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RINGKASAN 

 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang paling 

mempengaruhi dalam keputusan pembelian yaitu, harga dan lokasi dalam 

memutuskan pembelian di Swalayan Surya Pusat Ponorogo, dan menganalisis 

faktor manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian. 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para konsumen 

Swalayan Surya Pusat Ponorogo dengan jumlah 108 responden dengan 

menggunakan teknik Non-Probability Sampling dengan pendekatan Accidental 

Sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan 

menggunakan siapa saja yang ditemui secara kebetulan sebagai sampel. Metode 

analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu analisis regresi berganda. 

Analisis ini meliputi: uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi berganda, 

pengujian hipotesis melalui uji t dan uji f dan determinasi (R
2
). 

Berdasarkan hasil penelitian  ditemukan persamaan regresi sebagai berikut:                             

Y = 14,446 - 0,287 X1 + 0,356 X2. 

Maksud dari persamaan tersebut adalah, (a) pada saat variabel Harga dan lokasi 

tidak ada atau dalam keadaan konstan, maka Keputusan Pembelian sebesar 

14,446. (b) apabila variabel harga naik satu satuan , maka keputusan pembelian  

akan turun sebesar 0,287,  dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan. (c) 

apabila variabel lokasi naik satu satuan , maka keputusan pembelian  akan naik 

sebesar 0,356,  dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan. 

Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan nilai adjusted R square  

pada tabel model summary adalah 0,304. Hal ini berarti 30,4 % keputusan 

pembelian dapat dipengaruhi oleh harga dan lokasi. Sedangkan sisanya yaitu 69,6 

% keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

Hasil dari pergitungan uji t diketahui variabel harga berpengaruh negatif 

terhadap keputusan pembelian di Swalayan Surya Pusat Ponorogo, ini dibuktikan  
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dengan t hitung < t tabel. Sedangkan variabel lokasi berpengaruh positif, ini 

dibuktikan dengan t hitung > t tabel. Hasil F hitung sebesar 24,414 dan F tabel 

sebesar 8,58. Sehingga F hitung > F tabel, yang berarti variable harga dan lokasi 

secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan 

pembelian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pada masa sekarang ini, pola hidup masyarakat semakin maju. Ilmu pengetahuan 

dan teknologi berkembang begitu pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Pengaruh 

perkembangan tersebut sangat nyata, misalnya terciptanya fasilitas-fasilitas yang 

memudahkan kegiatan masyarakat sesuai dengan kemajuan teknologi tersebut. 

Salah satu dampak dari perkembangan teknologi tersebut adalah pada bidang 

pemasaran, yaitu semakin maraknya pasar swalayan ataupun supermarket, pusat 

perbelanjaan yang semakin banyak menawarkan kemudahan, keamanan dan 

kenyamanan bagi konsumen, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mudah dan 

efisien. Dengan banyaknya pusat perbelanjaan yang didirikan maka persaingan antar 

pusat perbelanjaan semakin tinggi, yang menyebabkan anggota masyarakat atau 

konsumen ingin dilayani lebih baik lagi, sesuai dengan apa yang diingin untuk 

memenuhi kebutuhan lainnya. Swalayan sendiri memiliki arti, yaitu sebuah sistem 

pelayanan dimana pembeli melayani diri sendiri karena perusahaan tidak menyediakan 

pramuniaga. 

Persaingan bisnis menuntut perusahaan harus mampu bersikap dan bertindak 

cepat dan tepat dalam menghadapi persaingan di lingkungan bisnis yang bergerak 

sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian. 

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, suatu perusahaan perlu 

memahami perilaku konsumen agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahan 

lainnya. Pemahaman tentang perilaku konsumen itu mempunyai arti penting karena 
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sesungguhnya semua kegiatan perusahaan ditujukan untuk memberikan kepuasan 

kepada konsumen. 

Perusahaan retail tentunya sadar bahwa dalam era globalisasi, pemasaran 

merupakan kunci dan faktor penting untuk mencapai sukses. Pemasaran memusatkan 

perhatian pada konsumen karena dengan tercapainya kebutuhan dan kepuasan 

konsumen akan memberikan keuntungan yang layak dalam jangka panjang dan 

perusahaan tersebut juga akan semakin dikenal oleh konsumen sebagai perusahaan 

yang mampu memberikan kesan baik bagi konsumen. 

Pada saat ini konsumen lebih memilih toko yang bersistem swalayan daripada 

pasar-pasar tradisional karena tempatnya yang lebih nyaman dan barang-barangnya 

lebih lengkap dan juga bisa bebas memilih sendiri barang yang diinginkan. 

Ponorogo memiliki masyarakat yang banyak ragam kelas sosial, agama, latar 

belakang pendidikan, pekerjaan dan pendapatanya, sehingga dalam menghadapi 

kondisisaat ini akan terdapat banyak sekali jawaban yang tentu saja berbeda antara satu 

dengan yang lain tergantung pada faktor kebutuhan. Manusia akan tetap berusaha 

membeli kebutuhan hidupnya walaupun dengan penurunan daya beli. Suasana pasar 

akan sulit di tinggalkan oleh konsumen, karena pasar merupakan tempat untuk 

melakukan jual beli barang, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Dengan 

adanya pasar, konsumen bisa membeli atau berbelanja sesuai barang-barang yang 

dibutuhkan. 

Di Ponorogo sendiri sudah banyak berdiri toko-toko yang menerapkan sistem 

swalayan. Faktor-faktor penting yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi masing-

masing toko berbeda. Bagi suatu toko dengan  menerapkan sistem swalayan, yang 

terpenting adalah dekat dengan konsumen atau bisa juga berada di tengah kota. 

Organisasi lain mungkin menemukan bahwa faktor yang paling penting dalam memilih 
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lokasi adalah dimana tersedia tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, 

ataupun biaya transportasi yang murah bagi para konsumen untuk menjangkau lokasi. 

Jadi, alasan utama terjadinya perbedaan dalam pemilihan lokasi adalah adanya 

perbedaan kebutuhan masing-masing organisasi, salah satunya adalah swalayan 

tersebut. 

Dalam proses penentuan dimana seorang akan berbelanja akan terlihat bahwa 

faktor lokasi dan harga akan ikut menentukan. Keputusan berbelanja biasanya 

memerlukan pertimbangan yang benar-benar mendukung dan dapat menguntungkan 

pembeli seperti faktor lokasi dan harga. Para pembeli cenderung akan memilih 

berbelanja pada swalayan yang memiliki lokasi yang strategis atau mudah di jangkau 

oleh konsumen dan dengan harga yang cenderung lebih murah. 

Lokasi yang mudah dijangkau atau yang berada di tengah keramaian akan 

membuat konsumen merasa bahwa mereka telah diperhatikan, apalagi jika dekat 

dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya seperti, tempat ibadah, ATM, rumah 

makan, dll. Disamping itu, konsumen sekarang ini membutuhkan tempat perbelanjaan 

yang mempunyai barang-barang yang lengkap di dalamnya agar mereka tidak perlu lagi 

pergi ke toko yang lain untuk memperoleh barang lainnya. 

Harga yang ditawarkan oleh sebuah toko juga sangat mempengaruhi konsumen 

dalam menentukan apakah mereka tertarik ataukah tidak, karena harga merupakan hal 

yang paling sensitif bagi konsumen. Mahal atau tidaknya harga di sebuah toko tersebut 

bisa di nilai sendiri oleh para konsumen karena kebutuhan dari konsumen itu berbeda-

beda. Akan tetapi konsumen cenderung lebih tertarik kepada harga yang relative murah 

dari swalayan lain. 

Perkembangan pertokoan di Ponorogo semakin pesat dan setiap pertokoan saling 

berlomba menawarkan keunggulan yang terbaik untuk menarik konsumen. SURYA 



 
 

20 

 

atau lebih di kenal dengan SWALAYAN SURYA merupakan salah satu contoh dari 

sekian banyak toko yang menerapkan sistem swalayan dan juga melakukan seperti 

fungsi di atas bagi para konsumennya. Meskipun banyak swalayan yang bertebaran di 

Ponorogo seperti Ponorogo Permai, Luwes, Amako, Indomart, Alfamart, Intimart, dan 

yang lain, Swalayan Surya tetap menjadi pilihan sebagian besar masyarakat Ponorogo. 

Barang yang dijual di SWALAYAN SURYA merupakan barang kebutuhan sehari-hari 

dan beraneka ragam dan sifatnya terus menerus. Minat dari konsumen kepada 

SWALAYAN SURYA terlihat dari banyaknya pengunjung yang berbelanja di 

SWALAYAN SURYA. 

Saya tertarik meneliti di SWALAYAN SURYA karena dari sekian banyak 

swalayan di Ponorogo yang menawarkan harga bersaing dan lokasi yang berada di 

tengah kota (mendekatkan kepada konsumen), akan tetapi konsumen tetap menjadikan 

SWALAYAN SURYA sebagai tujuan utama mereka dalam berbelanja. Dari latar 

belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan 

judul ”PENGARUH HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN ( STUDI PADA SWALAYAN SURYA  PUSAT PONOROGO )”. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah “ faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian di SWALAYAN SURYA?” Dari masalah penelitian tersebut dirumuskan 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 

a. Apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di SWALAYAN 

SURYA? 

b. Apakah terdapat pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian di SWALAYAN 

SURYA? 
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c. Dari variabel-variabel tersebut, manakah yang paling dominan terhadap keputusan 

pembelian di SWALAYAN SURYA? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Mengingat permasalahan yang ada sangat luas dan supaya nantinya penulisan 

laporan penelitian ini akan lebih terarah maka penulis melakukan pembatasan masalah. 

Batasan masalahnya adalah : 

1. Permasalahan yang di bahas adalah tentang pemasaran dan mengarah kepada perilaku 

konsumen di khususkan tentang marketing mix. 

2. Hubungan antara harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian di  SWALAYAN 

SURYA. 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian di SWALAYAN SURYA. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis lokasi terhadap keputusan pembelian di 

SWALAYAN SURYA. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang paling dominan terhadap 

keputusan pembelian di SWALAYAN SURYA. 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, 

yaitu : 
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a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapakan dapat dijadikan pedoman mengenai faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan 

pembelian produk sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan 

perusahaan selanjutnya. 

b. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan masukan 

bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan masalah 

pengambilan keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. 

c. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

 Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan bacaan 

perpustakaan atau tambahan referensi dari buku-buku yang sudah ada, dan 

sebagai bahan informasi bagi bahan penelitian yang sama. 
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