel Produk (X1)  

Variabel Produk terdiri dari 3 (tiga) indikator pernyataan yang diajukan 

kepada responden mengenai Produk ini, hasil dari distribusi frekuensinya dapat 

dilihat dalam Tabel 4.5 

 Tabel 4.5 terlihat bahwa indikator Kualitas Produk (X1.1) ada sebanyak 3 

orang responden (3%) mengatakan sangat tidak setuju bahwa Griya Batik 

menyediakan produk yang berkualitas, 64 orang responden (64%) mengatakan setuju, 

dan  terdapat 33 orang responden (33 %) yang menyatakan mereka sangat setuju 

bahwa Griya Batik menyediakan produk yang berkualitas. Rata-rata dari indikator 

peningkatan kualitas pelayanan adalah sebesar 4,24 yang berarti mendekati setuju.  
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Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Variabel Produk 

 

No. 

 

Indikator 

Alternatif Jawaban  

Mean 1 2 3 4 5 

F % F % f % f % f % 

1. X1.1 3 3 0 0 0 0 64 64 33 33 4,24 

2. X1.2 0 0 3 3 1 1 62 62 34 34 4,27 

3. X1.3 2 2 1 1 1 1 60 60 36 36 4,27 

Grand Mean 4,26 

Sumber: Lampiran 5 diolah 

Keterangan: 

1 = Sangat Tidak Setuju   X1.1    = Kualitas produk  

2 = Tidak Setuju     X1.2  = Ketersediaan produk 

3 = Kurang Setuju    X1.3  = Keragaman jenis produk 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

    

Hasil perhitungan bahwa dalam indikator Ketersediaan produk (X1.2) terdapat 

3 orang responden (3%) menjawab tidak setuju, terdapat 1 orang responden (1%)  

menjawab kurang setuju, terdapat 62 orang responden (62%) mengatakan bahwa 

mereka setuju, dan 34 orang responden (34%) mengatakan sangat setuju bahwa 

Griya Batik menyediakan produk yang diperlukan. Rata-rata dari indikator 

ketersediaan produk adalah sebesar 4,27 yang berarti mendekati setuju. 

Indikator Keragaman Jenis Produk  (X1.3) menunjukkan bahwa terdapat 2 

orang responden (2%) yang menyatakan sangat tidak setuju bahwa Griya Batik 

mempunyai beragam jenis pilihan produk, 1 orang responden (1%) menyatakan 

tidak setuju, 1 orang responden (1%) menyatakan kurang setuju, 60 orang responden 

(60%) menyatakan bahwa mereka menjawab setuju dan 36 orang responden (36%) 

menjawab sangat setuju bahwa Griya Batik mempunyai beragam jenis pilihan 

produk. Rata-rata dari indikator keragaman jenis produk adalah sebesar 4,27 yang 

berarti mendekati setuju. 



83 
 

b. Distribusi Frekuensi Variabel Harga (X2) 

Variabel Harga terdiri dari 3 indikator pernyataan yang diajukan kepada 

responden mengenai Harga, hasil distribusi Frekuensinya terlihat dalam Tabel 4.6 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Variabel Harga 

Sumber: Lampiran 5 diolah 

Keterangan: 

1 = Sangat Tidak Setuju  X2.1 = Harga produk sesuai dengan kualitas  

2 = Tidak Setuju   X2.2 = Harga yang ditawarkan lebih murah 

3 = Kurang Setuju   X2.3 = Potongan harga atau diskon 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

  

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa indikator Harga Produk sesuai dengan kualitas 

(X2.1) sebanyak 1 orang responden (1%) mengatakan tidak setuju, 1 orang responden 

(1%) mengatakan kurang setuju, 61 orang responden mengatakan setuju (61%) dan 

sisanya 37 orang responden (37%) mengatakan sangat setuju bahwa harga produk 

Griya Batik sesuai dengan kualitas produknya. Rata-rata dari harga produk sesuai 

dengan kualitas adalah sebesar 4,34. 

 Tabel 4.6 menunjukkan bahwa indikator Harga Produk sesuai dengan 

kualitas (X2.1) sebanyak 1 orang responden (1%) mengatakan tidak setuju, 1 orang 

responden (1%) mengatakan kurang setuju, 61 orang responden mengatakan setuju 

(61%) dan sisanya 37 orang responden (37%) mengatakan sangat setuju bahwa 

 

No. 

 

Indikator 

Alternatif Jawaban 
 

Mean 
1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

1. X2.1 0 0 1 1 1 1 61 61 37 37 4,34 

2. X2.2 1 1 0 0 4 4 59 59 36 36 4,29 

3. X2.3 1 1 0 0 1 1 43 43 55 55 4,51 

Grand Mean 4,38 
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harga produk Griya Batik sesuai dengan kualitas produknya. Rata-rata dari harga 

produk sesuai dengan kualitas adalah sebesar 4,34 yang berarti mendekati setuju. 

Indikator Harga yang ditawarkan lebih murah (X2.2) terdapat sebanyak 1 

orang responden (1%) menjawab sangat tidak setuju, 4 orang responden (4%) 

menjawab kurang setuju, 59 orang responden (59%) menjawab setuju dan 36 orang 

responden (36%) menjawab sangat setuju mengenai harga yang ditawarkan lebih 

murah. Rata-rata dari indikator Harga yang ditawarkan lebih murah adalah sebesar 

4,29 yang berarti mendekati setuju. 

Indikator Potongan Harga atau Diskon (X2.3)  terdapat 1 orang responden 

(1%) yang mengatakan sangat tidak setuju bahwa potongan harga atau diskon yang 

ditawarkan Griya Batik menarik perhatian, 1 orang responden (1%) mengatakan 

kurang setuju, 43 orang responden (43%) mengatakan setuju dan sisanya sebanyak 

55 orang responden (55%) mengatakan sangat setuju. Rata-rata dari indikator 

potongan harga atau diskon adalah sebesar 4,51. 

c. Distribusi Frekuensi Variabel Promosi (X3) 

Variabel Promosi terdiri dari 5 indikator pernyataan yang diajukan kepada 

responden mengenai Promosi, hasil dari distribusi Frekuensinya dapat dilihat 

dalam Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa indikator media promosi yang digunakan 

(X3.1) sebanyak 2 orang responden (2%) mengatakan sangat tidak setuju, 2 orang 

responden (2%) mengatakan tidak setuju, 64 orang responden mengatakan setuju 

(64%) dan sisanya 26 orang responden (26%) mengatakan sangat setuju. Rata-rata 



85 
 

dari media promosi yang digunakan adalah sebesar 4,22 yang berarti mendekati 

setuju. 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Promosi 

No. Indikator 

Alternatif Jawaban 

Mean 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

1. X3.1 2 2 2 2 0 0 64 64 32 32 4,22 

2. X3.2 3 3 1 1 5 5 65 65 26 26 4,10 

3. X3.3 1 1 2 2 8 8 53 53 36 36 4,21 

4. X3.4 2 2 1 1 6 6 61 61 30 30 4,16 

5. X3.5 2 2 1 1 7 7 53 53 37 37 4,22 

Grand Mean 4,18 

Sumber: Lampiran 5 diolah 

Keterangan: 

1 = Sangat Tidak Setuju  X3.1 = Media promosi yang digunakan tepat 

2 = Tidak Setuju   X3.2 = Iklan yang dibuat menarik perhatian 

3 = Kurang Setuju   X3.3 = Pesan iklan mudah dipahami 

4 = Setuju    X3.4 = Display sebagai media iklan 

5 = Sangat Setuju   X3.5 = Banner sebagai media iklan 

 

    

Indikator Iklan yang dibuat Griya Batik menarik perhatian (X3.2)  terdapat 3 

orang responden (3%) yang mengatakan sangat tidak setuju bahwa Iklan yang dibuat 

Griya Batik menarik perhatian, 1 orang responden (1%) mengatakan tidak setuju, 5 

orang responden (5%) mengatakan kurang setuju, 65 orang responden (65%) 

mengatakan setuju dan sisanya sebanyak 26 orang responden (26%) mengatakan 

sangat setuju. Rata-rata dari indikator Iklan yang dibuat menarik perhatian adalah 

sebesar 4,10 yang berarti mendekati setuju. 

Indikator pesan iklan mudah dipahami (X3.3), 1 orang responden (1%) 

menyatakan sangat tidak setuju, 2 orang responden (2%) menyatakan tidak setuju, 8 

orang responden (8%) menyatakan kurang setuju, 53 orang responden (53%) 
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menyatakan setuju dan 36 orang responden (36%) menyatakan sangat setuju bahwa 

pesan iklan mudah dipahami. Rata-rata dari indikator pesan iklan mudah dipahami 

adalah  sebesar 4,21 yang berarti mendekati setuju. 

Indikator penggunaan display sebagai media iklan (X3.4) terdapat 2 responden 

(2%) menyatakan sangat tidak setuju, 1 orang responden (1%) menyatakan tidak 

setuju, 6 orang responden (6%) menyatakan kurang setuju, 61 orang responden 

(61%) menyatakan setuju dan 30 orang responden (30%) menyatakan sangat setuju. 

Rata-rata indikator penggunaan display sebagai media iklan sebesar 4,16 yang 

berarti mendekati setuju.  

Indikator penggunaan banner sebagai media iklan (X3.5) terdapat 2 orang 

responden (2%) yang mengatakan sangat tidak setuju, 1 orang responden (1%) 

mengatakan tidak setuju, 7 orang responden (7%) mengatakan kurang setuju, 53 

orang responden (53%) mengatakan setuju dan 37 orang responden mengatakan 

sangat setuju. Rata-rata indikator penggunaan banner sebagai media iklan sebesar 

4,16 yang berarti mendekati setuju. 

d. Distribusi Frekuensi Variabel Fasilitas fisik (X4) 

Variabel Promosi terdiri dari 5 indikator pernyataan yang diajukan kepada 

responden mengenai Fasilitas Fisik, hasil dari distribusi Frekuensinya dapat dilihat 

dalam Tabel 4.8.   

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa indikator kemudahan menemukan barang yang 

diinginkan (X4.1) sebanyak 1 orang responden (1%) menjawab sangat tidak setuju, 

sebanyak 1 orang responden (1%) menjawab tidak setuju, sebanyak 1 orang 

responden (1%) menjawab kurang setuju, sebanyak 73 orang responden (73%) 
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menjawab setuju dan 24 orang responden (24%) menjawab sangat setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa kemudahan 

menemukan barang yang diinginkan di outlet Griya Batik. Rata-rata dari indikator 

kemudahan menemukan barang yang diinginkan adalah sebesar 4,18 yang berarti 

mendekati setuju.      

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Variabel Fasilitas fisik 

No. Indikator 

Alternatif Jawaban 

Mean 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

1. X4.1 1 1 1 1 1 1 73 73 24 24 4,18 

2. X4.2 1 1 2 2 1 1 67 67 29 29 4,21 

3. X4.3 1 1 1 1 3 3 64 64 31 31 4,23 

4. X4.4 2 2 0 0 4 4 58 58 36 36 4,26 

5. X4.5 1 1 2 2 0 0 57 57 40 40 4,33 

Grand Mean 4,24 

Sumber: Lampiran 5 diolah 

Keterangan: 

1 = Sangat Tidak Setuju X4.1 = Kemudahan menemukan barang yang diinginkan 

2 = Tidak Setuju  X4.2 = Display etalase menarik 
3 = Kurang Setuju  X4.3 = Warna interior menarik 

4 = Setuju   X4.4 = Musik yang tepat 

5 = Sangat Setuju  X4.5 = penerangan yang menyeluruh 
 

 Indikator display etalase yang menarik (X4.2)  terdapat 1 orang responden 

(1%) responden yang mengatakan sangat tidak setuju, 2 orang responden (2%) 

mengatakan tidak setuju, 1 orang responden (1%) mengatakan kurang setuju, 67 

orang responden (67%) mengatakan setuju dan sisanya 29 orang responden (29%) 

mengatakan sangat setuju. Rata-rata dari indikator display etalase yang menarik ini 

adalah sebesar 4,21 yang berarti mendekati setuju. 
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Indikator Warna interior yang menarik (X4.3), terdapat 1 orang responden 

(1%) menjawab sangat tidak setuju, 1 orang responden (1%) menjawab tidak setuju, 

3 orang responden (3%) menjawab kurang setuju, 64 orang responden (64%) 

menjawab setuju, dan 31 orang responden menjawab sangat setuju (31%).  Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa warna interior yang 

menarik. Rata-rata dari indikator warna interior yang menarik adalah sebesar 4,23 

yang berarti mendekati setuju.  

  Indikator Musik yang tepat (X4.4) terdapat 2 orang responden (2%) menjawab 

sangat tidak setuju, tidak ada yang menjawab tidak setuju, 4 orang responden 

menjawab kurang setuju (4%), 58 orang responden (58%) menjawab setuju dan 36 

orang responden (36%) sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden setuju bahwa musik yang diputar di outlet Griya Batik tepat. Rata-rata 

dari indikator musik yang tepat adalah sebesar 4,26 yang berarti mendekati setuju. 

 Indikator penerangan yang menyeluruh (X4.5) terdapat 1 orang responden 

(1%) yang menjawab sangat tidak setuju, 2 orang responden (2%) menjawab tidak 

setuju, 57 orang responden (57%) menjawab setuju dan sisanya 47 orang responden 

(47%) menjawab sangat setuju. Rata-rata dari indikator penerangan yang 

menyeluruh ini adalah sebesar 4,33 yang berarti mendekati setuju. 

e. Distribusi Frekuensi Variabel Pelayanan (X5) 

Variabel Pelayanan terdiri dari 5 indikator pernyataan yang diajukan 

kepada responden, distribusi Frekuensinya terlihat dalam Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 menunjukkan bahwa indikator ketanggapan karyawan (X5.1) 

sebanyak 2 orang responden (2%) menjawab sangat tidak setuju, sebanyak 2 orang 

responden (2%) menjawab kurang setuju, sebanyak 55 orang responden (55%) 

menjawab setuju dan 41 orang responden (41%) menjawab sangat setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa ketanggapan karyawan 

saat konsumen membutuhkan bantuan. Rata-rata dari indikator kemudahan 

menemukan barang yang diinginkan adalah sebesar 4,33 yang berarti mendekati 

setuju. 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Variabel Pelayanan 

No. Indikator 

Alternatif Jawaban 

Mean 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

1. X5.1 2 2 0 0 2 2 55 55 41 41 4,33 

2. X5.2 2 2 0 0 2 2 53 53 43 43 4,35 

3. X5.3 2 2 0 0 2 2 62 62 34 34 4,26 

4. X5.4 2 2 0 0 1 1 51 51 46 46 4,39 

5. X5.5 2 2 0 0 3 3 39 39 57 57 4,33 

Grand Mean 4,33 

Sumber: Lampiran 5 diolah 

Keterangan: 

1 = Sangat Tidak Setuju  X5.1 = Ketanggapan Karyawan   

2 = Tidak Setuju   X5.2 = Sikap Karyawan 

3 = Kurang Setuju   X5.3 = Penampilan Karyawan 

4 = Setuju    X5.4 = Kemudahan melakukan pembayaran 

5 = Sangat Setuju   X5.5 = Kemudahan memesan produk 

 

Indikator sikap karyawan (X5.2)  terdapat 2 orang responden (2%) responden 

yang mengatakan sangat tidak setuju, 2 orang responden (2%) mengatakan kurang 

setuju, 53 orang responden (53%) mengatakan setuju dan sisanya 43 orang 
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responden (43%) mengatakan sangat setuju. Rata-rata dari indikator sikap karyawan  

yang menarik ini adalah sebesar 4,35 yang berarti mendekati setuju. 

Indikator penampilan karyawan (X5.3), terdapat 2 orang responden (2%) 

menjawab sangat tidak setuju, 2 orang responden (2%) menjawab kurang setuju, 62 

orang responden (62%) menjawab setuju, dan 34 orang responden menjawab sangat 

setuju (34%).  Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa 

penampilan karyawan rapi. Rata-rata dari indikator penampilan karyawan adalah 

sebesar 4,26 yang berarti mendekati setuju. 

Indikator Kemudahan pembayaran (X5.4) terdapat 2 orang responden (2%) 

menjawab sangat tidak setuju, tidak ada yang menjawab tidak setuju, 1 orang 

responden menjawab kurang setuju (1%), 51 orang responden (51%) menjawab 

setuju dan 46 orang responden (46%) sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden setuju bahwa Griya Batik  memberikan kemudahan dalam 

melakukan pembayaran. Rata-rata dari indikator musik yang tepat adalah sebesar 

4,39 yang berarti mendekati setuju. 

Indikator kemudahan memesan produk (X5.5) terdapat 2 orang responden (2%) 

yang menjawab sangat tidak setuju, 3 orang responden (3%) menjawab kurang 

setuju, 39 orang responden (39%) menjawab setuju dan sisanya 56 orang responden 

(56%) menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden setuju bahwa Griya Batik  memberikan kemudahan dalam pemesanan 

produk. Rata-rata dari indikator penerangan yang menyeluruh ini adalah sebesar 

4,47 yang berarti mendekati setuju. 
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f. Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Ada 3 indikator pernyataan yang diajukan kepada responden mengenai 

Keputusan Pembelian, hasil dari distribusi frekuensinya terlihat dalam Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 menunjukkan indikator Kualitas Produk (Y1), sebanyak 8 orang 

responden (8%) mengatakan sangat tidak setuju, 2 orang responden (2%) 

mengatakan tidak setuju, 1 orang responden (1%) mengatakan kurang setuju, 47 

orang responden (47%) mengatakan setuju, dan terdapat 42 orang responden (42%) 

yang mengatakan bahwa mereka sangat setuju mengenai keputusan pembelian yang 

dilakukan berdasarkan pertimbangan kualitas produk. Rata-rata dari indikator 

Kualitas Produk adalah sebesar 4,13 yang berarti mendekati setuju. 

Tabel 4.10 

Distribusi frekuensi Variabel Keputusan Pembelian 

Sumber: Lampiran 5 diolah 

Keterangan: 

1 = Sangat Tidak Setuju  Y1 = Pertimbangan kualitas produk   

2 = Tidak Setuju   Y2 = Pertimbangan jenis produk 

3 = Kurang Setuju   Y3 = Pertimbangan waktu pembelian 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

Indikator Jenis Produk (Y2) sebanyak 5 orang responden (5%) mengatakan 

sangat tidak setuju, sebanyak 5 orang responden (5%) mengatakan tidak setuju, 1 

orang responden (1%) mengatakan kurang setuju, 48 orang responden (48%) 

 

No. 

 

Indikator 

Alternatif Jawaban 
 

Mean 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

1. Y1 8 8 2 2 1 1 47 47 42 42 4,13 

2. Y2 5 5 5 5 1 1 48 48 41 41 4,15 

3. Y3 5 5 4 4 8 8 45 45 38 38 4,07 

Grand Mean 4,11 
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mengatakan setuju dan 41 orang responden (41%) mengatakan sangat setuju 

mengenai keputusan pembelian yang dilakukan berdasarkan jenis produk. Rata-rata 

indikator dari Jenis produk adalah sebesar 4,15 yang berarti mendekati setuju. 

Indikator waktu pembelian (Y3) sebanyak 5 orang responden (5%) 

mengatakan sangat tidak setuju, 4 orang responden (4%) mengatakan tidak setuju, 8 

orang responden (8%) mengatakan kurang setuju, 45 orang responden (45%) 

mengatakan setuju dan terdapat 38 orang responden (38%) mengatakan sangat setuju 

mengenai keputusan pembelian yang dilakukan berdasarkan waktu pembelian. Rata-

rata indikator waktu pembelian adalah sebesar 4,07 yang berarti mendekati setuju. 

 

B. Hasil Analisis Faktor 

1. Pembentukan Matrik Korelasi  

a. Nilai Kaiser-Mayer-Oklin (KMO) 

Nilai KMO sebesar 0.796 pada Lampiran 9 (lihat halaman 143), lebih dari 0,5 

yang dianggap mencukupi, karena KMO > 0,5 memberikan informasi bahwa 

analisis faktor merupakan pilihan yang tepat.  

b. Uji Barlet Test of Sphericity  

Hasil nilai Bartlett’s Test of Sphericity Lampiran 9 (lihat halaman 143) adalah 

1605E3 atau 0,001605 lebih besar dengan taraf signifikansi 0,000< 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel saling berkorelasi. Di samping itu, 

hasil Bartlett’s Test of Sphericity memiliki keakuratan/signifikansi yang tinggi 

(0,000) memberi implikasi bahwa matriks korelasi cocok untuk analisis 

faktor. 
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c. Measure of Sampling Adequacy (MSA)  

Hasil dari pengukuran kecukupan sampling (Measure of Sampling Adequacy 

atau MSA) dapat dilihat melalui korelasi anti image pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai MSA 

≥ 0,5 sehingga tidak ada indikator yang harus dikeluarkan dari variabel. Oleh 

karena itu analisis faktor dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. 

Tabel 4.11 

Anti Image Matrices 

  Sumber: Lampiran 6 diolah 

  

2. Menentukan Jumlah Faktor  

Langkah ini dilakukan dengan metode determination based on eigenvalue  di 

mana hanya faktor yang mempunyai eigenvalue di atas 1 yang dipakai, sedangkan 

Indikator Nilai MSA 

(X1.1)  Kualitas produk 0,755 

(X1.2)  Ketersediaan produk 0,776 

(X1.3)  Keragaman jenis produk 0,713 

(X2.1)  Harga produk sesuai dengan kualitas  0,713 

(X2.2)  Harga yang ditawarkan lebih murah 0,635 

(X2.3)   Potongan Harga atau diskon 0,714 

(X3.1)   Media promosi yang digunakan tepat 0,787 

(X3.2)   Iklan yang dibuat menarik perhatian 0,731 

(X3.3)   Pesan iklan mudah dipahami   0,786 

(X3.4)   Penggunaan display sebagai media iklan 0,713 

(X3.5)    Penggunaan banner sebagai media iklan 0.785 

(X4.1)   Kemudahan menemnukan barang yang diinginkan 0,861 

(X4.2)   Display etalase yang menarik 0,830 

(X4.3)   Warna interior yang menarik 0,883 

(X4.4)   Musik yang tepat 0,775 

(X4.5)   Penerangan yang menyeluruh 0,883 

(X5.1)   Ketanggapan karyawan 0,849 

(X5.2)   Sikap karyawan 0,805 

(X5.3)   Penampilan karyawan 0,862 

(X5.4)   Kemudahan pembayaran 0,855 

(X5.5)   Kemudahan memesan produk 0,839 
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faktor eigenvalue dibawah 1 tidak dimasukkan dalam model. Melalui proses 

ekstraksi faktor dihasilkan 5 faktor yang mempunyai eigenvalue di atas 1 yang 

kemudian dimasukkan dalam model. Hasil ekstraksi faktor terlihat pada Tabel 

4.12. 

 Suatu faktor dianggap dapat mempengaruhi komponen apabila mempunyai 

eigenvalue lebih besar dari 1. Faktor yang mempunyai eigenvalue lebih besar dari 1 

adalah sebanyak 5 faktor dimana ke-5 faktor tersebut dapat menjelaskan sebesar 

77,266% (4,220 + 3,734 + 3,693 + 2,410 + 2,168) keragaman komponen asal. 

Berdasarkan Ieigenvalue pada Tabel 4.12 telah didapatkan 5 faktor yang terbentuk 

dari 21 indikator yang dilakukan analisis. 

Tabel 4.12 

Total Variance Explained 

 

Faktor Eigenvalue Presentase Varian Presentase Kumulatif 

1 4,220 20,097 20,097 

2 3,734 17,782 37,879 

3 3,693 17,585 55,464 

4 2,410 11,476 66,940 

5 2,168 10,326 77,266 

 Sumber: Lampiran 8 diolah  

3. Penggolongan Komponen ke dalam Faktor 

  Setelah menentukan jumlah faktor, selanjutnya dilakukan penggolongan 

komponen untuk dimasukkan ke dalam faktor, yaitu dengan melihat nilai loading 

factor yang berada dalam kolom yang sama maka komponen tersebut akan 

dimasukkan pada faktor yang sama. 
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 Dalam tahap ini digunakan metode varimax dengan tujuan untuk 

memaksimaksimumkan nilai loading setiap faktor di mana pengelompokkan setiap 

aksi rotasi faktor lebih dekat dengan kelompok komponen masing-masing. Kelima 

faktor ini akan diberi nama sesuai komponen yang menyusunnya 

a. Matriks Faktor sebelum Rotasi 

Matriks faktor sebelum rotasi merupakan model awal yang di peroleh 

sebelum dilakukan rotasi. Koefisien yang ada pada setiap faktor diperoleh 

setelah proses pembakuan terlebih dahulu, di mana koefisien yang diperoleh 

saling dibandingkan. Koefisien (Loading factor) yang signifikan (>0,5) dapat 

dikatakan mewakili faktor yang terbentuk. Pada Tabel 4.13 dapat dilihat 

distribusi indikator yang signifikan kepada faktor pada matriks faktor sebelum 

rotasi. 

Pada matriks faktor ini (distribusi variabel kepada faktor sebelum rotasi), 

dapat dilihat bahwa faktor 1 diwakili oleh 10 indikator, faktor 2 diwakili oleh 5 

indikator, faktor 3 tidak ada yang mewakili, faktor 4 diwakili oleh 3 indikator 

dan faktor 5 juga diwakili oleh 3 indikator. Matriks faktor ini (distribusi faktor 

sebelum rotasi) masih dijumpai sebuah bentuk struktur data yang belum 

sederhana. Hal ini karena tidak seluruh faktor memiliki koefisien loading factor 

yang cukup untuk mewakili, sehingga ada sebuah faktor yang diwakili oleh 

banyak indikator. 
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Tabel 4.13 

Component Matrix 

 

Indikator  

Identifikasi Faktor 

1 2 3 4 5 

(X5.2) Sikap karyawan  0,759     

(X5.5) Kemudahan memesan produk  0,754     

(X5.3) Penampilan karyawan  0,739     

(X5.1) Ketanggapan karyawan  0,709     

(X5.4) Kemudahan pembayaran  0,689     

(X4.5) Penerangan yang menyeluruh  0,667     

(X4.2) Display etalase yang menarik  0,610     

(X4.4) Musik yang tepat  0,608     

(X4.3) Warna interior yang menarik  0,599     

(X4.1) Kemudahan menemnukan barang yang diinginkan 0,576     

(X3.4) Penggunaan display sebagai media iklan  0,726    

(X3.5) Penggunaan banner sebagai media iklan  0,715    

(X3.3) Pesan iklan mudah dipahami  0,654    

(X3.2) Iklan yang dibuat menarik perhatian  0,651    

(X3.1) Media promosi yang digunakan tepat  0,648    

(X2.2) Harga yang ditawarkan lebih murah    0,762  

(X2.1) Harga produk sesuai dengan kualitas    0,647  

(X2.3) Potongan Harga atau diskon    0,643  

(X1.1) Kualitas produk  0,455    0,640 

(X1.3) Keragaman jenis produk 0,502    0,626 

(X1.2) Ketersediaan produk 0,584    0,592 

Sumber: Lampiran 10 diolah 

 

b. Matriks Faktor setelah Rotasi 

Model awal yang diperoleh dari matriks faktor sebelum dilakukan rotasi, 

belum menerangkan sebuah struktur data yang sederhana. Harus dilakukan 

rotasi faktor dengan metode varimax untuk menghasilkan model faktor yang 

jauh lebih sederhana dari matriks sebelum dilakukan rotasi. Hasil rotasi faktor 

terlihat pada Tabel 4.14. 

Dari Tabel 4.14 matriks faktor setelah rotasi diketahui bahwa tidak ada 

indikator yang memiliki loading factor ≤ 0,5. Dengan demikian, indikator 

tersebut dapat diinterprestasikan karena mewakili faktor yang terbentuk.  
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Tabel 4.14  

 Rotated Component Matrix 

 

Variabel  

Identifikasi Faktor 

1 2 3 4 5 

(X5.2) Sikap karyawan  0,914     

(X5.1) Ketanggapan karyawan  0,906     

(X5.3) Penampilan karyawan  0,885     

(X5.5) Kemudahan memesan produk  0,816     

(X5.4) Kemudahan pembayaran  0,814     

(X3.4) Penggunaan display sebagai media iklan   0,880    

(X3.5) Penggunaan banner sebagai media iklan   0,869    

(X3.3) Pesan iklan mudah dipahami   0,852    

(X3.2) Iklan yang dibuat menarik perhatian  0,824    

(X3.1) Media promosi yang digunakan tepat  0,779    

(X4.4) Musik yang tepat   0,853   

(X4.3) Warna interior yang menarik    0,849   

(X4.2) Display etalase yang menarik   0,824   

(X4.5) Penerangan yang menyeluruh   0,800   

(X4.1) Kemudahan menemnukan barang yang diinginkan   0,784   

(X1.1) Kualitas produk    0,868  

(X1.3) Keragaman jenis produk    0,859  

(X1.2) Ketersediaan produk    0,827  

(X2.3) Potongan Harga atau diskon     0,888 

(X2.2) Harga yang ditawarkan lebih murah     0,788 

(X2.1) Harga produk sesuai dengan kualitas     0,768 

Sumber: Lampiran 10 diolah 

4. Pemberian Nama Faktor Baru 

a. Faktor Pelayanan (X5). Kontribusi varian dari faktor ini adalah sebesar 

20,097% dengan eigenvalue 4,220. 

b. Faktor Promosi (X3). Kontribusi varian dari faktor ini adalah sebesar 17,782% 

dengan eigenvalue 3,734. 

c. Faktor Fasilitas Fisik (X4). Kontribusi varian dari faktor ini adalah sebesar 

17,585% dengan eigenvalue 3,693. 
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d. Faktor Harga (X2). Kontribusi varian dari faktor ini adalah sebesar 11,476% 

dengan eigenvalue 2,410.  

e. Faktor Produk (X1). Kontribusi varian dari faktor ini adalah sebesar 10,326% 

dengan eigenvalue 2,168. 

Hasil dari rotasi faktor (Tabel 4.15) menunjukkan bahwa indikator (X5.1), 

(X5.2), (X5.3), (X5.4), (X5.5) dan indikator  (X3.1), (X3.2), (X3.3), (X3.4), (X3.5)  tidak 

mengalami perpindahan identifikasi faktor, sedangkan untuk indikator (X4.1), 

(X4.2), (X4.3), (X4.4), (X4.5) berpindah dari indentifikasi faktor 1 ke identifikasi 

faktor 3, indikator  (X1.1), (X1.2), (X1.3), berpindah dari identifikasi faktor 5 ke 

indentifikasi faktor 4 serta indikator (X2.1), (X2.2), (X2.3) berpindah dari 

identifikasi faktor 4 ke identifikasi faktor 5. 

5. Uji  Reliabilitas model faktor 

 Uji reliabilitas model faktor baru dilakukan setelah terbentuknya faktor yang 

baru. Pengujian realibilitas faktor baru ini menggunakan Alpha Cronbach seperti 

pengujian reliabilitas pada umumnya. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai 

Alpha Cronbach adalah sebesar ≥ 0,6 (Arikunto, 2006:196). Tabel 4.15 

menunjukkan hasil pengujian reliabilitas faktor baru yang terbentuk. Berdasarkan 

tabel 4.16 dapat dilihat bahwa kelima model faktor yaitu produk, harga, promosi, 

fasilitas fisik dan pelayanan adalah reliabel dengan masing-masing Koefisien 

Reliabilitas adalah sebesar 0,881; 0,783; 0,909; 0,902; dan 0,944. 

1) Faktor 1 dengan identifikasi nama yaitu faktor Pelayanan (X5), yang terdiri dari 

sikap karyawan (X5.2), ketanggapan karyawan (X5.1), penampilan karyawan 

(X5.3), kemudahan memesan produk (X5.5), kemudahan pembayaran (X5.4). 
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kontribusi varian dari faktor Pelayanan adalah sebesar 20,097% dengan 

eigenvalue 4,220 dan nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,944. Nilai loading 

factor yang paling tinggi pada faktor Pelayanan yaitu sikap karyawan (X5.2) 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Reliabilitas Model Faktor 

Identifikasi 

Faktor 

Indikator  Koefisien 

Reabilitas 

Koefisien 

Korelasi 

Keterangan 

 

 

1 

(X5.2) 

(X5.1) 

(X5.3) 

(X5.5) 

(X5.4) 

 

 

0,944 

 

 

0,6 

 

 

Reliabel 

 

 

2 

(X3.4) 

(X3.5) 

(X3.3) 

(X3.2) 

(X3.1) 

 

 

0,909 

 

 

0,6 

 

 

Reliabel 

 

 

3 

(X4.4) 

(X4.3) 

(X4.2) 

(X4.5) 

(X4.1) 

 

 

0,902 

 

 

0,6 

 

 

Reliabel 

4 (X1.1) 

(X1.3) 

(X1.2) 

0,881 0,6 Reliabel 

 

5 

(X2.2) 

(X2.3) 

(X2.1) 

 

0,783 
 

0,6 
 

Reliabel 

Sumber: Lampiran 4 diolah 

 

2) Faktor 2 dengan identifikasi nama yaitu faktor Promosi  (X3) yang terdiri dari 

penggunaan display sebagai media iklan (X3.4), penggunaan banner sebagai 

media iklan (X3.5), pesan iklan mudah dipahami (X3.3), iklan yang dibuat menarik 

perhatian (X3.2) dan media promosi yang digunakan tepat (X3). Kontribusi varian 

dari faktor promosi adalah sebesar 17,782% dengan eigenvalue  3,734 dan nilai 
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koefisien reliabilitas 0,909. Nilai loading factor yang paling tinggi pada faktor 

promosi yaitu penggunaan display sebagai media iklan (X3.4). 

3) Faktor 3 dengan identifikasi nama yaitu Faktor Fasilitas Fisik (X4) yang terdiri 

dari musik yang tepat (X4.4), warna interior yang menarik (X4.3), display etalase 

yang menarik (X4.2), penerangan yang menyeluruh (X4.5) dan kemudahan 

menemukan barang yang diinginkan (X4.1). kontribusi varian dari faktor Fasilitas 

Fisik adalah sebesar 17.585% dengan eigenvalue 3,693. Nilai loading factor 

yang paling tinggi pada faktor fasilitas fisik yaitu musik yang tepat (X4.4). 

4) Faktor 4 dengan identifikasi nama yaitu Faktor Produk (X1) yang terdiri dari 

kualitas produk (X1.1), keragaman jenis produk (X1.3) dan ketersediaan produk 

(X1.2). kontribusi varian dari faktor produk adalah sebesar 11,476% dengan 

eigenvalue 2,410. Nilai loading factor yang paling tinggi pada faktor produk 

yaitu kualitas produk (X1.1). 

5) Faktor 5 dengan identifikasi nama yaitu Faktor Harga (X2) yang terdiri dari 

harga yang ditawarkan lebih murah (X2.2), potongan harga atau diskon (X2.3) dan 

harga produk sesuai kualitas (X2.1). Kontribusi varian dari faktor harga adalah 

sebesar 10,362% dengan eigenvalue 2,168. Nilai loading factor yang paling 

tinggi pada faktor harga yaitu pada harga yang ditawarkan lebih murah (X.2).  

 

C. Hasil Analisis Regresi 

1. Analisis Regresi Berganda 

Analisis dilanjutkan dengan melakukan uji regresi untuk mengetahui faktor-

faktor tersebut terhadap keputusan pembelian. 
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Tabel 4.16 

Rekapitulasi Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Sumber: Lampiran 11 diolah 

 

Tabel 4.16 (Rekapitulasi Lampiran 11 halaman 143) menunjukkan nilai 

koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square) sebesar 0,525 atau 

52,5% tingkat signifikan 0,0000 (P<0.05), artinya pengaruh faktor Produk (X1), 

Harga (X2), Promosi (X3), Fasilitas Fisik (X4)  dan, Pelayanan (X5) yang 

digunakan dalam regresi ini secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap 

keputusan pembelian (Y) sebebsar 52,5% , sedangkan sisanya sebesar 47,5% 

merupakan kontribusi dari faktor yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = -13,480 + 0,303 X1 + 0,477 X2 + 0,282 X3 + 0,195 X4 + 0,259 X5 

 

Dari hasil analisis regresi (Tabel 4.17) dapat diketahui bahwa faktor Produk 

(X1), Harga (X2), Promosi (X3), Fasilitas Fisik (X4)  dan, Pelayanan (X5) secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian dengan nilai 

          Variabel Koefisien 

Regresi 

(B) 

Koefisien 

Beta 

 

t 

Probabi

-litas 

Keputusan 

Terhadap 

Ho 

Terikat          Bebas 

 

 

Y 

(X1) Produk 0,303 0,192 2,411 0,018 Ditolak 

(X2) Harga 0,477 0,244 3,348 0,001 Ditolak 

(X3) Promosi 0,282 0,308 4,161 0,000 Ditolak  

(X4) Fasilitas Fisik 0,195 0,183 2,369 0,020 Ditolak  

(X5) Pelayanan 0,259 0,281 3,403 0,001 Ditolak  

n                         : 100 

R                        : 0,741 

                        : 0,549 

Adj. R square    : 0,525 

F                        : 22,845 

Sig                     : 0000 
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        sebesar 22,854 sehingga keputusan terhadap Hipotesis (1) yang diajukan 

bahwa ada pengaruh faktor Produk (X1), Harga (X2), Promosi (X3), Fasilitas Fisik 

(X4)  dan, Pelayanan (X5) terhadap keputusan pembelian diterima yang artinya 

bahwa faktor Produk (X1), Harga (X2), Promosi (X3), Fasilitas Fisik (X4)  dan, 

Pelayanan (X5) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian. 

Tabel 4.17 

ANOVAᵇ 
Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 483,231 5 22,854 ,000ª 

Residual 397,519 94   

Total 880,750 99   

 

a. Predictors: (Constant), X5, X3,X2,X4,X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Lampiran 11 diolah 

2. Analisis Regresi Parsial 

Dari kelima variabel bebas tersebut, faktor Promosi (X3) mempunyai nilai 

beta tertinggi yaitu 0,308 dibandingkan dengan faktor Produk (X1), Promosi (X3), 

Fasilitas Fisik (X4) dan, Pelayanan (X5). Hal ini berarti faktor tersebut merupakan 

faktor yang dominan mempengaruhi keputusan pembelian. Besarnya pengaruh untuk 

setiap variabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Faktor Produk (X1) 

Hasil analisis regresi menunjukkan faktor Produk mempunyai nilai 

koefisien regresi (B) 0,303; mean terbesar terdapat pada indikator Kualitas 

Produk (X1.2) sebesar 4,27 dan indikator Keragaman Jenis Produk (X1.3) sebesar 
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4,27   dengan         sebesar 2,411 dan probabilitas 0,018 (P<0,05) sehingga Ho 

ditolak. Secara parsial faktor-faktor produk yang terdiri dari kualitas produk, 

ketersediaan produk dan, keragaman jenis produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 

b. Faktor Harga (X2) 

Hasil analisis regresi menunjukkan faktor Harga mempunyai nilai koefisien 

regresi (B) 0,477; mean terbesar terdapat pada indikator Potongan harga atau 

diskon (X2.3) sebesar 4,51 dengan         sebesar 3,348 dan probabilitas 0,001 

(P<0,05) sehingga Ho ditolak. Secara parsial faktor-faktor Harga yang terdiri 

dari harga produk sesuai kualitas, harga yang ditawarkan lebih murah dan, 

potongan harga atau diskon berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian. 

c. Faktor Promosi (X3) 

Hasil analisis regresi menunjukkan faktor Promosi mempunyai nilai 

koefisien regresi (B) 0,282; mean terbesar terdapat pada indikator Media 

Promosi yang digunakan (X3.1) sebesar 4,22 dan indikator Banner sebagai 

media iklan (X3.5) sebesar 4,22 dengan         sebesar 4,161 dan probabilitas 

0,000 (P<0,05) sehingga Ho ditolak. Secara parsial faktor-faktor promosi yang 

terdiri dari media promosi yang digunakan, iklan yang dibuat menarik 

perhatian, pesan iklan mudah dipahami, penggunaan display sebagai media 

iklan, penggunaan banner  sebagai media iklan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 
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d. Faktor Fasilitas Fisik (X4)  

Hasil analisis regresi menunjukkan faktor Fasilitas Fisik mempunyai nilai 

koefisien regresi (B) 0,195; mean terbesar terdapat pada indikator Penerangan 

menyeluruh (X4.5) sebesar 4,33 dengan         sebesar 2,369 dan probabilitas 

0,020 (P<0,05) sehingga Ho ditolak. Secara parsial faktor-faktor fasilitas fisik 

yang terdiri dari kemudahan menemukan barang yang diinginkan, display 

etalase yang menarik, warna interior yang menarik, musik yang tepat dan 

penerangan yang menyeluruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian. 

e. Faktor Pelayanan (X5) 

Hasil analisis regresi menunjukkan faktor pelayanan mempunyai nilai 

koefisien regresi (B) 0,259; mean terbesar terdapat pada indikator Kemudahan 

Melakukan Pembayaran (X5.4) sebesar 4,39 dengan         sebesar 3,408 dan 

probabilitas 0,001 (P<0,05) sehingga Ho ditolak. Secara parsial faktor-faktor 

pelayanan yang terdiri dari ketanggapan karyawan, sikap karyawan, penampilan 

karyawan, kemudahan pembayaran dan kemudahan memesan produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. 

D. Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan 2 teknik analisis yaitu Analisis Faktor dan 

Analisis Regresi Linier Berganda. Setelah dilakukan  analisis faktor diketahui 

tidak ada perubahan jumlah faktor yang membentuk Bauran Ritel yaitu 5 faktor. 

Hasil analisis faktor terdapat terdapat 21 indikator yang membentuk 5 faktor yaitu 
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Produk (X1) dengan 3 indikator, Harga (X2) dengan 3 indikator, Promosi (X3) 

dengan 5 indikator, Fasilitas Fisik (X4) dengan 5 indikator dan, Pelayanan (X5) 

dengan 5 indikator. 

1. Faktor-faktor yang membentuk Bauran Ritel (Retailing Mix) 

Kontribusi dari masing-masing faktor yang terbentuk dapat dijelaskan 

seperti berikut: 

a. Faktor 1: Pelayanan, menunjukkan bahwa faktor Pelayanan dengan 

Eigenvalue 2,168 persentase varian 10,326 dan persentase kumulatif 

77,266%. Faktor Pelayanan terdiri dari Ketanggapan Karyawan (X5.1) 

dengan loading factor 0,809, Sikap Karyawan (X5.2) dengan loading factor 

0,914, Penampilan Karyawan (X5.3) dengan loading factor 0,885, 

Kemudahan Pembayaran (X5.4) dengan loading factor 0,814 dan, 

Kemudahan Memesan Produk dengan loading factor 0,816.   

b. Faktor 2: Promosi, menunjukkan bahwa faktor Promosi dengan Eigenvalue 

3,693, persentase varian 17,585 dan persentase kumulatif 55,464%. Faktor 

Promosi terdiri dari  Media Promosi yang digunakan (X3.1) dengan loading 

factor 0,779 Iklan yang dibuat menarik perhatian (X3.2) dengan loading 

factor 0,824 Pesan Iklan mudah dipahami (X3.3) dengan loading factor 

0,852 Penggunaan Display sebagai media Iklan (X3.4) dengan loading factor 

0,880 dan, Penggunaan Banner sebagai media Iklan (X3.5) dengan loading 

factor 0,869. 

c. Faktor 3: Fasilitas Fisik menunjukkan bahwa faktor Fasilitas Fisik dengan 

Eigenvalue 2,410 persentase varian 11,476 dan persentase kumulatif 
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66,940%. Faktor Fasilitas Fisik terdiri dari Kemudahan menemukan barang 

yang diinginkan (X4.1) dengan loading factor 0,784, Display etalase yang 

menarik (X4.2)  dengan loading factor 0,824, Warna Interior yang menarik 

(X4.3)  dengan loading  factor 0,849, Musik yang tepat (X4.4) dengan loading 

factor 0,843 dan, Penerangan yang menyeluruh (X4.5) dengan loading  

factor 0,800.    

d. Faktor 4: Produk, menunjukkan bahwa faktor Produk dengan Eigenvalue 

4,220 persentase varian 20,097 dan persentase kumulatif 20,097%. Faktor 

Produk terdiri dari Kualitas Produk (X1.1) dengan loading factor 0,868, 

Ketersediaan Produk (X1.2) dengan loading factor 0,827, Keragaman Jenis 

Produk (X1.3) dengan loading factor 0,859.  

e. Faktor 5: Harga, menunjukkan bahwa faktor Harga dengan Eigenvalue 

4,734 persentase varian 17,782 dan persentase kumulatif 37,879%. Faktor 

Harga terdiri dari Harga Produk sesuai dengan kualitas (X2.1) dengan 

loading factor 0,768, Harga yang ditawarkan lebih murah (X2.2) dengan 

loading factor 0,788 dan, Potongan Harga atau diskon dengan loading 

factor 0,888. 

Dalam faktor yang telah disebutkan tidak indikator yang dieliminasi atau 

dibuang karena semua indikator memiliki loading  factor lebih dari 0.5 (>0.5). 

2. Pengaruh Variabel Bauran Ritel (Retailing Mix) Terhadap Keputusan 

Pembelian 

  Dari hasil analisis regresi, dapat diketahui bahwa faktor Produk (X1), Harga 

(X2), Promosi (X3), Fasilitas Fisik (X4)  dan, Pelayanan (X5) secara bersama-
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sama berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian dengan nilai 

        sebesar 22,854 dan tingkat signifikansi 0,0000 (P<0,05). Untuk hasil 

analisis regresi parsial, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengaruh Faktor Produk (X1) terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

Berdasarkan hasil perhitungan secara parsial pada Tabel 4.17 faktor 

Produk (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

Pembelian (Y). hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) 0,303 

dengan         sebesar 2,411 dan probabilitas 0,018 (P<0,05) sehingga 

hipotesis (1) diterima, maka hipotesis yang menyatakan faktor Kualitas 

Produk (X1.1), Ketersediaan Produk (X1.2) dan, Keragaman Jenis Produk 

(X1.3) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Keputusan Pembelian 

(Y) diterima. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan (Utami: 2010:86) yang menyatakan 

bahwa “Produk adalah keseluruhan dari penawaran yang dilakukan secara 

normal oleh perusahaan kepada konsumen dalam memberikan pelayanan, 

letak toko, dan nama barang dagangannya. Konsumen akan memberikan 

kesan yang baik terhadap suatu toko apabila toko tersebut dapat 

menyediakan barang yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Oleh 

karena itu, peritel harus tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan 

konsumen”. 
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b. Pengaruh Faktor Harga (X2) Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil perhitungan secara parsial pada Tabel 4.17, faktor 

Harga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

Pembelian (Y). hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) 0,477 

dengan         sebesar 3,348 dan probabilitas 0,001 (P<0,05) sehingga 

hipotesis (1) diterima, maka hipotesis yang menyatakan faktor Harga Produk 

sesuai dengan kualitas (X2.1), Harga yang ditawarkan lebih murah (X2.2), 

Potongan Harga atau diskon (X2.3) berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap Keputusan Pembelian (Y) diterima. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Utami (2010:236), mengemukakan 

bahwa keputusan penetapan harga semakin penting karena pelanggan saat ini 

cenderung mencari nilai produk ketika membeli barang dagangan atau jasa. 

Nilai adalah hubungan antara apa yang diperoleh pelanggan (barang dan 

jasa) dan apa yang harus dia bayar untuk mendapatkan manfaat barang 

tersebut. Pemilihan strategi harga yang tepat merupakan hal penting untuk 

menarik konsumen. konsumen yang merasa mendapatkan harga yang cocok 

dari sebuah peritel akan mendatangi toko, demikian pula sebaliknya 

konsumen yang tidak mendapatkan harga yang cocok akan meninggalkan 

atau tidak mendatangi toko tersebut. 

c. Pengaruh Faktor Promosi (X3) Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil perhitungan secara parsial pada Tabel 4.17, faktor 

Promosi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
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Pembelian (Y). hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) 0,282 

dengan         sebesar 4,161 dan probabilitas 0,020 (P<0,05) sehingga 

hipotesis (1) diterima, maka hipotesis yang menyatakan faktor Media 

Promosi yang digunakan tepat (X3.1), Iklan yang dibuat menarik perhatian 

(X3.2), Pesan Iklan mudah dipahami (X3.3), Penggunaan display sebagai 

media iklan (X3.4) dan, Penggunaan banner sebagai media iklan (X3.5) 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

diterima. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Berman dan Evans dalam 

utami (2010:88) membagi promosi dalam beberapa tipe, diantaranya: point of 

purchase, kontes, kupon, program belanja, undian, contoh gratis, 

demonstrasi, pemberian hadian yang diadakan pada peristiwa khusus. 

Promosi merupakan alat komunikasi untuk menghubungkan keinginan pihak 

peritel dengan konsumen untuk memberitahu, membujuk dan mengingatkan 

konsumen agar mau membeli produk yang dijual dari keuntungan dan 

manfaat yang diperolehnya. Para peritel harus dapat mendukung dan 

memperkuat posisi badan usahanya dipasar. 

d. Pengaruh Faktor Fasilitas Fisik (X4) Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil perhitungan secara parsial pada Tabel 4.17, faktor 

Fasilitas Fisik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan Pembelian (Y). hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi 

(B) 0,195 dengan         sebesar 2,369 dan probabilitas 0,000 (P<0,05) 
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sehingga hipotesis (1) diterima, maka hipotesis yang menyatakan faktor 

Kemudahan menemukan barang yang diinginkan (X4.1), Display etalase yang 

menarik (X4.2), Warna Interior yang menarik (X4.3), Musik yang tepat (X4.4) 

dan, Penerangan yang menyeluruh (X4.5) berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap Keputusan Pembelian (Y) diterima. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan (Utami, 2010:91). Fasilitas fisik 

merupakan faktor penentu dalam mendominasi pangsa pasar yang diinginkan 

oleh perusahaan, karena penguasaan pasar dapat dicapai apabila perusahaan 

mendapat kedudukan yang baik sehingga dapat menciptakan citra perusahaan 

bagi para konsumennya. Secara spesifik, beberapa elemen penting yang 

dapat lebih menonjolkan citra dari suatu toko yaitu beberapa arsitektur yang 

baik, desain eksterior dan interior yang menarik, sumber daya manusia yang 

memadai, penyediaan barang yang baik, lambang dan logo, penempatan 

lokasi dan nama toko yang dapat menarik perhatian. Nama toko berperan 

penting karena sebagian besar dari elemen tersebut berkaitan dengan peritel 

(pengelolanya) yang ditampilkan secara fisik. Adapun faktor-faktor lain yang 

harus dipertimbangkan yaitu kestrategisan, apakah daerah tersebut dapat 

dijadikan pusat bisnis atau bukan dan bagaimana arus lalu lintasnya. Arus 

lalu lintas mempengaruhi penempatan lokasi toko ritel karena dapat menarik 

konsumen untuk mengunjungi toko tersebut, bahkan berbelanja. 

e. Pengaruh Faktor Pelayanan (X5) Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil perhitungan secara parsial pada Tabel 4.17, faktor 

Pelayanan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 



111 
 

Pembelian (Y). hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) 0,259 

dengan         sebesar 3,408 dan probabilitas 0,001 (P<0,05) sehingga 

hipotesis (1) diterima, maka hipotesis yang menyatakan faktor Ketanggapan 

Karyawan (X5.1), Sikap Karyawan (X5.2), Penampilan Karyawan (X5.3), 

Kemudahan Pembayaran (X5.4) dan, Kemudahan Memesan Produk (X5.5) 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

diterima. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Dunne Lusch dan Griffin dalam 

Foster (2008:53) pelayanan yang berkualitas tinggi dapat menggunakan 

program relationship retailing yang di dalamnya termasuk desain menarik 

untuk menarik, memelihara, dan meningkatkan customer relationship. 

pelayanan kepada konsumen dilakukan pedagang eceran untuk memberikan: 

1. Pre transaction service, pelayanan yang disediakan untuk pelanggan 

sebelum masuk kedalam transaksi penjualan yaitu information aids 

(bantuan informasi) dan convenience hours (saat yang 

menyenangkan). 

2. Transaction service, pelayanan yang disediakan selama penjualan, 

seperti credit, lay way, gift wrapping and packaging (pembungkusan 

hadiah), cheking chasing, personal shoping, aktivitas perakitan 

bermacam-macam barang untuk langganan, merchandise availability 

(adanya barang, personal selling, sales transaction). 
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3. Past transaction service pelayanan yang disediakan setelah penjualan 

dilakukan seperti complain handling (penanganan keluhan), 

merchandise return (pengembalian barang), servicicing and repair 

(pelayanan dan perbaikan) dan delivery (pengiriman barang). 

3. Variabel yang Berpengaruh 

 Untuk mengetahui Variabel Bauran Ritel (X) yang dominan 

berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian (Y) dapat dilihat pada nilai 

tertinggi koefisien (B) dari hasil pengujian Produk (X1), Harga (X2), Promosi 

(X3), Fasilitas Fisik (X4)  dan, Pelayanan (X5) terhadap Keputusan Pembelian 

(Y). Pada tabel 4.17 diketahui bahwa variabel Harga  (X2) mempunyai nilai beta 

tertinggi yaitu 0,477 dibanding dengan variabel yang lain. dengan demikian 

maka hipotesis dalam penelitian ini (H:3) yang menyatakan bahwa “Harga (X2) 

mempunyai pengaruh dominan terhadap Keputusan Pembelian pada Griya 

Batik” dinyatakan dapat diterima. 


