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SARI 
 
 
Siti Zuliani. 2005. Pengaruh Lokasi dan Harga terhadap Keputusan Berbelanja 
di Mini Market Sarinah Swalayan Ngaliyan Semarang. Skripsi. Jurusan Ekonomi, 
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

Kata Kunci: Lokasi, Harga dan Keputusan Berbelanja. 

Bertambahnya jumlah pasar swalayan dan toko-toko di kota Semarang, 
menyebabkan persaingan semakin ketat. Hal ini mengakibatkan Mini Market 
SARINAH Swalayan Ngalian Semarang mengalami penurunan jumlah konsumen. 
Untuk itu, pemilik perusahaan berusaha mempertahankan pelanggannya supaya 
mereka tidak beralih ke pesaingnya. Adapun yang menjadi pertimbangan 
konsumen dalam membeli adalah lokasi lokasi yang strategis dan harga barang 
yang sesuai dengan harga pasar dengan barang yang di jual. Pengamatan 
sementara menunjukkan bahwa faktor harga yang kurang sesuai dengan harga 
pasar atau barang yang dijual atau juga karena letak lokasi yang kurang strategis 
menurut pembeli. Adanya fenomena inilah yang mendorong untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Lokasi dan Harga Terhadap Keputusan 
Berbelanja di Mini Market SARINAH Swalayan Ngalian Semarang”.       

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang timbul adalah: (1) 
Adakah pengaruh lokasi dan harga terhadap keputusan berbelanja di Mini Market 
SARINAH Swalayan Ngaliyan Semarang? (2) Seberapa besar pengaruh lokasi 
dan harga terhadap keputusan berbelanja di Mini Market SARINAH Swalayan 
Ngaliyan Semarang? Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui ada 
tidaknya pengaruh lokasi dan harga terhadap keputusan berbelanja di Mini Market 
SARINAH Swalayan Ngaliyan Semarang (2) Mengetahui seberapa besar 
pengaruh lokasi dan harga terhadap keputusan berbelanja di Mini Market 
SARINAH Swalayan Ngaliyan Semarang. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh konsumen yang kebetulan sedang 
berbelanja di mini market SARINAH swalayan Semarang. Pengambilan sampel 
menggunakan accidental sampling sebanyak 120 konsumen. Dalam penelitian 
variabel yang diteliti adalah lokasi dan harga sebagai variabel bebas dan 
keputusan berbelanja sebagai variabel terikat. Data yang diambil dalam penelitia 
ini adalah teknik analisis yang digunakan analisis deskriptif prosentase dan teknik  
analisis regresi linier berganda. 

Hasil analisis data diperoleh Fhitung sebesar 16,995 > Ftabel (3,07) yang 
berarti hipotesis yang menyatakan ada pengaruh lokasi dan harga terhadap 
keputusan berbelanja di minimarket SARINAH Swalayan Ngaliyan Semarang 
diterima. Besarnya kontribusi lokasi dan harga terhadap keputusan berbelanja di 
minimarket SARINAH Swalayan Ngaliyan Semarang sebesar 22,5%. Hasil uji 
parsial diperoleh thitung untuk variabel lokasi sebesar 2,188  dengan probabilitas 
0,031 < 0,05 dan thitung sebesar 4,676 dengan probabilitas 0,000 < 0,05 yang 
berarti secara parsial ada pengaruh lokasi dan  harga terhadap keputusan 
berbelanja.  
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: ada pengaruh 
lokasi dan harga terhadap keputusan berbelanja di minimarket SARINAH 
Swalayan Ngaliyan Semarang yaitu sebesar 22,5%. Keputusan berbelanja lebih 
banyak dipengaruhi  harga, sedangkan keputusan berbelanja cenderung cukup, 
sehingga disarankan pengelola mini market SARINAH untuk meningkatkan daya 
tarik dengan menetapkan harga jual yang disesuaikan dengan kualitas produk. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul  

Proses perkembangan dunia usaha yang semakin pesat sekarang ini 

menyebabkan terjadinya persaingan pasar yang semakin ketat. Dengan adanya 

persaingan pasar ini sebuah organisasi bisnis (perusahaan) dituntut untuk dapat 

mengambil langkah-langkah yang tepat agar dapat beradaptasi terhadap perubahan 

iklim usaha yang sangat dinamis. 

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

belakang pendidikan, pekerjaan dan pendapatannya. Sehingga dalam menghadapi 

kondisi saat 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 mustahil akan  di tinggalkan oleh konsumen, karena pasar merupakan 

tempat untuk melakukan jual beli barang, baik kebutuhan pokok maupun kubutuhan 

pelengkap lainnya. Dengan adanya pasar, konsumen bisa membeli atau berbelanja 

sesuai dengan barang – barang yang di butuhkan.  

Faktor-Faktor penting yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi masing-

masing swalayan berbeda. Bagi suatu swalayan atau mini market faktor terpenting 

adalah dekat dengan konsumen. Organisasi lainnya mungkin menemukan bahwa 

faktor yang paling penting adalah memilih lokasi dimana tersedia tenaga kerja yang 

memenuhi kebutuhan organisasi, ataupun biaya transportasi yang murah. Jadi, alasan 

1 
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utama terjadinya perbedaan dalam pemilihan lokasi adalah adanya perbedaan 

kebutuhan masing-masing mini market. 

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. Tjiptono ( 2002 : 41 –  

43 ) menjelaskan ; 

Bahwa di dalam pemilihan lokasi  diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang 
cermat meliputi kemudahan (Akses) atau kemudahan untuk dijangkau dengan 
sarana trasnportasi umum, (Visibilitas) yang baik yaitu keberadaan lokasi yang 
dapat dilihat dengan jelas, lokasi berada pada lalu lintas (Traffic) atau berada 
pada daerah yang banyak orang berlalu lalang yang dapat memberikan peluang 
terjadinya impulse buying, lingkungan sekitar mendukung barang dan jasa yang 
di tawar kandang jauh dari lokasi pesaing. Manullang ( 1991 ) menjelaskan; 

                                    
 Dalam pemilihan lokasi usaha perlu mempertimbangkan faktor lingkungan 

masyarakat, kedekatan dengan pasar atau konsumen, kedekatan dengan tenaga kerja, 

kedekatan dengan suplier, dan kedekatan dengan fasilitas transportasi umum. 

Pada kenyataannya, lokasi SARINAH swalayan yang berada di daerah 

Ngalian Semarang belum memiliki lokasi yang strategis karena dilihat dari lokasinya 

masih jauh dari pusat kota, masih sedikit orang yang melakukan aktivitas bisnis atau 

usaha di daerah tersebut, fasilitas umum yang masih terbatas, dan jauhnya lokasi dari 

para konsumen. Para konsumen di mini market SARINAH kebanyakan adalah 

masyarakat menengah ke atas yang ingin berbelanja secara praktis dengan tanpa 

adanya tawar-menawar seperti yang terjadi di pasar tradisional. Oleh karena itu 

kemungkinan yang menjadi konsumen SARINAH Swalayan adalah masyarakat yang 
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tinggal di daerah perumahan pada daerah itu yaitu Villa Ngalian Permai. Faktor 

lainnya yang memberikan pengaruh terhadap keputusan konsumen dalam berbelanja 

adalah faktor harga.  Menurut Swastha  ( 2003, 241 ); 

Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap proses 
penentuan dimana seorang akan berbelanja. Penetapan harga itu sendiri cukup 
kompleks dan sulit. Harga, nilai, dan faedah (utility) merupakan konsep-konsep 
yang sangat berkaitan. Utility adalah atribut suatu produk yang dapat 
memuaskan kebutuhan. Sedangkan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif 
tentang kekuatan barang untuk menarik barang lain dalam pertukaran. Menurut 
Tjiptono ( 2002 : 154  –  157 );                      
Secara umum ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam 
menetapkan harga yaitu faktor internal perusahaan dan faktor lingkungan 
eksterna 
Faktor internal perusahaan meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi 
bauran pemasaran, biaya, dan organisasi. Sedangkan faktor lingkungan 
eksternal menyangkut persaingan dan sifat pasar serta permintaan. Penetapan 
harga memegang peranan penting dalam mempengaruhi selera dan preferensi 
pelanggan atau konsumen. Penetapan harga sendiri didasarkan pada 
pertimbangan, daya beli pelanggan yaitu kemampuan dan kemauan pelanggan 
untuk membeli, gaya hidup pelanggan yakni menyangkut apakah produk 
tersebut merupakan simbol status atau hanya produk yang digunakan sehari-
hari. 

 
Harga di mini market memiliki kecenderungan lebih mahal dibandingkan dengan 

harga-harga swalayan lainnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa 

usaha swalayan tersebut  ramai dikunjungi oleh konsumen jika pengelolanya mampu 

memahami perilaku dari para konsumennya. Swastha dan Handoko ( 2000 : 119 ) 

menjelaskan bahwa ; 

Untuk mencapai tujuan perusahaan  pemasaran yang baik maka perlu strategi 

pemasaran yang tepat termasuk di  dalamnya adalah penetapan harga dengan 

memperhatikan perubahan perilaku konsumen. 



 4

Dari survei pendahuluan yang peneliti lakukan diketahui bahwa akhir –akhir 

ini jumlah pengunjung yang datang untuk membeli  di mini market SARINAH 

cenderung mengalami penurunan, seperti yang tampak pada grafik di bawah ini : 

 

Gambar 1.1 Omset penjualan swalayan SARINAH 2004. 
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               Sumber :  SARINAH, Omset penjualan 2004 

Penurunan jumlah konsumen yang berkunjung pada minimarket akan diikuti 

dengan menurunnya jumlah pendapatan mini market tersebut, secara otomatis omset 

penjualannya juga ikut menurun. Konsumen akan lebih memilih tempat berbelanja 

yang strategis dengan pertimbangan mudah dijangkau kendaraan umum atau 

membelanjakan uangnya di swalayan lainnya dengan pertimbangan harga yang lebih 

murah.  

Maka berdasarkan latar belakang dari alasan di atas maka peneliti tertarik 

untuk mengangkat kondisi tersebut di atas dalam suatu penelitian dengan judul 

“PENGARUH LOKASI DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN 

BERBELANJA DI MINIMARKET SARINAH SWALAYAN NGALIAN 

SEMARANG”. 
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1.2  Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi  Permasalahan 

             Dalam melaksanakan usahanya, mini market SARINAH swalayan 

mengutamakan daerah yang dekat dengan perumahan walaupun letaknya 

agak jauh dari pusat kota. Seperti yang terlihat di Ngalian Semarang. 

              Kenyataan yang terlihat keberadaan SARINAH di Kota Semarang 

masih belum banyak dikenal ataupun diketahui oleh masyarakat luas. Oleh 

karena itu permasalahan yang terlihat antara lain: 

1. Letak atau lokasi mini market SARINAH yang berada di daerah yang 

agak jauh dari pusat kota. 

2.  Banyaknya pesaing dan adanya perbedaan harga antara mini market 

SARINAH dengan swalayan lain yang berada di sekitar mini market 

SARINAH. 

1.2.2 Rumusan Permasalahan 

               Berdasarkan identifikasi permasalahan maka dapat di rumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh lokasi dan harga terhadap keputusan berbelaja di mini 

market SARINAH swalayan Ngalian Semarang ? 

2. Seberapa  besar pengaruh lokasi dan harga terhadap keputusan berbelanja 

di mini market SARINAH swalayan Ngalian Semarang ? 

 

1.4 Definisi Operasional 

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, terlebih dahulu akan dijelaskan 

beberapa istilah yang di gunakan untuk penelitian ini. 
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a.   Pengaruh 

Pengaruh pada penelitian ini adalah pengaruh dari faktor lokasi, harga terhadap 

keputusan berbelanja di mini market SARINAH swalayan Ngalian Semarang. 

b.   Lokasi 

Lokasi adalah tempat yang berhubungan dengan di mana perusahaan akan di 

dirikan dan di laksanakan. Lokasi yang dimaksud  dalam penelitian ini,   adalah 

letak mini market SARINAH swalayan Ngalian Semarang. 

c.   Harga 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan harga adalah sejumlah uang yang di 

bayarkan oleh pembeli kepada penjual untuk memperoleh sejumlah barang. 

d. Keputusan Berbelanja 

Dalam penelitian ini, yang di maksud keputusan berbelanja adalah perhatian, 

kesukaan, atau keinginan untuk melakukan pembelian di mini market yang 

kemudian diaplikasikan. 

e. Mini   Market 

Mini market adalah tempat perbelanjaan berbentuk toko yang menjual berbagai 

makanan, minuman segar maupun hasil olahan, serta berbagai perlengkapan 

rumah tangga namun tidak sebesar dan selengkap super market. Dalam penelitian 

ini yang menjadi sasaran adalah mini market SARINAH swalayan Ngalian 

Semarang. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini di lakukan dengan tujuan yang di sesuaikan dengan 

permasalahan di atas, yang dituangkan dalam judul penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lokasi dan harga terhadap keputusan 

berbelaja di mini market SARINAH swalayan Ngalian Semarang. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lokasi dan harga terhadap keputusan 

berbelanja di mini market SARINAH swalayan Ngalian Semarang. 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

1.6.1Kegunaan Praktis 

a. Bagi Penulis atau Peneliti 

Penulisan dan penelitian ini dapat di jadikan salah satu sumbangan 

yang cukup penting terhadap ilmu dan pengetahuan yang selama ini telah di 

dapat di bangku kuliah. 

b. Bagi Pemilik atau Pengusaha Mini  Market Pada Umumnya. 

Dapat dijadikan salah satu pertimbangan dan bahan acuan tentang 

bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi pengambilan keputusan 

berbelanja konsumen dan dapat memberikan masukan tentang strategi 

pemasaran swalayan atau mini market yang efektif. 

c. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai suatu hasil kerja dan sebuah karya yang dapat dijadikan 

sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang 

memiliki ketertarikan dibidang yang sama. 
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1.6.2 Kegunaan Teoritis  

a. Sebagai bahan pembanding antara teori dan fakta atau kenyataan yang terjadi 

di lapangan. 

b. Sebagai salah satu bahan acuan dibidang penelitian yang sejenis dan 

pengembangan penelitian yang lebih lanjut. 

c. Sebagai pengembangan terhadap teori keputusan berbelanja dan pemasaran 

pada umumnya. 
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1.5 Sistematika Skripsi 

A. PENDAHULUAN 

B. BAGIAN ISI 

a. BAB I. PENDAHULUAN 

1. Latar belakang masalah  

2. Permasalahan 

3. Penegasan istilah 

4. Tujuan penelitian 

5. Kegunaan penelitian 

6. Sistematika skripsi 

b. BAB II.  LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

c. BAB III.  METODE LOGI PENELITIAN 

d. BAB IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

e. BAB V.   PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN 

C. BAGIAN AKHIR 

a.   DAFTAR  PUSTAKA 

b.   LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

  

 

 

     

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Perilaku Konsumen. 

Menurut Swastha dan Handoko ( 2000 : 10 ) perilaku konsume adalah 

kegiatan – kegiatan individu yang secara langsung terlibat menggunakan dan 

mendapatkan barang atau jasa termasuk di dalamnya proses pengambilan 

keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan – kegiatan tersebut. Ada 

pendapat lain yang mendefinisikan bahwa perilaku konsumen adalah sebagai 

tindakan – tindakan individu secara langsung terlibat di dalam usaha memperoleh, 

mengkonsumsi, dan menentukan produk dan jasa termasuk proses pengambilan 

keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan –tindakan tersebut ( Angel, 

1995 : 3 ). Menurut definisi di atas dapat di simpulkan bahwa perilaku konsumen 

meliputi : 

1. Proses pengambilan keputusan. 

2. Kegiatan – kegiatan individu dalam menilai, mendapatkan dan 

mempergunakan barang dan jasa. 

Menurut Swastha ( 2002 : 76 - 80 ) untuk mengetahui dan memahami 

proses motivasi yang mendasari dan mengarahkan perilaku konsumen dalam 

melakukan pembelian diketahui beberapa teori perilaku konsumen seperti: 

1. Teori ekonomi mikro 

Konsep ekonomi mikro menganut teori kepuasan mengingat yang 

menyatakan sikap konsumen akan berusaha mendapatkan kepuasan maksimal 

dan konsumen akan meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk untuk 

10 
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jangka waktu lama, bila ia telah mendapatkan kepuasan dari produk yang 

sama yang telah dikonsumsikannya. Dalam hal ini kepuasan yang didapatkan 

sebanding atau lebih besar dan marginal utility yang diturunkan dari 

pengeluaran yang sama untuk beberapa produk lain. 

Teori ini didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu : 

a) Bahwa konsumen selalu mencoba untuk memaksimumkan kepuasannya 

dalam batas-batas kemampuan finansial-nya. 

b) Bahwa ia mempunyai pengetahuan tentang beberapa alternatif sumber 

untuk memuaskan kebutuhannya. 

c) Bahwa ia selalu bertindak rasional. 

Konsep kepuasan mengingat sering digunakan oleh pembeli-pembeli 

industri sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk membeli barang-

barang tahan lama, sedangkan bagi konsumen rumah tangga model ekonomi 

ini sering digunakan untuk mengambil keputusan pembelian barang-barang 

konsumsi yang berharga mahal. 

2. Teori Psikologis 

Ada beberapa teori yang termasuk dalam teori psikologis, yaitu : 

a)  Teori belajar  

Contoh penggunaan teori belajar dalam program pemasaran ini meliputi 

teknik-teknik seperti : 

1)   Pemberian contoh barang secara cuma-cuma.   

Hal ini terutama digunakan untuk menimbulkan kebiasaan membeli 

barang bermerk baru. 
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2) Penjualan barang dengan hadiah. Kalau konsumen dapat 

mengumpulkan beberapa pembungkus memperoleh beberapa 

pembungkus memperoleh hadiah 

3) Dalam menentukan strategi pengiklanan agar efektif, iklan harus 

menimbulkan dorongan yang kuat, misalnya untuk minuman 

pendorong yang kuat adalah rasa haus. 

Beberapa teori yang dapat menjelaskan penafsiran dan peramalan proses 

belajar konsumen ini adalah : 

- Stimulus Response Theory (teori rangsangan-tanggapan) 

Menurut teori ini proses belajar merupakan satu tanggapan dari 

seseorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya. 

- Cognitive Theory (teori kesadaran) 

Tingkah laku merupakan hasilnya yang positif atau negatif dari 

suatu tanggapan, dan tidak ada variabel lain yang turut 

mempengaruhinya. Para ahli teori kesadaran lebih menekankan 

pada proses pemikiran seseorang karena sangat menentukan dalam 

pembentukan pola perilakunya. 

- Gestalt dan Field Theory (Teori bentuk dan bidang) 

Teori bentuk ini memandang proses belajar dan tingkah laku secara 

keseluruhan. Teori bidang mengemukakan bahwa perilaku secara 

umum adalah hasil interaksi yang nampak antara individu dan 

lingkungan psikologis. Tekanan pada teori ini ialah pentingnya 

interaksi manusia dengan ruang hidupnya, atau lebih khusus dengan 
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lingkungan psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku dan 

memuaskan kebutuhannya. 

b)  Teori psikoanalitis 

Dalam teori menyatakan bahwa tingkah laku manusia ini 

dipengaruhi oleh adanya keinginan terpaksa dan adanya motif yang 

tersembunyi. Jadi teori yang dikemukakan menyangkut kepribadian 

seseorang. Tindakan seseorang yang tidak direncanakan akan mudah 

sekali menimbulkan akibat-akibat yang kurang baik. Namun tidak 

berarti bahwa akibat yang ditimbulkan selalu tidak baik, dapat pula 

terjadi sebaliknya. 

3. Teori sosiologis 

Dalam teori sosiologis yang dikemukakan oleh para ahli sosiologis 

ini lebih menitik beratkan pada hubungan dan pengaruh-pengaruh individu-

individu yang dikaitkan dengan tingkah laku mereka. Teori ini lebih 

mengutamakan perilaku kelompok, bukannya perilaku individu. 

Analisisnya diarahkan pada kegiatan kelompok, seperti : keluarga, teman-

teman sekerja, perkumpulan dan sebagainya. 

4. Teori Antropologis 

Pada teori antropologis menekankan tingkah laku pembelian dari 

suatu kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang lebih 

mengutamakan dalam teori ini bukannya kelompok kecil seperti keluarga, 

tetapi kelompok besar atau kelompok yang ruang lingkupnya sangat luas. 
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Termasuk dalam kelompok besar ini antara lain. Kebudayaan, subkultur 

(kebudayaan daerah) dan kelas sosial. 

Dalam penelitian ini teori yang dipakai adalah teori psikologis 

karena keinginan untuk melakukan pembelian merupakan dorongan dari 

dalam diri seseorang baik yang direncanakan ataupun tidak direncanakan. 

Perusahaan dalam memasarkan barang dan jasa selalu di hadapkan 

pada pertanyaan “mengapa konsumen membeli barang atau jasa tertentu”. 

Jawabannya tidak dapat di terangkan secara langsung daripengamatan saja, 

tetapi di butuhkan analisa perilaku konsumen uang lebih mendalam. Hal ini 

akan banyak membantu bagi menejer pemasaran untuk memahami 

“mengapa” dan “bagaimana” perilaku konsumen tersebut, sehingga 

perusahaan dapat mengembangkan, menentukan harga, mempromosikan, 

dan mendistribusikan barangnya secara baik. 

Dengan analisa perilaku konsumen ini, manajer akan mempunyai 

pandangan yang lebih luas dan akan mengetahui kesempatan baru yang 

berasal dari belumnya terpenuhinya kebutuhan konsumen. Suatu kegiatan 

pembelian yang nyata hanyalah merupakan salah satu tahap dari 

keseluruhan proses mental dan kegiatan-kegiatan fisik lainnya yang terjadi 

dalam proses pembelian pada suatu periode tertentu serta pemenuhan 

kebutuhan tertentu. Bagian proses lainnya yang mempersiapkan dan 

mengikuti pembelian nyata tersebut amatlah penting dipahami. Analisa 

suatu proses pembelian merupakan suatu rangkaian tahapan yang diambil 

atau seorang konsumen. 
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Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan 

keputusan dalam pembelian mereka. Proses tersebut merupakan sebuah 

pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli 

suatu barang dan jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. 

Proses pengambilan keputusan untuk membeli sama untuk setiap orang, 

hanya seluruh proses tersebut tidak selalu dilaksanakan oleh konsumen. 

Proses perilaku konsumen adalah suatu disiplin terapan. Pendekatan proses 

dalam analisa perilaku konsumen dibutuhkan oleh perusahaan yang 

beroperasi di masyarakat untuk menginterpretasikan permintaan konsumen. 

Konsumen membeli barang dan jasa adalah untuk memuaskan 

berbagai keinginan dan kebutuhan. Barang dan jasa itu sendiri tidaklah 

sepenting kebutuhan dan keinginan manusia yang terpenuhinya. Yang 

dibeli konsumen bukanlah barangnya sendiri, tetapi kegunaan yang dapat 

diberikan barang tersebut, atau dengan kata lain kemampuan barang 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

Antara kebutuhan dan keinginan terdapat suatu perbedaan 

kebutuhan bersifat naluriah. Orang yang merasa lapar tidak perlu 

diberitahukan bahwa ia membutuhkan makanan, secara naluriah ia akan 

mencari barang-barang yang dapat dimakan. Tetapi keinginan merupakan 

kebutuhan buatan yakni kebutuhan yang dibentuk oleh lingkungan 

hidupnya, seperti keluarga, tempat kerja, kelompok sosial, tetangga dan 

sebagainya sehingga kalau dapat memenuhi kebutuhan, manajemen 

pemasaran harus menentukan “basic needs” dari konsumen maka dalam 

memenuhi keinginan harus menentukan “basic wants” dari konsumen. 
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2.2 Keputusan Berbelanja 

 Keputusan membeli merupakan suatu proses pengambilan keputusan akan 

pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan di beli atau tidak melakukan 

pembelian dan keputusan itu di peroleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya 

(Assauri, 1996 : 196). Keputusan berbelanja adalah suatu proses penyelesaian 

masalah yang terdiri dari menganalisa atau pengenalan kebutuhan dan keinginan, 

pencarian informasi, pemilihan sumber – sumber dan seleksi terhadap alternatif 

pembelian dengan mempertimbangkan jenis produk, bentuk produk, merk 

kuantitas, penjual dan waktu pembayaran ( Kotler, 1997 : 174 – 175).  

Melihat pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan berbelanja 

adalah sikap dari hasil pemutusan yang ditetapkan oleh pembeli setelah 

mempertimbangkan jenis produk, merk, kuantitas, waktu, produsen, tenaga 

penjual dan metode pembayaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Dalam penelitian ini dimaksud keputusan berbelanja adalah perhatian, 

kesukaan, atau keinginan untuk melakukan pembelian di mini market yang 

kemudian diaplikasikan. 

2.2.1. Proses Pengambilan keputusan.   

Pemasar telah jauh mendalami berbagai hal yang mempengaruhi 

konsumen dan mengembangkan suatu pengertian bagaimana konsumen dalam 

kenyataannya membuat suatu keputusan pada waktu membeli sesuatu, sehingga 

pemasar harus mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat dalam keputusan 

berbelanja yang tercakup didalamnya dan bagaimana langkah-langkah pembelian 

tersebut. Menurut ( Swastha,  2003 : 120 - 122 ). Proses pengambilan keputusan 
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untuk membeli merupakan pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri atas 5 

tahap, yaitu :  

a.  Menganalisa atau pengenalan kebutuhan dan keinginan jika kebutuhan 

tersebut diketahui maka konsumen akan segera memahami adanya kebutuhan 

yang belum terpenuhi atau masih bisa ditunda yang belum terpenuhi atau masih 

bisa yang sama-sama harus segera dipenuhi. Jadi, dari tahap inilah proses 

pembelian itu dimulai. 

b. Pencarian informasi dan penilaian sumber-sumber 

Pembelian   sumber - sumber  pembelian  yang  diperoleh  dari  berbagai  

informasi berkaitan dengan lamanya waktu dan jumlah orang yang tersedia 

untuk membeli, jika uang yang tersedia tidak begitu banyak sedangkan 

kebutuhan cukup besar, maka konsumen akan cenderung lebih menyukai 

pembelian secara kredit. Jika produk yang akan dibeli bernilai tinggi biasanya 

diperlukan waktu yang agak lama didalam mempertimbangkan pembeliannya. 

Dari penilaian sumber-sumber pembelian ini akan diperoleh  beberapa 

alternatif pembelian yang dapat dilakukan konsumen. 

c. Penilaian seleksi terhadap alternatif pembelian. Tahap ini meliputi dua  tahap, 

yaitu menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi 

terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. Tujuan 

pembelian pada masing-masing konsumen tidak selalu sama, tergantung pada 

jenis produk dan kebutuhan atas dasar tujuan pembelian alternatif pembelian 

yang telah diidentifikasikan, dinilai, dan diseleksi menjadi alternatif pembelian 

yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta keinginannya. 
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d. Keputusan untuk membeli. Merupakan proses pembelian nyata, konsumen 

harus mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Jika konsumen 

memutuskan untuk membeli, konsumen akan menjumpai serangkaian putusan 

yang harus diambil menyangkut jenis produk, lokasi penjualan, kuantitas, 

kwalitas, waktu pembelian, dan cara pembelian. 

e.  Perilaku setelah membeli. Bagi pemasar, perasaan dan perilaku sesudah 

pembelian penting karena mempengaruhi penjualan ulang dan juga 

mempengaruhi ucapan-ucapan pembeli kepada pihak lain tentang produk 

tersebut. 

2.2.2  Struktur Keputusan Berbelanja  

Menurut Swastha ( 2003 : 118 – 119 ) keputusan untuk berbelanja yang 

diambil oleh pembeli itu sebenarnya merupakan kumpulan dari sejumlah 

keputusan. Setiap keputusan berbelanja mempunyai struktur sebanyak tujuh 

komponen yaitu: 

a. Keputusan tentang jenis. 

Dengan berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tertentu, konsumen 

mengambil keputusan untuk berbelanja suatu jenis produk tertentu sesuai 

kebutuhannya. 

b. Keputusan tentang  produk. 

Berdasarkan informasi yang di terimanya, konsumen dapat mengambil 

keputusan untuk berbelanja merk tertentu. 
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c. Keputusan tentang merk. 

Berdasarkan  informasi   dan   pertimbangan -  pertimbangan tertentu, 

konsumen dapat mengambil keputusan untuk menggunakan atau memilih merk 

tertentu yang cocok untuk dibeli. 

d. Keputusan tentang penjualnya. 

Konsumen  menentukan  keputusan  produk  tersebut  akan  dibeli dimana 

yang biasanya di lakukan berdasarkan kepercayaan terhadap penjualnya. 

e. Keputusan tentang jumlah pembelanjaan. 

Konsumen memutuskan untuk seberapa banyak produk tersebut akan 

dibeli berdasarkan kebutuhan dan keinginannya. 

f. Keputusan tentang waktu pembelian. 

Konsumen memutuskan kapan ia harus melakukan pembelian. 

g. Cara pembayaran. 

Keputusan yang diambil konsumen tentang cara pembayaran yaitu 

apakah tunai atau cicilan.  

 

2.3  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Berbelanja 

Tujuan di adakannya pemasaran adalah mempengaruhi pembeli untuk 

bersedia membeli barang dan jasa perusahaan pada saat mereka membutuhkan. 

Menurut Swastha dan Handoko ( 2000 : 111 ) faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian berbeda-beda untuk masing-masing pembeli di samping 

produk yang di beli dan saat membelinya berbeda. Faktor-faktor  tersebut adalah: 
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a. Lokasi penjual yang strategis  

Dari segi lokasi ini, pembeli akan memilih lokasi yang benar-benar 

strategis dan tidak membutuhkan terlalu banyak waktu, tenaga dan biaya 

seperti: mudah di jangkau, dekat dengan fasilitas-fasilitas umum atau mungkin 

dekat dengan jalan raya, sehingga lokasi ini dapat mendukung yang lain. 

b. Pelayanan yang baik. 

Bagi konsumen yang ingin membeli suatu produk, pelayanan yang di 

berikan pada saat memilih sampai terjadinya transaksi pembelian sangatlah 

berpengaruh terhadap jadi tidaknya pembelian oleh komsumen. Pelayanan 

yang kurang baik akan menimbulkan rasa tidak puas yang di rasakan oleh 

konsumen yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat penjualan pada waktu 

selanjutnya. 

c.  Kemampuan tenaga penjualnya. 

Dalam suatu kegiatan usaha (penjualan), tidak terlepas dari tenaga kerja 

mesin maupun tenaga kerja manusia. Tenaga kerja merupakan faktor utama 

dalam perusahaan sehingga di perlukan sejumlah tenaga kerja yang 

berkemampuan dan mempunyai ketrampilan tertentu yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan untuk mendukung kegiatan dalam perusahaan. 

d. Tingkat harga. 

Harga merupakan salah satu faktor penentu dalam pembelian. Untuk 

menetapkan tingkat harga tersebut biasanya di lakukan dengan mengadakan 

percobaan untuk menguji pasarnya apakah menerima atau menolak. 
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Apabila konsumen menerima penawaran tersebut, berarti harga yang di 

tetapkan sudah layak. Tetapi jika merasa menolak, biasanya harga itu akan di 

ubah dengan cepat. 

e. Iklan dan promosi. 

Iklan dan promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

suatu program pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila 

konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan 

berguna  bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. 

f. Penggolongan barang. 

Penggolongan barang akan  menjadi faktor pertimbangan oleh konsumen yang 

melakukan kegiatan pembelian. Penggolongan barang secara tepat dan rapi 

akan mempermudah konsumen didalam melakukan pembelian. 

Selain faktor-faktor tersebut di atas ada pertimbangan-pertimbangan yang 

menyebabkan konsumen membeli barang-barang pada toko tertentu yang di kenal 

dengan Patronage Buying Motives. Pertimbangan –pertimbangan tersebut antara 

lain: 

a. Harga 

Harga  merupakan  salah  satu  faktor  penting  untuk  di jadikan  faktor  

pertimbangan dalam melakukan pembelian. 

b. Letak toko. 

Letak toko merupakan motif patronage penting bagi kebanyakan 

barang-barang perniagaan. 
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c. Reputasi toko yang bersangkutan. 

Reputasi toko yang bersangkutan kadang-kadang dapat pula menjadi 

motif patronage yang penting. 

Hal ini penting bagi seorang pedagang eceran untuk mengetahui sesuatu 

mengenai motif-motif patronage dan secara lebih spesifik ia dapat menyasuaikan 

diri terhadap motif-motif tersebut agar para konsumen berbelanja pada tokonya 

(Swatha dan Irawan, 2003 : 122 ). 

Dalam proses pembelian dimana seorang akan berbelanja akan terlihat 

bahwa factor lokasi dan harga akan ikut menentukan. Keputusan berbelanja 

biasanya memerlukan pertimbangan yang benar – benar mendukung dan dapat 

menguntungkan pembeli seperti factor lokasi dan harga.  

Dalam penelitian ini, peneliti melihat permasalahan yang ada pada lokasi 

dan harga.  Seperti yang terlihat, pada kenyataannya lokasi swalayan SARINAH 

yang berada di daerah Ngalian Semarang belum memiliki lokasi yang strategis 

karena dilihat dari lokasinya masih jauh dari pusat kota, masih sedikit orang yang 

melakukan aktivitas bisnis dan usaha didaerah tersebut, fasilitas umum yang 

masih terbatas, dan jauhnya lokasi dari para konsumen. 

 Harga di mini market SARINAH memiliki kecenderungan lebih mahal 

dibandingkan dengan swalayan lain  yang berada disekitarnya. Namun tidak 

menutup kemungkinan bahwa usaha swalayan tersebut ramai dikunjungi 

konsumen jika pengelalaannya mampu memahami perilaku dari para 

konsumennya. 
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Proses pengambilan keputusan adalah tentang bagaimana konsumen dalam 

kenyataannya membuat keputusan mereka pada waktu membeli sesuatu. 

Merupakan tahap – tahap dimana seorang konsumen memutuskan untuk 

mengkonsumsi pada suatu barang. Dan komponen keputusan berbelanja yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah produk, jenis, waktu pembelian dan jumlah 

pembelanjaan. Untuk  merk konsumen di mini market SARINAH kurang 

memperhatikannya  mereka lebih memperhatikan pada daya tarik produknya, di 

mini market SARINAH merupakan toko serba ada yang menyediakan berbagai 

macam jenis produk sehingga konsumen akan merasa lebih praktis dan percaya 

berbelanja di mini market tersebut sehingga  konsumen kurang memperhatikan 

pada penjualnya . Sedangkan untuk cara pembayaran di mini market SARINAH 

dilakukan  saat itu juga dikasir secara tunai tidak dengan cicilan. 

Indikator keputusan berbelanja dalam penelitian ini adalah:  

1.  Produk. 

Konsumen  dapat  mengambil  keputusan  untuk  membeli  

produktertentu. Berdasarkan informasi yang diterimanya, konsumen dapat 

mengambil keputusan membeli merk tertentu sesuai prestise dan kebutuhan 

mereka. Dalam hal ini mini market atau penjual harus mengetahui kebutuhan 

dan prestise mereka tentang merk produk yang bersangkutan agar dapat 

memaksimalkan daya tarik yang ada. 

2.  Jenis. 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli misalnya 

kosmetik atau menggunakan uang untuk tujuan lain. Berdasarkan 
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pertimbangan – pertimbangan tertentu konsumen dapat mengambil keputusan 

untuk membeli suatu jenis produk tertentu sesuai kebutuhannya, misalnya 

untuk kosmetik dengan jenis tertentu misalnya lipstik, bedak dan lain – lain. 

Keputusan tersebut menyangkut ukuran, mutu, corak dan sebagainya. Dalam 

hal ini mini market atau penjual harus mengetahui kebutuhan dan kesukaan 

konsumen tentang produk yang bersangkutan agar dapat memaksimalkan daya 

tari yang ada, misalnya: mutu. 

3. Waktu pembelian.  

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan ia harus 

melakukan pembelian. Masalah ini akan menyangkut kebutuhan dan 

keinginan konsumen serta tersedianya uang untuk membeli produk. Oleh 

karena itu, penjual harus mengetahui factor – factor yang mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam penentuan waktu pembelian. 

4. Keputusan tentang jumlah pebelanjaan.  

 Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak 

produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan 

mungkin lebih dari satu unit. Dalam hal ini penjual harus mempersiapkan 

banyaknya produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang berbeda - 

beda dari para pembeli.    
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2.4  Lokasi 

Pengertian lokasi mempunyai fungsi yang strategis karena dapat ikut 

menentukan tercapainya tujuan badan usaha. Disini sengaja dipakai istilah lokasi 

walau penulis lain banyak yang memakai istilah tempat kedudukan atau tempat 

kediaman. Lokasi lebih tegas berarti tempat secara fisik ( Sriyadi, 1991 : 60 ). 

Lokasi adalah letak toko atau pengecer pada  daerah yang strategis sehingga dapat 

memaksimumkan laba (Swastha, 2000 : 339 ). Lokasi adalah tempat toko yang 

paling menggantungkan yang dapat dilihat dari jumlah rata-rata halayak yang 

melewati toko itu setiap harinya, persentasi khalayak yang mampir ke toko. 

Persentasi mampir dan kemudian membeli serta nilai pembelian per penjualan       

( Kotler, 1997 : 217 ). Lokasi adalah tempat di mana perusahaan itu di dirikan          

( Manullang, 1991 : 47 ). 

Jadi lokasi disini adalah tempat yang berhubungan dimana perusahaan akan 

didirikan dan dilaksanakan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud lokasi adalah 

letak minimarket SARINAH Swalayan Ngalian, Semarang. 

Dalam menentukan lokasi atau tempat usaha ini harus pula di ketahui  

jenis-jenis lokasi atau tempat usaha sebagai berikut: 

a. Jenis letak atau lokasi perusahaan sebagai berikut: 

1. Letak perusahaan berdasarkan alam. 

2. Letak perusahaan berdasarkan sejarah. 

3. Perusahaan yang di tetapkan oleh pemerintah 

4. Letak perusahaan yang di pengaruhi oleh faktor ekonomi               

( Manullang 1991 : 4 ) 
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Dalam menentukan lokasi usaha di lakukan penekanan pada rentabilitas usaha. 

Dan pemilihan mempertimbangkan pada tempat di mana akan tercipta 

keuntungan yang lebih besar. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha menurut Manulang 

( 1991 ) antara lain: 

1. Lingkungan masyarakat.  

2. Kedekatan dengan pasar atau konsumen. 

3. Tenaga kerja. 

4. Kedekatan dengan supplier. 

5. Kedekatan dengan fasilitas tranportasi umum. 

c. Pertimbangan – pertimbangan yang cermat dalam menentukan lokasi menurut 
Tjiptono ( 2002 : 41 -–43 ) antara lain: 
1. Kemudahan ( Akses ) atau kemudahan untuk dijangkau dengan sarana 

transportasi umum. 
2. Visibilitas yang baik yaitu keberadaan lokasi yang dapat dilihat dengan 

jelas dari tepi jalan. 
3. Lokasi berada pada lalu lintas ( Traffic ). Di mana ada dua hal yang perlu di 

pertimbangkan yaiti :  
- Banyaknya orang lalu lalang bisa memberika peluang terjadinya 

impulse Buying. 
- Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa pula menjadi hambatan, 

misalnya pelayanan polisi, pemadm kebakaran atau ambulan. 
4. Tempat parkir yang luas dan aman. 
5. Ekspansi, tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha di 

kemudian hari. 
6. Lingkugan, yaitu daerah sekitar yang mendukung barang dan jasa yang 

ditawarkan. Misalnya warung makan berdekatan dengan daerh kost, asrama 
mahasiswa, atau perkantoran. 

7. Persaingan, yaitu lokasi pesaing. Misalnya dalam menentukan lokasi wartel 
perlu dipertimbangkan apakah dijalan atu daerah yang sama banyak pula 
terdapat wartel lain atu tidak. 

8. Peraturan pemerintah, yaitu miasalnya ketentuan yang melarang tempat 
reparasi  ( bengkel ) kendaraan bermotor berdekatan dengan pemukiman 
penduduk.  
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Pemilihan lokasi merupakan faktor bersaing yang penting dalam usaha 

menarik pelanggan ( Kotler , 1997 : 217  ). Rantai toko serba ada, perusahaan 

minyak, penjual hak guna paten dalam bidang makanan tidak tahan lama akan 

berhati-hati sekali dalam memilih lokasi. Pertama yang dilakukan adalah memilih 

daerah dimana toko akan dibuka, kemudian kota tertentu, baru kemudian 

lokasinya. 

Para pengecer besar harus mengatasi masalah apakah menentukan beberapa 

toko kecil dalam banyak lokasi atau toko besar dalam lokasi yang sedikit 

jumlahnya. Pengecer seharusnya menempatkan sejumlah toko secukupnya 

disetiap kota untuk memungkinkan pengawasan dan penghematan distribusi, 

makin besar toko makin luas daerah atau jangkauan niaga mereka. 

Pengecer bisa memilih penempatan toko mereka di wilayah bisnis dipusat 

kota, dipusat pertokoan wilayah pinggiran kota, dipusat pertokoan komunitas, atau 

dijalan pertokoan. Dengan melihat trade-off besar kecilnya jumlah pengunjung 

dengan tinggi rendahnya uang sewa, pengecer harus memutuskan menempatkan 

toko-tokonya pada lokasi yang paling menguntungkan mereka dapat 

menggunakan berbagai metode untuk menaksir lokasi, termasuk menghitung 

jumlah pengunjung, mensurvai kebiasaan belanja konsumen, menganalisis lokasi 

yang bersaing, dan lain sebagainya. Beberapa cara untuk menempatkan lokasi 

yang tetap telah disusun. Pengecer dapat menaksir keefektifan toko tertentu 

dengan cara melihat ke empat indikator berikut:  

1. Jumlah rata-rata khalayak yang melewati toko itu setiap harinya. 

2. Persentase khalayak yang mampir ke took 
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3. Persentase khalayak yang mampir dan kemudian membeli. 

4. Nilai pembelian per penjualan. 

Toko kurang begitu laris barangkali terletak dilokasi yang tidak begitu 

banyak dilewati khalayak, atau tidak banyak dikunjungi oleh khalayak atau hanya 

dilihat. Lihat saja oleh sebagian besar pengunjung, atau dikunjungi pembeli yang 

hanya membeli sedikit. Masing-masing keadaan ini dapat diatasi. Jumlah 

khalayak yang lewat dapat ditingkatkan dengan memperbaiki lokasi. Demikian 

juga dengan khalayak yang mampir dapat ditingkatkan dengan mendirikan etalase 

yang menawan dan memasang pengumuman-pengumuman tentang penjualan, dan 

jumlah pembeli, yang membeli serta nilai pembelian dapat ditingkatkan sebagian 

besar dengan meningkatkan mata produk, harga dan kemampuan wiraniaga. 

         Menurut Mc. Charty, indikator dari lokasi adalah :  

1. Saluran ditribusi  

2. Jangkauan distribusi  

3. Lokasi penjualan 

4. Pengangkutan. 

5. Persediaan. 

6. Pergudangan ( Swastha, 2000 : 125 ) 

 Dan yang digunakan dalm penelitian ini adalah pengangkutan, jangkauan 

distribusi dan lokasi penjualan. Sedangkan untuk saluran ditribusi, pesediaan dan 

pergudangan dirasa tidak sesuai dengan penelitian ini karena SARINAH swalayan 

menggunakan satu saluran distribusi, yaitu pembeli datang langsung ke 

SARINAH. Sedangkan untuk persediaan ada dalam gudang sehingga tidak 

diketahui oleh konsumen. 
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Indikator lokasi dalam penelitian ini adalah : 

1. Lokasi Penjualan. 

Lokasi penjualan merupakan bagian penting dalam saluran distribusi. 

Lokasi yang baik menjamin tersedianya akses dengan cepat, dan sejumlah 

besar konsumen dan cukup kuat untuk mengubah pola berbelanja dan 

pembelian konsumen. Sejalan dengan semakin banyaknya persaingan dengan 

pasar tradisional, toko pengecer yang menawarkan produk yang sama, 

perbedaan yang sangat tipis sekalipun pada lokasi dapat berdampak pada 

pangsa pasar dan kemampulabaan sebuah mini market. 

* Penilaian tentang Mini Market. 

- Lokasi yang sangat strategis merupakan lokasi yang berada pada pusat 

kota atau keramaian kota dan didukung dengan adanya fasilitas jaringan 

komunikasi dan pengangkutan yang lebih baik. 

- Lokasi yang strategis merupakan lokasi yang berada dikota atau dekat 

dengan perumahan penduduk dan didukung dengan adanya fasilitas 

jaringan komunikasi dan pengangkutan yang baik. 

- Lokasi yang kurang strategis merupakan lokasi yang berada dipinggiran 

kota tetapi masih  didukung dengan fasilitas jaringan komunikasi dan 

pengangkutan yang baik. 

- Lokasi yang tidak strategis merupakan lokasi yang berada  dipinggiran 

kota dan jauh dari perumahan penduduk dan sulitnya pengangkutan. 

2. Jangkauan ditribusi 

Jangkauan yang dimaksud disini adalah adanya jarak yang diperlukan 

oleh konsumen dalam berkunjung dan berbelanja di mini market. Jarak bisa 
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berupa jarak geografis yang di sebabkan oleh perbedaan lokasi mini market 

dengan tempat konsumen. 

* Jarak lokasi Mini Market dengan tempat tinggal konsumen. 

- Sangat dekat apabila jarak lokasi Mini Market tersebut 500 m - <1000 m 

dengan tempat tinggal konsumen. 

- Dekat apabila jarak lokasi Mini Market tersebut 1000 m - <1500 m 

dengan tempat tinggal konsumen. 

- Agak jauh apabila jarak lokasi Mini Market tersebut 1500 m - <2000 m 

dengan tempat tinggal konsumen.  

- Jauh apabila jarak lokasi Mini Market tersebut >2000 m dengan tempat 

tinggal konsumen. 

* Biaya tranportasi yang di keluarkan konsumen untuk berbelanja di Mini 

Market tersebut. 

- Apabila biaya transportasinya <Rp 2000, termasuk sangat dekat dengan 

Mini Market tersebut. 

- Apabila biaya transportasinya Rp 2000 – Rp 2500, termasuk dekat 

dengan Mini Market tersebut. 

- Apabila biaya transportasinya Rp 2500 - <Rp 3000, termasuk agak jauh 

dengan Mini Market tersebut.   

3. Pengangkutan. 

Untuk memungkinkan kelancaran dalam kegiatan berbelanja maka fungsi 

pengangkutan atau transportasi sangatlah penting bagi mini market dan 

konsumen. Pengangkutan atau transportasi merupakan factor  yang penting 

dalam kegiatan berbelanja menuju mini market. 
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Fungsi pengangkutan ini tercermin dalam : 

a. Kelancaran kegiatan berbelanja. 

b. Efisiensi waktu dan biaya angkutan. 

* Jangkauan angkutan ke Mini Market. 

- Apabila dapat dijangkau dengan 1 kali angkutan termasuk sangat dekat 

dengan Mini market tersebut. 

- Apabila dapat dijangkau dengan 2 kali angkutan termasuk dekat dengan 

Mini Market Tersebut. 

- Apabila dapat dijangkau dengan 3 kali angkutan termasuk agak jauh 

dengan Mini Market tersebut. 

- Apabila dapat dijangkau dengan 4 kali angkutan termasuk jauh dengan 

mini Market tersebut. 

* Waktu yang dibutuhkan ke Mini Market. 

- Apabila waktunya kurang dari 1 jam termasuk sangat dekat dengan Mini 

Market tersebut. 

- Apabila waktunya 1 jam termasuk dekat dengan Mini Market tersebut. 

- Apabila waktunya 2 jam termasuk agak jauh dengan Mini Market tersbut   

- Apabila waktunya 3 jam termasuk jauh dengan Mini Market tersebut. 

* Jarak pemberhentian angkutan dengan Mini Market. 

- Sangat dekat apabila jarak pemberhentian angkutannya 0 - <250 m 

dengan Mini Market tersebut. 

- Dekat apabila jarak pemberhentian angkutannya 250 - <500 m dengan 

Mini Market tersebut. 
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- Agak jauh apabila jarak pemberhentian angkutannya 500 - <750 m 

dengan Mini Market tersebut.  

- Jauh apabila jarak pemberhentian angkutannya 750 - <1000 m dengan 

Mini Market tersebut.  

2.5  Harga 

Harga suatu barang dan jasa merupakan penentu bagi permintaan pasar. 

Harga dapat mempengaruhi posisi persaingan antar perusahaan dan juga bisa 

mempengaruhi market share-nya. Harga suatu barang juga dapat mempengaruhi 

program pemasaran perusahaan karena itu harga merupakan satu-satunya bauran 

pemasaran yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

Harga adalah jumlah uang ( ditambah beberapa barang kalau mungkin)  

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta 

pelayanannya ( Swastha, 2002 : 147 ). Harga adalah jumlah uang yang bersedia 

dibayar oleh pembeli dan bersedia diterima oleh penjual ( Lewis, 1997 : 5 ). 

Dalam penelitian ini, harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh 

pembeli kepada penjual untuk memperoleh sejumlah barang. 

2.5.1 Pada umumnya penjual mempunyai beberapa tujuan dalam penetapan 

harga produknya. Tujuan tersebut antara lain: 

1. Mendapatkan laba maximum. 

Dalam praktek, terjadinya harga di tentukan oleh penjual dan pembeli. 

Makin besar daya beli konsumen, semakin besar pula kemungkinan bagi 

penjual untuk menetapkan harga yang lebih tinggi. Dengan demikian 

 



 33

penjual mempunyai harapan untuk mendapatkan keuntungan maximal 

sesuai dengan kondisi yang ada. 

2. Mendapatkan pengembalian investasi yang di targetkan atau pengembalian 

pada pada penjualan bersih. 

Harga dapat di capai penjualan di maksudkan pula untuk menutup 

investasi secara berangsur. Dana yang di pakai untuk mengembalikan 

invetasi hanya bisa di ambil dari laba perusahaan dan laba ini hanya bisa di 

peroleh bila mana harga jual lebih besar dari jumlah biaya seluruhnya. 

3. Mencegah atau mengurangi persaingan. 

Tujuan mencegah atau mengurangi persaingan dapat di lakukan melalui 

kebijaksanaan harga. Hal ini dapat diketahui bila mana para penjual 

menawarkan barang dengan harga yang sama. Oleh karena itu persaingan 

mungkin di lakukan tanpa melalui kebijaksanaan harga, tetapi dengan 

servis lain. Persaingan itu disebut persaingan bukan harga (Non Price 

Competition). 

 4.  Mempertahankan atu memperbaiki market share-nya. 

Memperbaiki    market share  hanya  mungkin  dilaksanakan   bilamana  

kemampuan dan kapasitas produksi perusahaan masih cukup longgar, 

disamping juga kemampuan di bidang lain seperti bidang pemasaran, 

keuangan dan sebagainya ( Swastha, 2002 : 148 - 149 ) 

Sedangkan tujuan penetapan harga menurut Tjiptono ( 2002, 152 - 154 ) 

adalah sebagai berikut: 
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1) Tujuan berorientasi pada laba. 

Asumsi teori ekonomi menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu 

memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi, tujuan 

dikenal dengan istilah maksimisasi laba. 

2) Tujuan berorientasi pada volume. 

Selain tujuan berorientasi pada laba-laba ada pula perusahaan yang 

menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada 

volume tertentu yang bisa dikenal dengan istilah volume pricing 

objectives. 

3) Tujuan berorientasi pada citra. 

Citra (image) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi 

penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk 

membentuk atau mempertahankan citra prestisius. 

4) Tujuan stabilitas harga. 

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga bila 

suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus 

menurunkan harga mereka. 

5) Tujuan-tujuan lainnya. 

Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya 

pesaing. Mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung 

penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. 

Tujuan-tujuan penetapan harga di atas memiliki implikasi penting 

terhadap strategi bersaing perusahaan tujuan yang ditetapkan harus 
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konsisten dengan cara yang ditempuh perusahaan dalam menempatkan 

posisi relatifnya dalam persaingan. Misalnya pemilihan tujuan 

berorientasi pada laba mengundang mereka bahwa perusahaan akan 

mengabaikan harga para pesaing. 

Pilihan ini cocok diterapkan dalam kondisi, yaitu : 

a. Tidak ada pesaing. 

b. Perusahaan berorientasi pada kapasitas produk maksimum. 

c. Harga bukanlah merupakan atribut yang paling penting bagi pembeli. 

 Ada perusahaan yang menjual harga suatu produk dibawah 

biayanya. Tujuannya bukan untuk meningkatkan penjualan produk yang 

bersangkutan, tetapi untuk menarik konsumen supaya datang ke toko dan 

membeli pula produk-produk lainnya, khususnya produk-produk yang 

ber-mark-up cukup tinggi. Jadi, suatu produk dijadikan semacam 

penglaris (pancingan) agar produk lainnya juga berlaku. 

Produk penglaris tersebut biasanya dijual dengan dasar persediaan 

terbatas, misalnya hanya berlaku selama persediaan masih ada atau hanya 

untuk seratus pelanggan pertama saja. Strategi ini hanya diterapkan di 

super market dan departemen store. Penetapan harga penglaris ( Los 

Leader Princing ) merupakan alat untuk mempromosikan pengecer ( 

retailer ) dan bukan produknya, sehingga kebanyakan produser tidak suka 

bila produk-produknya dijadikan penglaris. Ini disebabkan beberapa 

resiko yang mungkin timbul, yaitu : 

1. Produsen produk tersebut diproses toko (pengecer) lain dan para 

pelanggan  yang  berbelanja  ditempat  lain   dengan  harga  normal. 
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Mereka menganggap ada perbedaan perlakuan yang tidak adil. 

2. Produsen berkaitan menghadapi perang harga, bila para pesaing 

industrinya bereaksi dan menurunkan harga. 

3. Produk yang dijadikan penglaris bisa turun citra atau prestasinya. 

2.5.2  Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat harga. 

Kurva permintaan menunjukan reaksi menyeluruh dari pasar 

terhadap pilihan tingkat harga yang kemungkinan akan di bebankan, dan 

meringkas reaksi banyak individu yang memiliki kepekaan berbeda – beda 

terhadap harga. Meskipun kepekaan para pembeli terhadap harga berbeda 

– beda, namun ada hal – hal yang tetap sama, yaitu bahwa kepekaan 

terhadap harga dipengaruhi oleh :  

1. Keunikan. 

Semakin unik sebuah produk, semakin berkuranglah kepekaan pembeli  

terhadap harga. 

2. Kesadaran adanya pengganti. 

Semakin rendah kesadaran pembeli  tentang  adanya pengganti,  

semakin semakin berkuranglah kepekaan mereka terhadap harga. 

3.  Jumlah total pengeluaran. 

Semakin rendah jumlah total pengeluaran untuk membeli sebuah 

produk, dalam rasio terhadap penghasilan pembeli, semakin 

berkuranglah kepekaan pembeli terhadap harga. 

4. Sulitnya membandingkan. 

Semakin sulit pembeli membandingkan mutu produk – produk 

pengganti, semakin berkuranglah kepekaan mereka terhadap harga. 
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5. Manfaat akhir. 

Semakin rendah jumlah pengeluaran dibandingkan dengan biaya total 

produk akhir, semakin berkuranglah kepekaan pembeli terhadap harga. 

6. Biaya bersama. 

Jika sebagian biaya untuk membeli sebuah produk ditanggung oleh 

pihak lain, kepekaan pembeli terhadap harga berkurang. 

7. Investasi menabung. 

Kepekaan pembeli berkurang bila produk yang digunakan dalam 

hubungannya dengan aktiva yang telah ditanamkan sebelumnya. 

8. Kualitas produk 

Kepekaan pembeli terhadap harga berkurang, jika produk dianggap 

lebih bermutu, lebih bergengsi dan lebih eksklusif. 

9. Persediaan. 

Kepekaan pembeli terhadap harga berkurang jika mereka tidak dapat 

menyimpan produk tersebut ( Kotler, 1997 : 126 ). 

Sedangkan menurut Fandy Tjiptono ( 2002 : 154 – 157 ) ada 2 faktor 

utama yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga, yaitu : 

1. Faktor Internal Perusahaan. 

a. Tujuan pemasaran perusahaan 

Faktor utama yang menentukan dalam penetapan harga adalah 

tujuan pemasaran perusahaan. Tujuan tersebut bisa berupa 

maksimisasi laba, mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan 
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k.epemimpinan dalam hal kualitas, mengetahui persaingan, 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lain – lain. 

b.  Strategi bauran pemasaran. 

Harga hanyalah salah satu komponen dari bauran pemasaran. Oleh 

karena itu harga perlu di koordinasikan dan saling mendukung 

dengan bauran pemasaran lainnya.  

 c. Biaya. 

Biaya merupakan faktor yang menentukan harga minimal yang 

harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 

d.  Organisasi. 

Manajemen perlu memutuskan siapa di dalam organisasi yang 

harus menetapkan harga menurut caranya masing – masing. 

e.  Penawaran 

2. Faktor Lingkungan Eksternal. 

a. Sifat pasar dan permintaan. 

Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan yang  

dihadapinya, apakah pasar persaingan sempurna, persaingan 

monopolistik, oligopoli, dan monopoli. 

b. Persaingan. 

Informasi – informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis 

karakteristik persaingan yang dihadapi antara lain meliputi jumlah 

perusahaan, ukuran relatif setiap anggota dan diferensiasi produk. 
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c.  Unsur – unsur eksternal lainnya. 

Selain faktor – faktor di atas, perusahaan juga perlu 

mempertimbangkan faktor – faktor kondisi ekonomi, kebijakan 

peraturan pemerintah dan aspek sosial. 

2.5.3 Strategi Harga. 

       Beberapa strategi harga dalam marketing antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. Market Skimming. 

Dalam market skimming, produk baru pada awalnya ditawarkan dengan 

harga premium. Tujuannya adalah untuk menutup biaya secepatnya. 

2. Penetration Pricing. 

Penentuan harga produk baru yang relatif murah dengan tujuan 

memperluas pangsa pasar. Pendekatan ini sesuai jika pasar bersifat 

elastis. 

3.  Prestige and economy pricing. 

Prestige pricing adalah strategi yang menaikan harga barang dan jasa 

diatas  harga   rata – rata   economy pricing   dengan  menurunkan  harga  

barang dan jasa dibawah rata – rata. 

4.   Multiple pricing. 

 Strategi ini merupakan diskon kuantitas. Harga yang lebih murah 

dikenakan jika kuantitas produk atau service yang dibeli semakin 

banyak. Biasanya digunakan oleh toko – toko retail. 
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5.  Odd pricing.      

Odd pricing didasarkan pada konsep psikologi, dimana Rp. 999 

dirasakan secara psikologis, sangat kurang atau lebih rendah dari Rp. 

1.000  

  ( Tjiptono, 2002 : 158 – 160 ) 

2.5.4 Potongan Harga.  

 Menurut Swastha ( 2002 : 169 – 171 ) potongan ( discount ) 

merupakan pengurangan dari harga yang ada. Pengurangan ini dapat 

berbentuk tunai atau berupa konsesi yang lain. Bentuk –  bentuk potongan 

yang banyak dipakai antara lain : 

1. Potongan kuantitas adalah potongan harga yang ditawarkan oleh penjual 

agar penjual bersedia membeli dalam jumlah yang lebih besar, atau 

bersedia memusatkan pembeliannya pada penjual tersebut. 

2. Potongan dagang, juga disebut potongan fungsional ( fungsional 

discount) adalah potongan harga yang ditawarkan pada pembeli atas 

pembayaran untuk fungsi – fungsi pemasaran yang mereka lakukan. 

Jadi, potongan dagang ini hanya diberikan kepada pembeli yang ikut 

memasarkan barangnya ( disebut penyalur ) 

3. Potongan tunai adalah potongan yang diberikan kepada pembeli atas 

pembayaran  rekeningnya  pada  suatu  periode,  dan  mereka  

melakukan pembayarannya tepat pada waktunya. 

4. Potongan musiman, adalah potongan yang diberikan kepada pembeli 

yang melakukan pembelian di luar musim tertentu.  
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Menurut Mc.Carthy indicator harga diketahui sebagai berikut : 

1. Tingkat harga 

2. Potongan harga 

3. Waktu pembayaran 

4. Syarat pembayaran ( Swastha , 2000 : 125 ) 

 Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah  tingkat harga , 

potongan harga dan syarat pembayaran karena di SARINAH waktu 

pembayaran adalah saat itu juga dengan kata lain harus tunai. 

Indikator harga dalam penelitian ini adalah :  

1. Tingkat Harga 

Pada umumnya harga ditetapkan perusahaan disesuaikan dengan 

strategi perusahaan secara keseluruhan dalam menghadapi situasi dan 

kondisi yang berubah dan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan untuk tahun atau waktu tertentu. Hal ini dilakukan 

karena penetapan harga jual berdampak langsung terhadap besarnya laba 

perusahaan. Disamping itu untuk dapat berhasilnya usaha perusahaan 

maka harga yang ditetapkan haruslah didasarkan atas pertimbangan factor 

yang diluar jangkauan pengendalian pimpinan perusahaan, seperti 

kebijakan pemerintah, keberadaan persaingan, perubahan selera dan 

kebutuhan konsumen,kelas sosial politik dan budaya masyarakat Serta 

perkembangan teknologi. Oleh karena itu tingkat harga tidak selalu sama 

dan dapat berubah dari waktu ke waktu ( Assauri , 2004 : 230 ). 

 

 



 42

* Tentang harga jual di Mini Market. 

- Sangat terjangkau, apabila sebesar 75% - <100% yang sesuai 

dengan daya beli konsumen. 

- Terjangkau, apabila sebesar 50% - <75% yang sesuai dengan daya 

beli konsumen. 

- Kurang terjangkau, apabila sebesar 25% - <50% yang sesuai 

dengan daya beli konsumen.  

- Tidak terjangkau, apabila sebesar 0 - <25% yang sesuai dengan 

daya beli konsumen. 

* Kesesuaian harga jual dengan mutu dan kualitasnya. 

- Sangat sesuai, apabila sebesar 75% - <100% yang sesuai dengan 

mutu dan kualitasnya. 

- Sesuai, apabila sebesar 50% - <75% yang sesuai dengan mutu dan 

kualitasnya. 

- Kurang sesuai, apabila sebesar 25% - <50% yang sesuai denga 

mutu dan kualitasnya. 

- Tidak sesuai, apabila sebesar  0 - <25% yang sesuai dengan mutu 

dan kualitasnya. 

* Kesesuaian harga jual dengan harga pasar. 

- Sangat sesuai, apabila sebesar 75% - <100% yang sesuai dengan 

harga pasar. 

- Sesuai, apabila sebesar 50% -  <75% yang sesuai dengan harga 

pasar. 
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- Kurang sesuai, apabila sebesar 25% - <50% yang sesuai dengan 

harga pasar. 

- Tidak sesuai, apabila sebesar 0 - <25% yang sesuai dengan harga 

pasar. 

2. Potongan Harga 

Potongan harga atau diskon sering digunakan oleh perusahaan 

untuk meningkatkan jumlah penjualan  dan hasil penerimaan penjualan 

serta share pasar perusahaan, perusahaan dapat memberikan potongan 

harga kepada pembeli yang membeli dalam jumlah besar atau kepada 

pembeli yang membayar dengan tunai ( Assauri , 2004 : 232 ). Potongan 

harga adalah hasil pengurangan dari harga dasar atau harga tercatat atau 

harga dasar dengan tujuan untuk menarik konsumen , potongan harga ini 

dapat berbentuk harga yang dipotong atau konsensi lain seperti sejumlah 

barang gratis ( Stanton , 1996 : 350 ). 

* Pengaruh potongan harga dengan jumlah barang yang dibeli. 

- Sangat berpengaruh, apabila Mini Market tersebut memberikan 

potongan >20%. 

- Berpengaruh, apabila Mini Market tersebut memberikan potongan 

15%. 

- Kurang Berpengaruh, apabila Mini Market tersebut memberikan 

potongan 10%. 

- Tidak berpengaruh, apabila Mini Market tersebut memberikan 

potongan <10%. 
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* Frekuensi memperoleh potongan harga. 

- >4 kali, berarti konsumen tersebut sangat sering berbelanja di Mini 

Market tersebut. 

- 3 – 4 kali, berati konsumen tersebut sering berbelanja di Mini 

Market tersebut. 

- 2 – 3 kali, berati konsumen tersebut kurang sering berbelanja di 

Mini Market tersebut. 

- <2 kali, berati konsumen tersebut tidak sering berbelanja di Mini 

Market tersebut. 

* Pemanfaatan hadiah untuk berbelanja. 

- Sangat memanfaatkan, berarti dengan diberikannya hadiah 

konsumen memanfaatkan 75% - 100%. 

- Memanfaatkan. Berarti dengan diberikannya hadiah konsumen 

memanfaatkan 50% - <75%. 

- Kurang memanfaatkan, berarti dengan diberikannya hadiah 

konsumen memanfaatkan 25% - <50%. 

- Tidak memanfaatkan, berati dengan diberikannya hadiah konsumen 

memanfaatkan 0 - <25%. 

3. Syarat Pembayaran 

Syarat – syarat pembayaran merupakan salah satu strategi harga  

karena termasuk dalam pertimbangan tingkat pengorbanan yang harus 

dihitung para pembeli atau langganan. Syarat pembayaran yang 
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ditetapkan dapat bervariasi , disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasar 

serta sifat dan perilaku langganan atau pembeli ( Assauri , 2004 : 233 ). 

* Waktu yang diperlukan untuk melakukan pembayaran dikasir. 

- <3 menit, berarti pelayanannya sangat memuaskan.  

- 3 – 5 menit, berarti pelayanannya memuaskan . 

- 5 – 10 menit, berarti pelayanannya kurang memuaskan. 

- >10 menit, berarti pelayanannya tidak memuaskan. 

* Prosentase jumlah pembelian yang menggunakan nota. 

- Pembelian bermacam – macam jenis produk sebesar 75% - 100%  

yang menggunakan nota pembelian. 

- Pembelian bermacam – macam jenis produk sebesar 50% - 75% 

yang menggunakan nota pembelian. 

- Pembelian bermacam – macam jenis produk sebesar 25% - 50% 

yang menggunakan nota pembelian. 

- Pembelian bermacam – macam jenis produk sebesar <25% yang 

menggunakan nota pembelian.    

  
2.6  Kerangka Berfikir 

Keputusan berbelanja dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal 

maupun eksternal, yang semuanya itu saling mempengaruhi. Tahap-tahap proses 

pengambilan keputusan dapat dilihat, yaitu menganalisa kebutuhan. Jika 

kebutuhan tersebut diketahui maka konsumen akan segera memahami adanya 

kebutuhan yang belum segera dipenuhi atau masih bisa ditunda. Menganalisa 

kebutuhan dan keinginan merupakan proses yang kompleks karena proses 
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melibatkan secara bersama-sama termasuk pengamatan, proses belajar, sikap 

karakteristik, dan kepribadian. 

Dari penganalisaan tersebut, konsumen mengembangkan kepercayaan 

mengenai keadaan mini market SARINAH swalayan itu sendiri, yaitu mencakup 

lokasi dan harga untuk mengetahui sejauh mana konsumen tertarik untuk 

berbelanja di minimarket tersebut. 

Di samping lokasi yang strategis, harga yang rendah, sanngat 

mempengaruhi konsumen untuk membelanjakan uangnya. Tempat yang mudah 

dijangkau dengan sarana angkutan yang lancar memberikan kemudahan 

konsumen untuk menjangkau tempat tersebut. 

Jika informasi  yang diperoleh telah selesai atau telah melalui tahap akhir, 

maka keputusan  berbelanja terjadi, karena suatu keputusan pembelian merupakan 

hasil perhitungan ekonomis rasional yang sadar, sehingga memilih tempat yang 

sesuai untuk berbelanja. 

Secara garis besar lokasi dan harga mepengaruhi keputusan berbelanja ini 

dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :  

Lokasi : 
a. Lokasi penjualan  
b. Jangkauan distribusi 
c. Pengangkutan  
 

Harga : 
a. Tingkat harga 
b. Potongan harga 
c. Waktu pembayaran 
d. Syarat pembayaran 

Keputusan berbelanaja : 
a. Produk 
b. Jenis 
c. Waktu pembelian  
d. Jumlah pembelian  
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2.7  Hipotesis 

Hipotesis diartikan suatu jawaban yang semantara terhadap suatu 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul ( Arikunto, 

2002 : 64 ). Adapun hipotesis dalam penelitian ini: 

Adanya pengaruh faktor lokasi (X1) dan harga (X2) terhadap keputusan 

berbelanja (Y) di minimarket SARINAH swalayan Ngalian Semarang.  

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian  adalah cara atau langkah yang tepat yang harus 

ditempuh dalam suatu kegiatan penelitian ilmiah guna mencapai sasaran yang 

diinginkan. Agar penelitian memperoleh hasil yang sesuai dengan yang di 

harapkan maka perlu menetapkan langkah – langkah tertentu yang di tuangkan 

dalam metodologi penelitian. 

3.1  Populasi dan sampel penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitin (Arikunto, 2002 : 

108). Sedangkan menurut Sudjana (1996 : 6) populasi adalah totalitas 

semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau pengukuran, kuantitatif 

maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota 

kumpulam yang lengkap dan jelas yang ingin di pelajari sifat – sifatnya. 

Dari pendapat lain disebutkan populasi adalah seluruh penduduk yang 

dimaksudkan untuk diteliti ( Hadi, 1994 : 220) Dari beberapa pengertian 

diatas dapat di simpulkan bahwa populasi penelitian adalah keseluruhan 

subjek yang akan di teliti di wilayah penelitian. Populasi dalam penelitian 

ini adalah mencakup seluruh konsumen yang kebetulan sedang berbelanja 

di mini market SARINAH swalayan Ngalian Semarang. 

3.1.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2002 : 109 ). Sampel dapat diambil secara insidental, yaitu 
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siapa saja yang kebetulan berbelanja di mini market SARINAH swalayan 

Ngalian – Semarang. 

Mengenai ukuran sampel menurut Sitepu ( 1994 : 108 – 109 ) 

dapat ditempuh melalui beberapa tahap perhitungan. Pada langkah 

pertama menentukan perkiraan harga koefisien korelasi (ρ) terkecil 

diantara variabel bebas dengan variabel terikat. Kedua, menentuknn taraf 

nyata (α) dan kuasa uji (1 - β ). Setelah itu baru menentukan ukura sampel 

secara bertahap. Pada tahap pertama menggunakan rumus : 

 
          ( ZI – α  + ZI - β )2 

n =    
                  (Uρ)2 

 
sedangkan  
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ρ
ρ
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+
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Dimana ZI – α + Z1-β merupakan konstanta yang diperoleh dari tabel 

distribusi normal. 

Pada interasi kedua menggunakan rumus :  

 ( ZI – x  + ZI - β )2 

n = + 3 
          (Uρ)2 
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Apabila ukuran sampel pada iterasi pertama dan kedua harganya 

sampai dengan bilangan satuannya sama maka iterasi berhenti. Apabila 
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belum sama perlu dilakukan iterasi ketiga dengan menggunakan rumus 

seperti pada iterasi kedua. Demikian seterusnya sampai ukuran sampel 

yang akan ditentukan sudah sama baru berhenti (Sitepu, 1994 : 109 – 

110). 

Dalam penelitian ini akan ditentukan α=5%, β=95% dan ρ=30% 

di dasarkan pada koefisien korelasi terkecil maka dapat di pakai korelasi 

pengaruh lokasi dan harga terhadap perilaku konsumen dalam pembelian 

produk minimal di asumsikan 30%. Taraf nyata yang di inginkan sebesar 

5% dan kuasa uji dari pengujian sebesar 95%. 

ρ = 0,30 

Z 1  - α = 1,645 dan  Z 1  - β = 1,645  

(berdasarkan penelitian Setyowati, 2002)  

Cara menghitung sampel 

a . Iterasi pertama 

Up = ⎟⎟
⎠
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ρ
ρ
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12/1 Ln  
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        = ( )
( )

3
309519604,0

645,1645,1
2

2

+
+  

N1= 115,9836173 

N1= 116 

b. Iterasi kedua 
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N2  = 115 

c. Iterasi ketiga 

Menghitung Uρ dengan 
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         Maka 
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     N3 = 
( )

( )
32

2
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−+−

ρ
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U
ZZ  

    N3 = ( )
( )

3
310823951,0

645,1645,1
2

2

+
+  

    N3 = 115,0,373544 

    N3 = 115 

Karena N2 dan N3 mencapai harga yang sama yaitu 115 maka 

ukuran sampel minimal 115 pengunjung. Dalam penelitian ini ukuran 

sampel akan ditetapkan  sebanyak 120 responden. Penyabaran sampel di 

laksanakan pada tanggal 10 juli sampai 17 juli 2005 jika di gambarkan 

dalam prosedur penetapan sampel adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini market “SARINAH” Swalayan Ngaliyan-Semarang 

Tgl 10 – 17 Juli 2005 

Mggu Snn Sls Rb Kms Jum’at Sbt Mggu 

Pg Sg Ml Pg Sg Ml Pg Sg Ml Pg Sg Ml Pg Sg Ml Pg Sg Ml Pg Sg Ml Pg Sg Ml

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

120 responden 
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Ada beberapa teknik sampling yang dapat digunakan untuk 

mengambil sampel. Dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental 

sampling yaitu sampel yang dipakai siapa saja yang kebetulan ada atau 

dijumpai ( Usman, 2000: 47 ) sehingga sampel dalam penelitian ini 

merupakan konsumen mini market “SARINAH” yang kebetulan dijumpai 

saat itu yang sedang melakukan pembelian. 

3.2   Variabel Penelitian 

Pada dasarnya yang menjadi objek penelitian adalah variabel. Sebab 

variabel adalah gejala yang bervariasi yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian ( Arikunto, 2002 : 96 ). Variabel yang diteliti harus sesuai dengan 

permasalahan dan tujuan yang dicapai dalam penelitian. Dalam penelitian ini 

variabel yang akan diteliti adalah : 

3.2.1 Variabel bebas atau Independen variabel (x) 

Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

a. Lokasi (X1) 

Yaitu dimana suatu jenis usaha akan dilaksanakan (di Minimarket 

SARINAH). Dengan indikator :  

Lokasi Penjualan 

Tempat dimana suatu usaha atau lembaga melakukan kegiatan 

pemasaran yang dapat dijangkau oleh konsumen untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

 

 

 



 54

Jangkauan Distribusi 

Suatu jarak yang dijangkau atau ditempuh oleh konsumen menuju 

tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. 

Pengangkutan 

Suatu sarana transportasi  atau alat angkutan yang digunakan oleh 

konsumen menuju tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk 

membeli atau berbelanja dalam jangka waktu tertentu. 

b. Harga (X2) 

Yaitu suatu nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan 

sejumlah uang. Dengan indikator :  

Tingkat Harga 

Perubahan dari harga yang ada setelah dipengaruhi oleh kondisi pasar 

dalam suatu periode tertentu.   

Potongan Harga 

Pengurangan  dari  harga  yang ada  dan diwujudkan dalam bentuk tunai 

atau berupa barang dimaksudkan untuk menarik konsumen.  

Syarat Pembayaran 

Kesepakatan tentang kapan pelanggan atau konsumen melakukan 

pembayaran sesuai dengan keputusan pembelian 

3.2.2 Variabel terikat / dependen variabel (Y) 

Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah : 

a. Keputusan berbelanja (Y) 

Yaitu perhatian, kesukaan atau keinginan untuk melakukan 

pembelian di mini market kemudian di aplikasikan. Dengan indikator :  
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Produk 

Suatu sifat yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak dapat 

diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan dan 

pengecer, pelayanan perusahaan, dan pengecer, yang diterima oleh 

pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhannya.  

Jenis 

Sebuah bentuk, ukuran, mutu, corak, dan merk dari produk yang 

mempunyai daya tarik sesuai dengan kesukaan konsumen. 

Waktu Pembelian 

Pengambilan keputusan tentang kapan pelanggan atau konsumen 

melakukan pembelian sesuai dengan kondisi keuangan konsumen. 

Jumlah Pembelanjaan 

Pengambilan keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan 

dibeli pada suatu saat sesuai dengan keinginan konsumen. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

3.3.1 Metode angket (kuesioner) 

Metode angket adalah metode yang menggunakan sejumlah 

pertanyaan tertulis yng digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal – hal yang ia 

ketahui ( Arikunto, 2002 : 126 ). Dalam penelitian ini angket yang tersedia 
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nantinya diberikan kepada konsumen mini market SARINAH swalayan 

Ngalian Semarang. Mereka diminta mengisi daftar pertanyaan tentang 

lokasi, harga dan keputusan berbelanja. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang dua variable 

bebas yaitu lokasi dan harga serta keputusan berbelanja sebagai variabel 

terikatnya. Alasan digunakannya metode ini adalah (1) Responden adalah 

orang yang tahu tentang dirinya sendiri sehingga akan diperoleh data yang 

lengkap dan benar sebab materi yang diungkap lebih bersifat pribadi; (2) 

Hemat waktu, tenaga dan biaya. 

Angket yang digunakan adalah angket tertutup, dimana resonden 

tidak diberi kesempatan untuk menjawab dengan menggunakan kata – 

sendiri. Responden tinggal memilih jawaban yang disediakan. Untuk 

setiap pertanyaan terdiri dari empat alternatif jawaban dengan skor 

sebagai berikut : jawaban A diberi skor 4. jawaban B diberi skor 3, 

jawaban C diberi skor 2, dan jawaban D diberi skor 1. 

Adapun langkah – langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data 

dengan menggunakan angket sebagai berikut : (1) Membuat pertanyaan 

terbuka untuk mengungkap profil konsumen yang terdiri dari nama, 

alamat, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan pendapatan; (2) Membuat soal 

tes.  
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3.4 Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen ( Arikunto, 2002 : 144 ). Suatu instrumen 

di katakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan serta 

dapat mengungkap dalam variabel yang di teliti secara tetap. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang di 

maksud. 

Sesuai dengan cara pengujian ada dua macam validitas yaitu 

validitas eksternal dan validitas internal. Dalam penelitian ini uji validitas 

yang di gunakan adalah validitas internal. Validitas internal adalah 

validitas yang di capai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian 

instrumen dengan instrumen secara keseluruhan ( Arikunto, 2002 : 147 ). 

Dengan kata lain instrumen di katakana memiliki validitas internal apabila 

setiap bagian instrumen mendukung misi instrumen secara keseluruhan, 

yaitu mengungkap data dari variabel yang di maksud. 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisa butir soal. 

Adapun cara pengukuran analisa butir tersebut adalah dengan cara skor-

skor   yang   ada   pada  butir   dikorelasikan   dengan   skor  total   dengan  

menggunakan rumus korelasi product moment dari pearson yaitu:      
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          N ∑ XY – ( ∑X ) ( ∑Y ) 
     rXY =  

                        { N ∑ X2 – ( ∑X )2} { N ∑ Y2 – ( ∑ Y)2 } 
 
Keterangan : 

rXY      = koefisien korelasi 

N       = jumlah subyek / responden 

X       = nilai skor butir/ nilai skor tertentu 

Y       = nilai skor total 

∑ X2   = jumlah kuadrat nilai X 

∑ Y2   = jumlah kuadrat nilai Y ( Arikunto , 2002 : 146 ) 

Hasil analisis analisis validitas angket tentang lokasi dapat 

dilihat pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1. 
Hasil Analisis Validitas Angket Lokasi 

No rxy Probabilitas Kriteria 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0,610 
0,879 
0,751 
0,551 
0,574 
0,463 

0,004 
0,000 
0,000 
0,012 
0,008 
0,040 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Keterangan: valid jika rxy > rtabel (0,444) atau nilai probabilitas < 0,05  

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa nilai rxy > rtabel dan 

nilai probabilitasnya < 0,05 yang berarti bahwa angket tentang lokasi 

valid untuk mengambil data. 

Hasil analisis analisis validitas angket tentang harga dapat 

dilihat pada tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. 
Hasil Analisis Validitas Angket Harga 

No item rxy Probabilitas Kriteria 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

0,598 
0,668 
0,821 
0,569 
0,644 
0,611 
0,572 
0,482 

0,005 
0,001 
0,000 
0,009 
0,002 
0,004 
0,008 
0,031 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Keterangan: valid jika rxy > rtabel (0,444) atau nilai probabilitas < 0,05  

Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa nilai rxy > rtabel dan 

nilai probabilitasnya < 0,05 yang berarti bahwa angket tentang harga 

valid untuk mengambil data. 

Hasil analisis analisis validitas angket tentang keputusan 

berbelanja dapat dilihat pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3. 
Hasil Analisis Validitas Angket Keputusan Berbelanja 

No item rxy Probabilitas Kriteria 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0,464 
0,538 
0,849 
0,752 
0,800 
0,640 

0,039 
0,014 
0,000 
0,000 
0,000 
0,002 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Keterangan: valid jika rxy > rtabel (0,444) atau nilai probabilitas < 0,05  

Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat bahwa nilai rxy > rtabel dan 

nilai probabilitasnya < 0,05 yang berarti bahwa angket tentang 

keputusan berbelanja valid untuk mengambil data. 
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3.4.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik ( Arikunto, 2002 : 

154 ). Instrumen yang sudah dapat dipercaya atau yang reliabel akan 

menghasilkan data yang di percaya juga. Reliabilitas menunjukkan pada 

tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat di percaya, dapat di 

andalkan. 

Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen 

menggunakan Alpha, karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk 

angket yang skornya merupakan rentangan antara 1 sampai 4 dan uji 

validitas menggunakan item total. Seperti yang di kemukakan Arikunto       

( 2002 : 171 ) bahwa  untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya 

bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal untuk uraian maka 

menggunakan rumus Alpha sebagai berikut:     

r11 = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ∑
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

− 2

2

1
1 tk

k b

σ
σ

 

Keterangan : 

r11      =  Reliabilitas instrumen 

k    =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑σb
2 =  Jumlah varian butir 

σt
2     =  Varian soal 
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untuk mencari varian tiap butir digunakan rumus : 

N
N
x

x∑ ∑−
=

2
2

2

)(
)(

σ  

Keterangan : 

σ2 = Varian tiap butir 

X  = Jumlah skor butir 

N  = Jumlah responden ( Arikunto, 2002 : 171 ) 

Hasil analisis reliabilitas dapat di lihat pada lampiran 3 di peroleh 

nilai r11 untuk angket lokasi sebesar 0,6784, angket harga sebesar 0,7523 

dan angket keputusan berbelanja sebesar 0,7607. Nilai r11 tersebut lebih 

besar daripada rtabel yang berarti secara nyata ketiga angket tersebut 

reliabel. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang di gunakan untuk 

mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Adapun 

metode analisis data yang di gunakan sebagai berikut: 

3.5.1 Metode analisis deskriptif persentase 

Metode analisis deskriptif persentase ini digunakan untuk mengkaji 

variabel – variabel yang ada dalam penelitian. Dengan demikian dapat 

diketahui persentase lokasi dan harga terhadap keputusan berbelanja. 

Untuk mengukur variabel lokasi, variabel harga dan variabel keputusan 

berbelanja. Untuk mengukur variabel lokasi, variabel harga dan variabel 

 



 62

keputusan berbelanja dilakukan dengan memberikan skor dari jawaban 

angket yang diisi oleh responden dengan ketentuan sebagai berikut : 

A. Untuk jawaban a di beri skor 4 

B. Untuk jawaban b di beri skor 3 

C. Untuk jawaban c di beri skor 2 

D. Untuk jawaban d di beri skor 1 

Dengan kategori jawaban: 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Cukup 

d. Kurang baik 

Perhitungan indeks prosentase dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

%100% x
N
n

=  

Keterangan : 

n   = Nilai yang diperoleh  

N = Jumlah seluruh nilai 

% = Persentase yang di peroleh 

( Ali, 1984 : 184 )  

3.5.2 Teknik Analisis Regresi Berganda  

Mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian maka model analisis 

yang di gunakan adalah analisis regresi linier berganda. Penggunaan 

model analisis ini dengan alasan untuk mengetahui hubungan antara 
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variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu lokasi (X1), harga (X2) 

terhadap keputusan berbelanja (Y) selain itu juga ingin mengetahui sejauh 

mana besarnya pengaruh antara variabel-variabel bebas dengan variabel 

terikatnya baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Spesifikasi 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:   

Y = a + b1x1 + b2x2 + e 

Keterangan :  

Y  = variabel keputusan berbelanja  

BB1 = koefisien regresi lokasi 

BB2 = koefisien regresi harga 

X1 = lokasi 

X2 = harga  

a     = bilangan konstanta 

e    = variabel gangguan (Algifari, 2000 : 85) 

Untuk mengetahui apakah suatu persamaan regresi yang di hasilkan 

baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen  di perlukan pembuktian 

terhadap kebenaran hipotesis. Pembuktian kebenaran hipotesis di lakukan 

dengan dua cara pengujian, yaitu:   

a.  Uji simultan 

           Untuk membuktikan kebenaran hipotesis di gunakan uji F 

yaitu untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel bebas yang di 

gunakan mampu menjelaskan variabel terikat. Nilai Fhitung dapat 

ditentukan dengan formula: 
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Freg =  ( )
)1(

)1
2

2

Rm
mnR
−

−−  

Keterangan : 

r2 = koefisien determinasi 

n = banyaknya sampel 

m = banyaknya variabel 

Apabila dari hasil perhitungan Fhitung  > Ftabel maka Ho 

ditolak, Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas darimodel 

regresidapat menerangkan variabel terikat secara serentak. 

Sebalinya, jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa variabel bebas model regresi linier berganda 

tidak mampu menjelaskan variabel terikatnya. 

Besarnya persentase pengaruh semua variabel independen 

terhadap nilai variabel dependen dapat diketahui dari besarnya 

koefisien determinasi (R2) persamaan regresi.. Besarnya koefisien 

determinasi dari 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 (nol) 

besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka 

semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap 

nilai variabel dependen. Sebaliknya semakin mendekati 1 (satu) 

besarnya koefisien determinasi maka semakin besar pula pengaruh 

semua variabel independen terhadap  variabel dependen. 

b. Uji t (Uji Parsial) 

Untuk menguji pemaknaan koefisien regresi parsial digunakan uji t.  

Nilai t hitung dapat ditentukan dengan formula : 
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t    =  
21
2

r
nr
−

−  

Keterangan : 

r : koefisien korelasi 

n : banyaknya sampel  ( Alghifari, 2000:57 ) 

Apabila  thitung maka Ho ditolak dengan demikian variabel bebas dapat 

menerangkan variabel terikat yang ada dalam model. Sebaliknya 

apabila thitung < ttabel maka Ho diterima. Dengan demikian variabel 

bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikatnya atau dengan kata 

lain tidak ada pengaruh diantara 2 variabel yang diuji. 

Selain melakukan pembuktian dengan uji F dan uji t, perlu juga dicari 

besarnya koefisien determinasi (r2) parsialnya untuk masing-masing  

variabel bebas. Koefisien determinasi adalah satu dikurangi rasio 

antara besarnya  deviasi nilai Y observasi dari rata-ratanya. Atau 

secara matematis dapat ditulis sebagai berikut : 

r2  =  
∑
∑

−

−
−

)(
)ˆ(

1
YY
YY

    

Keterangan : 

r2 : besarnya koefisien determinasi 

Y : nilai variabel Y 

Ŷ  : nilai estimasi Y 

Y  : nilai rata-rata variabel Y  ( Alghifari, 2000: 48 ). 
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Menghitung r2 digunakan untuk mengetahui sejauh mana sumbangan 

dari masing-masing variabel bebas. Jika variabel lainnya konstan 

terhadap variabel terikat. Semakin besar nilai r2 maka semakin besar 

variasi  sumbangannya terhadap variabel terikat. 

3.5.3 Uji Asumsi 

Evaluasi ekonometri dimaksudkan untuk mengetahui apakah model 

regresi linier beranda yang digunakan unutk menganalisis dalam penelitian 

ini memenuhi asumsi klasik atau tidak. 

a. Uji Multikoleniaritas 

Salah satu asumsi klasik adalah terjadinya Multikoleniaritas 

diantara variabel – variabel bebas yang berada dalam satu model, artinya 

antar variabel independen yang terdapat dalam model memiliki 

hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisiennya tinggi 

atau bahkan satu). Menurut Algifari ( 2000 : 87 ), apabila hal ini terjadi 

berarti antara variabel bebas itu sendiri saling  berkorelasi, sehingga 

dalam hal ini sulit diketahui variabel bebas mana yang mempengaruhi 

variabel terikat. Salah satu cara untuk mendeteksi kolinieritas ini 

dilakukan dengan meregresikan antara variabel bebas dan apabila 

korelasinya signifikan maka antara variabel bebas terjadi 

multikoleniaritas. 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah 

terjadinya penyimpangan model karena variance gangguan berbeda 

antara satu observasi ke observasi lain. Diagnosis adanya 

heteroskedastisitas secara kuantitatif dalam suatu regresi dapat dilakukan 

dengan Sperman Rank Correlation, dimana data dari masing – masing 

variabel diubah menjadi bentuk jenjang yaitu dari nilai terendah sampai 

nilai tertinggi kemudian meregresikan antara variabel – variabel bebas 

dengan variabel gangguannya. Korelasi ranking sperman (rs ) dapat 

dihitung dengan formula : 

rs = 1-6 ( )⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
∑

22

2
1

NN
d

 

Keterangan: 

d1     : selisih rangking standar deviasi (s) dan rangking nilai mutlak error 

(e) nilai e = Y – Y 

N     :  banyaknya sampel  

Setelah itu dihitung koefisiensi korelasinya dan dilakukan 

pengujian t pada tiap-tiap variabel. Apabila t hitung  lebih  besar maka 

dikatakan tidak ada perbedaan yang signifikan atau dapat diartikan tidak 

terjadi heteroskedastisitas dalam model. Apabila kondisi sebaliknya 

maka model yang digunakan menjadi heteroskedatisitas. 

Nilai t hitung dapat ditentukan dengan formula 

t  =
21

2

s

s

r

Nr

−

−   
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c. Uji otokorelasi 

Uji  otokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut 

waktu (data time series) atau ruang (data cross section). Beberapa 

faktor yang menyebabkan adanya otokorelasi adalah tidak 

dimasukkannya variabel bebas yang lain, misalnya pada suatu model 

regresi yang seharusnya model tersebut terdiri dari empat variabel bebas 

dan satu variabel terikat, dalam pembuatan model hanya memasukkan 

tiga variabel bebas. Untuk mendiaknosis adanya otokorelasi dalam suatu 

model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin 

Watson (Uji DW). 

Tabel 4.  Durbin Watson Test 

Hasil perhitungan Klasifikasi 

Kurang dari 1.08 

1,08 – 1,66 

1,66 – 2,34 

2,34 – 2,92 

Lebih dari 2,92 

Ada otokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Tidak ada otokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Ada otokorelasi 

         (Algifari, 2000 : 89) 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini merupakan hasil kajian lapangan dari masyarakat tentang 

pengaruh lokasi dan harga terhadap keputusan berbelanja di minimarket Sarinah 

Swalayan Ngaliyan Semarang yang diambil dengan teknik kuesioner. Setelah 

dijelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, responden penelitian dan 

deskripsi variabel penelitian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis menggunakan 

analisis regresi ganda yang sebelumnya diuji asumsi klasik meliputi kenormalan, 

multikolinieritas dan heteroskedasatisitas. Setelah pengujian hipotesis dilanjutkan 

dengan pembahasan hasil penelitian. 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT SAR1NAH (PERSERO), pertama kali bernama PT DEPARTEMENT 

STORE INDONESIA SARINAH yang didirikan di Jakarta pada tahun 1962 

dengan akta pendirian No. 33/1962, dibawah notaris N.A. Eliza Pondaag, dan 

resmi beroperasi pada tanggal 17 Agustus 1962. Dengan modal dasar sejumlah 5 

(lima) Milyard rupiah, terdiri dari saham seri A atas nama dan saham seri B atas 

penunjukan, yang dimiliki oleh Perusahaan Pemerintah R.I dan dua Perusahaan 

Swasta yakni PT INDONESIA SERVICE dan N.V DASAAD MOESIN 

CONCERN. 

Pada tanggal 1 September 1979 Pemerintah memandang perlu untuk 

membina Pengusaha Ekonomi Lemah Pribumi, dan SARINAH dianggap mampu 

untuk diberi tugas dalam pembinaan tersebut. Mulai tanggal tersebut diatas 

SARINAH ditangani penuh oleh Pemerintah dengan perubahan nama menjadi 

69 
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“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SARINAH” dengan Akte No.8 

tanggal 1 Oktober 1979 Notaris Achmad Bajumi. Mulai saat itu SAR1NAH 

menjadi Perusahaan Pemerintah penuh dengan bentuk Persero Niaga merupakan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pembinaan operasional Departemen 

Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia. 

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARINAH berubah 

nama menjadi PT DEPARTEMENT STORE INDONESIA SARINAH 

(PERSERO) pada tanggal 5 Mei 1987, vide; surat keputusan Menteri Kehakiman 

No. C2-248.HT.01.04 Th.87. Perubahan nama selanjutnya yaitu pada tanggal 23 

Januari 1991 menjadi PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)                       

PT SARINAH disingkat menjadi PT SARINAH (PERSERO). 

Laju Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi semakin pesat 

Sedikit banyak pengaruh terhadap perkembangan perusahaan eceran (bisnis retail) 

di Indonesia, maka diambil kebijaksanaan untuk mengadakan perluasan dan 

pengembangan di berbagai kota. 

Kota-kota besar di Indonesia yang merupakan pilihan tempat pembukaan 

cabang-cabang di dalam dan luar negeri, cabang-cabang yang ada di dalam negeri 

berlokasi di: 

1. Jakarta dengan 5 perusahaan cabang 

2. Bandung dengan 2 perusahaan cabang 

3. Surabaya dengan 1 perusahaan cabang 

4. Semarang dengan 3 perusahaan cabang 

5. Malang dengan 1 perusabaan cabang 

6. Bali dengan 1 perusahaan cabang. 
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Untuk cabang yang ada di luar negeri adalah SARINAH NEW YORK, 4 East 54 

th.Street. Beroperasi pada tanggal 21 Oktober 1986, yang bertujuan sebagai sarana 

promosi dalam rangka menunjang program pemerintah dalam hal meningkatkan 

export non migas. 

PT SARINAH (PERSERO) SEMARANG merupakan perusahaan cabang 

untuk daerah pemasaran Jawa Tengah, pada awalnya didirikan di lokasi 

Banyumanik pada tanggal 14 Februari 1981 mulai beroperasi. Perkembangan 

yang dialami perusahaan, maka kantor pusat Perusahaan Cabang untuk daerah 

Semarang berlokasi di Tlogosari mengkoordinasi tiga buah perusahaan cabang 

pada lokasi Banyumanik, Ngalian yang mulai beroperasi pada tahun 1996 dan 

Tlogosari yang mulai beroperasi pada tanggal 14 Juni 1998. 

Salah satu perusahaan cabang di Semarang terletak di Banyumanik. Pada 

mulanya hanya menjual sembilan bahan pokok kebutuhan rumah tangga, dengan 

sasaran penjualan ibu-ibu rumah tangga khususnya di kawasan perumahan 

Banyumanik. Pada tahun 1985 PT SAR1NAH (PERSERO) CABANG 

BANYUMANIK SEMARANG memperluas usahanya dengan membagi bagian 

supermarket dan non supermarket. Pembagian ini juga diikuti dengan 

penambahan barbagai macam barang yang dijual, serta penambahan jumlah 

pramuniaganya. 

Sebagai perusahaan cabang, dikepalai oleh seorang kepala cabang, yang 

aktivitasnya berpedoman pada RAPB tahunan, yang telah ditetapkan oleh pusat 

Otonomi diberikan secara penuh sebatas yang menyangkut penjualan dan 

pengembangan perusahaan, namun tetap berada dibawah supervisi pimpinan 

pusat. 
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4.1.2 Gambaran Umum Responden Penelitian 

Responden sampel penelitian ini sebanyak 120 konsumen dari populasi 

yang tidak terbatas. Dari pengumpulan data yang di laksanakan pada tanggal 10 

juli sampai 17 juli 2005. Hasil penelitian dapat di diskripsikan sebagai berikut: 

4.1.2.1.Responden menurut tingkat pendidikan. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di peroleh data tentang 

tingkat pendidikan responden mini market SARINAH swalayan Ngalian 

Semarang. Data tersebut dapat di lihat pada tabel 5 sebagai berikut:   

Tabel 5. 
Distribusi Tingkat Pendidikan Responden 

4 3.3 3.3
33 27.5 30.8
83 69.2 100.0

120 100.0

SLTP
SLTA
Perguruan Tinggi
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 
 

Tabel 5 menunjukkan bahwa konsumen mini market SARINAH swalayan 

Ngalian Semarang paling sedikit berpendidikan SLTP sebesar 4 responden 

(3,3%), sedangkan pendidikan yang paling banyak responden mimi market 

SARINAH swalayan Ngalian Semarang adalah berpendidikan perguruan tinggi 

sebesar 83 responden (69,2%). Tingginya tingkat pendidikan responden terkait 

dengan lokasi yang berada di Ngalian dekat dengan kampus IAIN Walisongo 

Semarang. Dengan kata lain sebagian besar konsumen berasal dari mahasiswa dari 

kampus tersebut. 

4.1.2.2 Responden berdasarkan pekerjaan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di peroleh data tentang 

pekerjaan responden yang dapat di lihat pada tabel 6 sebagai berikut:        
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Tabel 6 
 

Distribusi Pekerjaan Responden 

40 33.3 33.3
9 7.5 40.8

17 14.2 55.0
32 26.7 81.7
22 18.3 100.0

120 100.0

Mahasiswa
Pelajar
Ibu rumah tangga
Pegawai swasta
PNS
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 

Tabel 6 menunjukkan konsumen mini market SARINAH swalayan 

Ngalian Semarang, responden memiliki pekerjaan yang paling adalah mahasiswa 

40 responden (33,3%), sedangkan jenis pekerjaan responden yang paling sedikit 

adalah pelajar sebesar 9 responden (7,5%). 

4.1.2.3 Responden berdasarkan usia. 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di peroleh data tentang usia 

responden yang dapat di lihat pada tabel 7  sebagai berikut:  

Tabel 7 
Umur Responden 

19 15.8 15.8
68 56.7 72.5
26 21.7 94.2

7 5.8 100.0
120 100.0

< 20 tahun
20 - 30 tahun
31-40 tahun
> 41 tahun
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 

  Tabel 7 menunjukkan konsumen mini market SARINAH swalayan 

Ngalian Semarang, responden paling banyak berusia 20 – 30 tahun sebanyak 68 

responden (56,7%) dan responden paling sedikit berusia > 41 tahun sebanyak 7 

responden (5,8%). 
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4.1.2.4 Responden berdasarkan jenis kelamin. 

Berdasarkan tabel hasil penelitian data tentang jenis kelamin, data tersebut 

dapat di lihat pada tabel 8 sebagai berikut: 

Tabel 8 
Jenis Kelamin Responden 

73 60.8 60.8
47 39.2 100.0

120 100.0

Perempuan
Laki-laki
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 
                      
                Tabel 8 menunjukkan bahwa konsumen mini market SARINAH 

swalayan Ngalian Semarang, responden berjenis kelamin laki – laki sebesar 47 

responden (39,2%) dan 73 responden (60,8%) adalah berjenis kelamin 

perempuan. 

4.1.3 Gambaran Umum Lokasi  

4.1.3.1 Lokasi Penjualan 

Lokasi penjualan mini market SARINAH swalayan Ngalian Semarang 

dapat di lihat pada tabel  9 sebagai berikut: 

Tabel  9. 
Distribusi Persepsi Responden tentang Lokasi mini market SARINAH Swalayan 

Ngaliyan Semarang 

2 1.7 1.7
96 80.0 81.7
22 18.3 100.0

120 100.0

Kurang strategis
Strategis
Sangat strategis
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 
 
                 Tabel 9 menunjukkan bahwa sebanyak 96 responden (80%) menyatakan 

strategis sedangkan sebanyak 2 responden (1,7%) menyatakan kurang strategis. 
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Hasil persepsi responden tersebut menunjukkan bahwa lokasi mini market 

SARINAH Swalayan stategis bagi masyarakat di sekitar Ngaliyan.  

4.1.3.2 Jangkauan Distribusi 

         Jarak lokasi minimarket SARINAH Swalayan Ngaliyan Semarang dengan 

tempat tinggal responden dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut: 

Tabel 10. 
Distribusi Persepsi Responden tentang Jarak Lokasi mini market SARINAH 

Swalayan Ngaliyan Semarang dengan Tempat Tinggal responden. 

18 15.0 15.0
51 42.5 57.5
48 40.0 97.5

3 2.5 100.0
120 100.0

Jauh
Agak jauh
Dekat
Sangat dekat
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 
 

             Memperhatikan pada tabel 10 tampak bahwa sebanyak 51 responden 

(42,5%) mersa tempat tinngalnya agak jauh dengan mini market SARINAH 

swalayang Ngalian Semarang. Namun demikian ada 3 responden (2,5%) yang 

merasa tempat tinggalnya sangat dekat dengan mini market SARINAH swalayan 

Ngalian Semarang.   

 Biaya transportasi yang di keluarkan konsumen untuk berbelanja di mini 

market SARINAH swalayan Ngalian Semarang dapat di lihat pada tabel 11 

sebagai berikut: 

 
Tabel 11. 

Distribusi Persepsi Responden tentang Biaya Transportasi ke mini market 
SARINAH Swalayan Ngaliyan Semarang 

 

15 12.5 12.5
14 11.7 24.2
54 45.0 69.2
37 30.8 100.0

120 100.0

> Rp 3.000
Rp 2.500 - Rp 3.000
Rp 2.000 - Rp 2.500
< Rp 2.000
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent
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Memperhatikan pada tabel 11 tampak bahwa biaya transportasi yang di 

keluarkan konsumen sebesar sebesar 54 responden (45%) menyatakan 

mengeluarkan biaya transportasi antara Rp 2000 – Rp 2500 namun ada responden 

yang mengeluarkan biaya transportasi  > Rp 3000 sebesar 15 responden (12,5%). 

4.1.3.3 Pengangkutan  

Frekuensi penggunaan angkutan umum yang di gunakan konsumen sampai 

ke mini marke SARINAH swalayan Ngalian Semarang dapat di lihat pada tabel 

12 sebagai berikut: 

Tabel 12. 
Distribusi Persepsi Responden tentang Jangkauan Angkutan ke mini market 

SARINAH Swalayan Ngaliyan Semarang 

13 10.8 10.8
40 33.3 44.2
67 55.8 100.0

120 100.0

3 kali angkutan
2 kali angkutan
1 kali angkutan
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 
 

Memperhatikan pada tabel 12 tampat bahwa tanggapan responden tentang 

penggunaan angkutan umum yang di gunakan konsumen sampai ke mini market 

SARINAH swalayan Ngalian Semarang sebesar 67 responden (55,6%) 

menyatakan menggunakan 1 kali angkutan, sedangkan 13 responden (10,8%) 

menyatakan menggunakan 3 kali angkutan untuk sampai ke mini market 

SARINAH swalayan Ngalian Semarang.  

Waktu yang di butuhkan konsumen dari rumah menuju mini market 

SARINAH swalayan Ngalian Semarang dapat di lihat pada tabel 13 sebagai 

berikut: 
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Tabel 13. 
Distribusi Persepsi Responden tentang Waktu yang dibutuhkan ke mini market 

SARINAH Swalayan Ngaliyan Semarang 

8 6.7 6.7
25 20.8 27.5
87 72.5 100.0

120 100.0

2 jam
1 jam
Kurang dari 1 jam
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 

Memperhatikan pada tabel 13 tampak bahawa tanggapan responden 

tentang waktu yang di butuhkan konsumen dari rumah menuju mini market 

SARINAH swalayan Ngalian Semarang  sebesar 87 responden (72,5%) 

menyatakan waktu yang di butuhkan menuju mini market SARINAH kurang dari 

1 jam, sedangkan 8 responden (6,7%) menyatakan waktu yang di butuhkan untuk 

menuju mini market SARINAH  selama 2 jam.  

Jarak pemberhentian angkutan umum yang di gunakan konsumen dengan 

mini market SARINAH swalayan Ngalian Semarang dapat di lihat pada tabel 14 

sebagai berikut: 

Tabel 14. 
Distribusi Persepsi Responden tentang Jarak Pemberhentian Angkutan dengan 

mini market SARINAH Swalayan Ngaliyan Semarang 

4 3.3 3.3
111 92.5 95.8

5 4.2 100.0
120 100.0

Agak jauh
Dekat
Sangat dekat
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 
 
              Memperhatikan pada tabel 14 tampak bahwa jarak pemberhentian 

angkutan umum yang di gunakan konsumen dengan mini market SARINAH 

swalayan Ngalian Semarang sebesar 111 responden (92,5%) menyatakan dekat 
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dengan mimi market SARINAH sedangkan 4 responden (3,3%) menyatakan agak 

jauh dengan mini market SARINAH.  

          Secara umum lokasi mini market SARINAH swalayan Ngaliyan 

Semarang menurut persepsi responden termasuk dalam kategori baik, dapat di 

lihat  pada tabel 15 sebagai berikut: 

 

Tabel 15. 
Distribusi Persepsi Responden tentang Lokasi Mini Market SARINAH Swalayan 

Ngaliyan Semarang 
 

23 19.2 19.2
65 54.2 73.3
32 26.7 100.0

120 100.0

Kurang baik
Baik
Sangat Baik
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 
        

Berdasarkan data yang diperoleh di atas ternyata sebesar 65 responden  

(54,2%) menyatakan baik, selebihnya sebesar 32 responden (26,7%) menyatakan  

sangat baik dan sisanya sebesar 23 responden (19,2%) menyatakan kurang baik. 

4.1.4 Harga 

4.1.4.1 Tingkat Harga 

Harga barang – barang di mini market SARINAH swalayang Ngalian 

Semarang terlangkau oleh daya beli konsumen dapat di lhat pada tabel 16 sebagai 

berikut: 

Tabel 16. 
Distribusi Persepsi Responden tentang Harga Jual di mini market SARINAH 

Swalayan Ngaliyan Semarang 

46 38.3 38.3
74 61.7 100.0

120 100.0

Kurang terjangkau
Terjangkau
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent
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Memperhatikan pada tabel 16 tingkat harga di mini market SARINAH 

swalayan Ngalian Semarang  menurut persepsi responden tergolong terjangkau 

oleh daya beli konsumen, meskipun ada sebagian yang merasa kurang terjangkau. 

Dari data ternyata sebasar 74 responden (61,7%) merasa terjangkau dan sebesar 

46 responden (38,3%) merasa kurang terjangkau. 

Harga barang – barang yang di jual di mini market SARINAH swalayan 

Ngalian Semarang sesuai dengan mutu dan kualitasnya dapat di lihat pada tabel 

17 sebagai berikut:  

Tabel 17. 
Distribusi Persepsi Responden tentang Kesesuaian Harga Jual dengan mutu dan 

kualitas  

32 26.7 26.7
88 73.3 100.0

120 100.0

Kurang sesuai
Sesuai
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 

Memperhatikan pada tabel 17 tampak bahwa tanggapan responden tentang 

harga barang – barang yang di jual di mini market SARINAH swalayan Ngalian 

Semarang sesuai mitu dan kualitasnya sebesar 88 responden (73,3%) menyatakan 

sesuai dengan mutu dan kualitasnya, namun ada yang menyatakan kurang sesuai 

dengan mutu dan kualitasnya sebesar 32 responden (26,7%). 

Harga barang – barang yang di jual di mini market SARINAH swalayan 

Ngalian Semarang sesuai dengan harga pasar dapt di lihat pada tabel 18 sebagai  

berikut: 
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Tabel 18. 
Distribusi persepsi responden tentang kesesuaian harga jual  

dengan harga pasaran 

6 5.0 5.0
107 89.2 94.2

7 5.8 100.0
120 100.0

Tidak sesuai
Kurang sesuai
Sesuai
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 
 
              Memperhatikan pada tabel 18 tampak bahwa tanggapan responden 

tentang harga barang – barang yang di jual di mini market SARINAH swalayan 

Ngalian Semarang jika di bandingkan harga barang – barang yang di jual dg harga  

pasaran, sebesar 107 responden (89,2%) menyatakan bahwa harganya kurang 

sesuai dengan harga pasar yaitu cenderung lebih mahal, dan hanya sebesar 7 

responden (5,8%) yang menyatakan sesuai dengan harga pasar.   

4.1.4.2 Potongan Harga 

Pengaruh potongan harga yang di berikan mini market SARINAH 

swalayan Ngalian Semarang dengan jumlah yang di beli konsumen dapat di lihat 

pada tabel 19 sebagai berikut:  

Tabel 19. 
Distribusi persepsi responden tentang pengaruh potongan harga dengan jumlah 

barang yang dibeli 

26 21.7 21.7
39 32.5 54.2
55 45.8 100.0

120 100.0

Tidak berpengaruh
Kurang berpengaruh
Bepengaruh
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 

Memperhatikan pada tabel 19 tampak bahawa tentang pengaruh potongan 

harga yang di berikan mini market SARINAH swalayan Ngalian Semarang 

sebesar 55 responden (45,8%) konsumen menyatakan berpengaruh terhadap 
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barang yang di beli dan sebesar 26 responden (21,7%) konsumen menyatakan 

kurang berpengaruh terhadap barang yang di beli di mini market SARINAH 

swalayan Ngalian Semarang. 

Potongan harga yang di lakukan mini market SARINAH swalayan 

Ngalian Semarang dapat pada tabel 20 sebagai berikut:    

Tabel 20. 
Distribusi persepsi responden tentang frekuensi memperoleh potongan harga 

75 62.5 62.5
36 30.0 92.5
9 7.5 100.0

120 100.0

< 2 kali
2-3 kali
3-4 kali
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 

Memperhatikan tabel 20 tampak bahwa tanggapan responden tentang 

potongan harga yang di berikan mini market SARINAH swalayan Ngalian 

Semarang sebasar 75 responden (62,5%) memperoleh potongan harga < 2 kali, 

dan sebesar 9 responden (7,5%) memperoleh potongan 3 – 4 kali hal ini 

menunjukkan bahwa potongan harga relatif kecil atau kurang frekuensi dalam 

memberikan potongan. 

Pada saat – saat tertentu Mini market SARINAH swalayan Ngalian 

Semarang memberikan hadiah yang di berikan dapat di lihat pada tabel 21 sebagai 

berikut:    

Tabel 21. 
Distribusi persepsi responden tentang pemanfaatan hadiah untuk belanja 

34 28.3 28.3
43 35.8 64.2
40 33.3 97.5

3 2.5 100.0
120 100.0

Tidak memanfaatkan
Kurang memanfaatkan
Memanfaatkan
Sangat memanfaatkan
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent
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Memperhatikan pada tabel 21 tampak bahwa sebesar 43 responden  

(35,8%) kurang memanfaatkan hadiah dan hanya sebesar 3 responden (2,5%) 

yang sangat memanfaatkan hadiah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

konsumen kurang merespon adanya hadiah untuk berbelanja di mini market 

SARINAH atau dapat dinyatakan bahwa hadiah yang diberikan kurang 

memberikan dampak yang positif terhadap konsumen dalam membeli produk 

yang dijual. 

4.1.4.2 Syarat Pembayaran 

 Untuk mengetahui berapa waktu yang di perlukan untuk melakukan 

pembayaran di kasir dapat di lihat pada tabel 22 sebagai berikut: 

Tabel 22. 
Distribusi persepsi responden tentang waktu pembayaran 

11 9.2 9.2
56 46.7 55.8
53 44.2 100.0

120 100.0

5-10 menit
3-5 menit
< 3 menit
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 

Memperhatikan pada tabel 22 tampak bahwa 56 responden (46,7%) 

menghabiskan waktu 3 – 5 menit untuk melakukan pembayaran di kasir dan 

hanya 11 responden (9,2%) yang menyatakan 5 – 10 menit dalam melakukan 

pembayaran di kasir. 

Untuk mengetahui jumlah barang yang harus di beli dengan nota 

pembelian dapat di lihat pada tabel 23 sebagai berikut: 
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Tabel 23. 
Distribusi persepsi responden persentase jumlah pembelian  

yang menggunakan nota 

45 37.5 37.5
70 58.3 95.8

5 4.2 100.0
120 100.0

< 25%
25% - 50%
50% - 75%
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 

Memperhatikan pada tabel 23 tampak bahwa 70 responden (58,3%) 

menggunakan nota pembelian dalam berbelanja sebanyak 25% - 75% dan ada 5 

responden (4,2%) dalam berbelanja sebanyak 50% - 75%  yang menggunakan 

nota pembelian. 

Secara umum harga di mini market SARINAH swalayan Ngalian 

Semarang menurut persepsi responden termasuk dalam kategori kurang baik, 

dapat di lihat pada tabel 24 sebagai berikut: 

Tabel 24. 
Distribusi persepsi responden variabel harga 

 

6 5.0 5.0
93 77.5 82.5
21 17.5 100.0

120 100.0

Tidak baik
Kurang baik
Baik
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 
 

             Berdasarkan data yang di peroleh di atas, terbukti dari sebesar 93 

responden (77,5%) konsumen menyatakan kurang baik,  sebesar 21 responden 

(117,5%) menyatakan baik dan sebesar 6 responden (5%) menyatakan tidak baik.      
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4.1.5 Keputusan Berbelanja 

4.1.5.1 Produk 

       Untuk mengetahui berapa % merk produk yang di jual sesuai dengan 

kebutuhan konsumen dapat di lihat pada tabel 25 sebagai berikut: 

Tabel 25. 
Distribusi persepsi responden tentang persentase merek yang dijual di SARINAH 

sesuai dengan kebutuhan 

17 14.2 14.2
49 40.8 55.0
54 45.0 100.0

120 100.0

< 25%
25% - 50%
50% - 75%
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 
 

Memperhatikan pada tabel 25 tampak 54 responden (45%) yang 

menyatakan 50% - 75%  merk produk yang di jual di mini market SARINAH 

yang sesuai dengan kebutuhan dan 17 responden (14,2%) menyatakan < 25% 

merk produk yang di jual di mini market SARINAH yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

Untuk mengetahui berapa % kualitas produk yang sudah dapat di penuhi 

oleh mini market SARINAH swalayan Ngalian Semarang untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen dapat di lihat pada tabel 26 sebagai berikut:   

Tabel 26. 
Distribusi persepsi responden tentang persentase kualitas yang dijual di 

SARINAH dapat memenuhi kebutuhan 

13 10.8 10.8
44 36.7 47.5
63 52.5 100.0

120 100.0

< 25%
25% - 50%
50% - 75%
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 
                Memperhatikan pada tabel 26 tampak sebanyak 65 responden (52,5%) 

menyatakan bahwa 50% - 75%  kualitas produk barang di mini market SARINAH 
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memenuhi kebutuhan dan ada 13 responden (10,8%) yang menyatakan bahwa 

produk yang di jual hanya < 25%  yang memenuhi kualitas. 

4.1.5.2 Jenis 

 Untuk mengetahui tentang jumlah barang yang di beli untuk setiap jenis 

produk dapat di lihat pada tabel 27 sebagai berikut: 

Tabel 27. 
Distribusi persepsi responden tentang jumlah barang yang dibeli untuk setiap jenis 

produk 

10 8.3 8.3
59 49.2 57.5
46 38.3 95.8

5 4.2 100.0
120 100.0

1 jenis
2 jenis
3 jenis
> 3 jenis
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 
 
           Memperhatikan pada tabel 27 tampak bahwa sebanyak 59 responden 

(49,2%) menyatakan 2 jenis produk  dan hanya 5 responden (4,2%) yang 

menyatakan mereka membeli jenis produk > 3 jenis dalam sekali waktu 

pembelian di mini market SARINAH swalayan Ngalian Semarang. 

4.1.5.3 Waktu Pembelian 

Untuk mengetahui berapa kali dalam sebulan konsumen berbelanja di mini 

market SARINAH swalayan Ngalian Semarang dapat di lihat pada tabel 28 

sebagai berikut: 

Tabel 28. 
Distribusi persepsi responden tentang frekuensi melakukan pembelian 

10 8.3 8.3
59 49.2 57.5
51 42.5 100.0

120 100.0

Tidak pasti
1 kali
2 kali
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent
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            Memperhatikan pada tabel 28 tampak sebesar 59 responden (49,2%) 

menyatakan mereka berbelanja 1 kali dalam sebulan dan ada 10 responden (8,3%) 

yang menyatakan tidak pasti dalam berbelanja di mini market SARINAH 

swalayan Ngalian Semarang. 

           Untuk mengetahui tentang  terakhir  konsumen melakukan pembelian di 

mini market SARINAH swalayan Ngalian Semarang dapat di lihat pada tabel 29 

sebagai berikut:  

Tabel 29. 
Distribusi persepsi responden tentang terakhir kali melakukan pembelian 

40 33.3 33.3
28 23.3 56.7
43 35.8 92.5

9 7.5 100.0
120 100.0

4 minggu yang lalu
3 minggu yang lalu
2 minggu yang lalu
1 minggu yang lalu
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 
                

 Memperhatikan pada tabel  29  tampak sebanyak  43 responden (35,8%) 

menyatakan terakhir membeli barang di mini market SARINAH 2 minggu yang 

lalu, dan hanya  sebanyak 9 responden (7,5%) menyatakan terakhir membeli 

barang di mini market SARINAH 1 minggu yang lalu. 

4.1.5.4 Jumlah pembelanjaan 

Untuk mengetahui tentang jumlah pembelanjaan produk yang di beli 

dalam sekali waktu berbelanja dimini market SARINAH swalayan Ngalian 

Semarang dapat dilihat pada tabel  30 sebagai berikut: 
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Tabel 30. 
Distribusi persepsi responden tentang banyak produk yang dibeli 

11 9.2 9.2
49 40.8 50.0
51 42.5 92.5

9 7.5 100.0
120 100.0

1 jenis
2 jenis
3 jenis
> 3 jenis
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 
 

Memperhatikan pada tabel 30 tampak bahwa sebanyak 51 responden 

(42,5%) menyatakan membeli membeli 3 buah produk dalam sekali waktu 

berbelanja dan hanya 9 responden (7,5%) yang membeli > 3 buah produk dalam 

sekali waktu berbelanja di mini market SARINAH swalayan Ngalian Semarang. 

Secara umum keputusan berbelanja konsumen di mini market SARINAH 

swalayan Ngalian Semarang dalam kategori kurang  baik, dapat di lihat pada tabel 

31 sebagai berikut: 

Tabel 31. 
Distribusi persepsi responden tentang variabel keputusan pembelian 

14 11.7 11.7
67 55.8 67.5
39 32.5 100.0

120 100.0

Tidak baik
Kurang baik
Baik
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 
 

         Berdasarkan data yang di peroleh di atas  tebukti sebanyak 55 responden 

(55,8%%) menyatakan kurang baik,  sebanyak 39 responden (32,5%) menyatakan 

baik dan sebanyak 14 responden (11,7%) menyatakan tidak baik. 

4.1.6 Hubungan Karakteristik Responden dengan Variabel Lokasi, Harga 

dan Keputusan Berbelanja 

Untuk mengetahui hubungan karakteristik responden (pendidikan, 

pekerjan, umur, jenis kelamin) dan dengan variabel-variabel yang diteliti yaitu 
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lokasi, harga dan keputusan berbelanja digunakan uji chi kuadrat dengan bantuan 

program SPSS seperti tercantum pada tabel 32 sebagai berikut: 

Tabel 32. 
Uji Hubungan Karakteristik Responden dengan Variabel Penelitian 

 
No Hubungan χ2 hitung Pvalue Kriteria 
1 Tingkat pendidikan dengan lokasi 1,813 0,770 Tidak signifikan 
2 Tingkat pendidikan dengan harga 3,761 0,439 Tidak signifikan 
3 Tingkat pendidikan dengan 

Keputusan berbelanja 
7,696 0,103 Tidak signifikan 

4 Pekerjaan dengan lokasi 3,526 0,897 Tidak signifikan 
5 Pekerjaan dengan harga 2,614 0,956 Tidak signifikan 
6 Pekerjaan dengan Keputusan 

berbelanja 
12,368 0,136 Tidak signifikan 

7 Jenis kelamin dengan lokasi 1,585 0,453 Tidak signifikan 
8 Jenis kelamin dengan harga 2,290 0,318 Tidak signifikan 
9 Jenis kelamin dengan keputusan 

berbelanja 
3,232 0,199 Tidak signifikan 

10 Umur dengan lokasi 4,548 0,603 Tidak signifikan 
11 Umur dengan harga 4,165 0,654 Tidak signifikan 
12 Umur dengan keputusan berbelanja 2,965 0,813 Tidak signifikan 

Keterangan: pvalue > 0,05 berarti tidak ada hubungan yang signifikan 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai pvalue untuk masing-masing uji 

hubungan karakteristik responden dengan variabel penelitian lebih besar dari 0,05, 

yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan karakteristik responden (tingkat 

pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin dan umur) dengan persepsi tentang lokasi, 

harga dan keputusan dalam pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik 

responden secara nyata tidak berpengaruh pada persepsi responden dalam 

memandang lokasi, harga dan dalam memutuskan untuk melakukan pembelian di 

Swalayan SARINAH Ngaliyan Semarang.  

4.1.7 Uji Hipotesis 

Analisis data untuk pengujian hipotesis ini dalam penelitian ini 

menggunakan regresi linier ganda dengan variabel bebas lokasi dan harga, serta 
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keputusan berbelanja sebagai variabel terikat. Dalam analisis ini diuji secara 

parsial dan simultan.  

4.1.7.1 Uji Parsial  

 Hasil uji parsial dengan menggunakan analisis regresi berganda  dapat di 

lihat pada tabel 33. Berdasarkan hasil uji parsial menggunakan uji t diperoleh 

thitung untuk variabel lokasi (X1)  sebesar 2,188 dengan probabilitas 0,031 < 0,05, 

yang berarti Ho yang menyatakan tidak ada pengaruh lokasi terhadap keputusan 

berbelanja di mini market SARINAH Swalayan Ngaliyan Semarang ditolak, 

karena mempunyai hubungan yang signifikan. Untuk variabel harga (X2) 

diperoleh thitung sebesar 4,676 dengan probabilitas 0,000 < 0,05, yang berarti Ho 

yang menyatakan tidak ada pengaruh harga terhadap keputusan berbelanja di   

mini market SARINAH Swalayan Ngaliyan Semarang ditolak karena mempunyai 

hubungan yang signifikan.  

Tabel 33. 
Hasil Uji Parsial 

Coefficientsa

.436 .335 1.302 .195

.185 .085 2.188 .031 .198

.605 .129 4.676 .000 .397

(Constant)
Lokasi
Harga

Model
1

B
Std.
Error

Unstandardized
Coefficients

t Sig. Partial

Correlations

Dependent Variable: Keputusan pembeliana. 
 

4.1.7.2 Uji Simultan 

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh lokasi dan harga 

produk terhadap keputusan berbelanja di mini market SARINAH Swalayan 

Ngaliyan Semarang digunakan uji Simultan yaitu uji F, seperti tampak pada tabel 

34 sebagai berikut: 
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Tabel 34. 
Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAb

5.050 2 2.525 16.995 .000a

17.383 117 .149
22.433 119

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Harga, Lokasia. 

Dependent Variable: Keputusan pembelianb. 
 

Berdasarkan hasil uji F tersebut diperoleh Fhitung sebesar 16,995 dengan 

probabilitas 0,000 < 0,05, yang berarti Ho yang menyatakan tidak ada pengaruh 

lokasi dan harga terhadap keputusan berbelanja di mini market SARINAH 

Swalayan Ngaliyan Semarang ditolak karena mempunyai hubungan signifikan. 

4.1.7.3 Analisis Besarnya Pengaruh 

Besarnya kontribusi dari masing-masing variabel bebas (lokasi dan harga) 

terhadap keputusan berbelanja dapat dilihat dari koefisien determinasi parsial dan 

koefisien determinasi simultan atau R-square.  Berdasarkan hasil analisis data 

pada tabel 35, dapat diketahui kontribusi dari masing-masing variabel  bebas 

sebagai berikut. 

Tabel 35 
Kontribusi Variabel Lokasi dan Harga terhadap Keputusan Berbelanja  

 
No Variabel R r2

1 Lokasi 0,198 3.9% 
2 Harga  0,397 15.8% 

 Besar kontribusi lokasi terhadap keputusan berbelanja sebesar 3,9%, 

sedangkan untuk variabel harga 15,8%. Kontribusi yang paling besar adalah 

harga. Ini menunjukkan bahwa konsumen dalam mengambil keputusan untuk 

berbelanja lebih dipengaruhi oleh harga diikuti lokasi. Besarnya kontribusi  lokasi 
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dan harga secara bersama-sama terhadap keputusan berbelanja dapat dilihat dari 

nilai R-square yaitu 0,225 atau dalam persen sebesar 22,5% (lihat tabel 36). 

Tabel 36. 
Koefisien Determinasi Ganda 

Model Summaryb

.474a .225 16.995 2 117 .000 1.995
Model
1

R R Square F Change df1 df2 Sig. F Change
Change Statistics Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), Harga, Lokasia. 

Dependent Variable: Keputusan pembelianb. 
 

Berdasarkan hasil uji parsial (pada tabel 33) tersebut juga diperoleh nilai 

koefisien untuk variabel lokasi sebesar 0,185 untuk variabel harga 0,605 dan 

konstanta sebesar 0,436. Dari nilai-nilai di atas, maka diperoleh model regresi 

pengaruh lokasi (X1) dan harga  (X2)  terhadap keputusan berbelanja yaitu: 

Y = 0,436 + 0,185X1 + 0,605X2 

Model tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan satu skor 

untuk variabel lokasi akan diikuti kenaikan dalam keputusan berbelanja sebesar 

0,185, setiap terjadi kenaikan satu skor untuk variabel harga akan diikuti kenaikan 

keputusan berbelanja sebesar 0,605. 

4.1.6.3 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik  digunakan untuk mengetahui keefektifan dari model 

regresi yang diperoleh. Model regresi dikatakan efektif untuk memprediksi 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, selain signifikan secara 

simultan maupunparsial, model tersebut tidak mengandung multikolinieritas dan 

heterokesdastisitas.  

 



 93

4.1.6.4 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak mengandung multikolinieritas (Imam Ghozali, 2005: 91). Uji 

multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF dari hasil analisis menggunakan 

program SPSS, sebagai berikut 

Tabel 37. 
Uji Multikolinieritas 

.936 1.068

.936 1.068
Lokasi
Harga

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

 
 
Hasil output SPSS diperoleh nilai VIF sebesar 1,068 yang  di sekitar nilai 1, yang 

berarti bahwa antara variabel bebas tidak mengandung multikolinieritas. 

4.1.6.5 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain relatif tetap, maka data 

tidak mengandung heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2005: 105). Uji 

heterokedastisitas dapat dilihat dari rank spearman antara |e| dan s. Apabila 

diperoleh nilai rs dengan probabilitas < 0,05, dapat disimpulkan model regresi 

mengandung heteroskedastisitas. 

 



 94

Tabel 38. 
Uji Heterokedastisitas 

Correlations

1.000 -.041
. .657

120 120
-.041 1.000
.657 .
120 120

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

|e|

s

Spearman's rho
|e| s

 
Berdasarkan  tabel di atas diperoleh nilai rs = -0,041 dengan probabilitas 

0,657 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 

heterokedastisitas. 

4.1 Pembahasan 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen 

mempunyai persepsi bahwa lokasi mini market SARINAH Swalayan Ngaliyan 

Semarang dalam kategori baik. Dari 120 responden yang ditelit ternyata 54,2% 

menyatakan baik, 26,7% menyatakan sangat baik dan hanya 19,2% kurang baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa lokasi penjualan strategis yaitu dekat penduduk, 

jangkauan distribusi cukup dekat, dengan biaya transportasi murah, rata-rata 

pengangkutan tidak lebih dari 2 kali. Untuk mencapai lokasi dibutuhkan waktu 

kurang dari 1 jam dan  jarak lokasi dengan tempat pemberhentian angkutan relatif 

dekat. Kondisi ini memberikan pengaruh yang positif terhadap keputusan 

konsumen untuk berbelanja di Mini Market SARINAH Ngaliyan Semarang. Hasil 

uji hipotesis ternyata menerima hipotesis alternatif yang menyatakan ada 

pengaruh lokasi terhadap keputusan berbelanja di SARINAH swalayan Ngaliyan 

Semarang yang berarti semakin starategis lokasi SARINAH swalayan Ngaliyan 
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Semarang menurut persepsi konsumen akan diikuti kenaikan keputusan dalam 

pembelian di swalayan tersebut. 

Hasil penelitian ini juga menerima hipotesis alternatif yang menyatakan 

ada pengaruh harga terhadap keputusan berbelanja di SARINAH swalayan 

Ngaliyan Semarang. Jika dilihat dari keputusan berbelanja di SARINAH swalayan 

Ngaliyan Semarang masih belum tinggi, hal ini salah satu penyebabnya karena 

harga yang kurang sesuai dengan kualitas dan merek barang yang dijualnya. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif ternyata ada 38,3% konsumen yang merasa 

bajwa harga jual barang  kurang terjangkau, 26,7% konsumen merasa bahwa 

harga jual kurang sesuai dengan mutu dan kualitasnya, 89,2% konsumen 

menyatakan bahwa harga jual kurang sesuai dengan harga pasaran. Potongan 

harga yang diberikan ternyata hanya 45,8% saja yang merasa terpengaruh untuk 

membeli, 62,5% merasa baru mendapat potongan harga kurang dari 2 kali dan  

35,8% konsumen kurang memanfaatkan hadiah yang diberikan untuk berbelanja. 

Kondisi ini berpengaruh pada penurunan keputusan konsumen untuk berbelanja. 

Terbukti dari bulan ke bulan omset pada tahun 2004 mengalami penurunan. Salah 

satu penyebabnya karena konsumen kurang tertarik dengan harganya yang 

berpengaruh terhadap kurang tingginya keputusan dalam pembelian.  Harga suatu 

produk dapat dikatakan sebagai alat pemasaran yang cukup penting. Hal ini 

disebabkan harga merupakan satu-satunya elemen yang dapat menghasilkan 

keuntungan. Menurut Kotler (1996) dalam Desti Tarigan (2004) harga merupakan 

satu-satunya unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur 

lainnya menimbulkan biaya. Menurut Morger dan Feinberg (1997) dalam Desti 

Tarigan (2004), harga merupakan faktor yang signifikan yang mempengaruhi 
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keputusan konsumen. Harga merupakan variabel utama yang mempengaruhi 

evaluasi konsumen terhadap produk yang akan dibeli. Harga merupakan salah satu 

unsur bauran pemasaran paling fleksibel, dapat diubah dengan cepat, tidak seperti 

unsur-unsur lainnya, namun akan lebih efektif apabila didukung oleh variabel 

lainnya.  

Seorang konsumen akan melakukan survey sebelum membeli suatu barang 

dan benar-benar yakin bahwa harga barang tersebut lebih murah dibandingkan 

barang lainnya. Hal tersebut juga menentukan pemilihan konsumen dalam 

melakukan pembelian.  

Hasil Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Johansen 

Turnip (2001) dalam Desti Tarigan (2004) menunjukkan bahwa variabel bauran 

pemasaran: produk, harga, promosi dan pelayanan berkorelasi positif dengan 

keputusan pelanggan telepon segmen perumahan dalam mengkonsumsi pulsa.  

Diana Permadi K, Dedy Sugiarto dan Hadi Irwanto (1996) dalam Desti Tarigan 

(2004) memberikan salah satu kesimpulan penelitiannya yaitu faktor bauran 

pemasaran (marketing mix) yaitu: produk, harga, tempat dan promosi ditambah 

dengan pelayanan merupakan faktor  yang mempengaruhi semua segemen dalam 

mempertimbangkan memilih pasar swalayan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa 

simpulan antara lain: 

1. Ada pengaruh positif lokasi terhadap keputusan berbelanja di mini market 

SARINAH Ngaliyan Semarang, ditunjukkan dari hasil uji parsial dengan 

diperoleh thitung sebesar 2,188 dengan probabilitas 0,031 < 0,05. Kontribusi 

harga terhadap keputusan belanja sebesar 3,9%. 

2. Ada pengaruh positif harga terhadap keputusan berbelanja di mini market 

SARINAH Ngaliyan Semarang, ditunjukkan dari hasil uji parsial dengan 

diperoleh thitung sebesar 4,676 dengan probabilitas 0,000 < 0,05. Kontribusi 

harga terhadap keputusan berbelanja sebesar 15,8%. 

3. Ada pengaruh positif lokasi dan harga terhadap keputusan berbelanja di mini 

market SARINAH Ngaliyan Semarang, ditunjukkan dari hasil uji simultan 

dengan diperoleh Fhitung sebesar 16,995 dengan probabilitas 0,000 < 0,05. 

Kontribusi secara bersama-sama lokasi dan harga terhadap keputusan 

berbelanja sebesar 22,5%. 

 

5.2 Saran 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda ternyata keputusan 

konsumen lebih banyak dipengaruhi oleh harga, sedangkan keputusan belanja 

konsumen cenderung cukup sehingga pihak pengelola minimarket SARINAH 
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swalayan Ngaliyan Semarang untuk meningkatkan daya tarik dengan 

menetapkan harga jual yang disesuaikan dengan kualitas produk dan lebih 

banyak memberikan  diskon.   

2. Penelitian ini terbatas pada lokasi dan harga, sedangkan dilihat dari nilai           

R-square masih kecil artinya masih banyak faktor lain yang mempengaruhi 

keputusan berbelanja, sehingga perlu dikaji lebih lanjut variabel-varibael lain 

seperti produk, promosi, pelayanan, kelengkapan dan persaingannya. 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

 

Kepada 

Yth Bapak /  ibu / saudara / konsumen swalayan SARINAH  

Di Ngalian  Semarang. 

 

 Dengan  hormat, 

                Dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan berupa penyusunan 

skripsi yang berjudul “ PENGARUH LOKASI DAN HARGA TERHADAP 

KEPUTUSAN BERBELANJA DI MINI MARKET SARINAH SWALAYAN 

NGALIAN SEMARANG “. Maka saya mohon bantuan Bapak / Ibu / Saudara  

untuk mengisi angket guna memperoleh data tentang judul tersebut. 

               Jawaban Bapak /  Ibu / Saudara akan sangat membantu keberhasilan 

penelitian yang sedang saya laksanakan. Oleh karena itu saya mengharap 

kesungguhan dan kejujuran Bapak / Ibu / Saudara dalam mengisi setiap 

pertanyaan. Saya sangat menghargai setiap jawaban yang Bapak / Ibu / Saudara 

berikan dan akan tetap dijaga kerahasiaannya. 

               Besar harapan saya, Bapak / Ibu / Saudara dapat memberikan jawaban 

yang sebenarnya, sehingga jawaban tersebut dapat kami gunakan untuk 

menganalisis data yang tepat dan obyektif. 

                Atas kesediaan, bantuan dan partsipasi Bapak / Ibu / Saudara saya 

mengucapkan banyak terimakasih. 

 

                                                                             Semarang , 10 Juli    2005 

 

 

 

                                                                         Siti. Zuliani              
                                                                              Nim. 3364000087 
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KISI-KISI INSTRUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK  

MENGUKUR PENGARUH LOKASI DAN HARGA TERHADAP 

KEPUTUSAN BERBELANJA DI MINI MARKET SARINAH SWALAYAN 

NGALIAN – SEMARANG 

 

 

 

Variabel 
Penelitian 

Komponen yang Diukur No. Item Instrumen 

 

Lokasi (X1) 

1. Lokasi Penjualan 

2. Jangkauan distribusi 

3. Pengangkutan 

1 

2,3 

4,5,6 

 

Harga (X2) 

1. Tingkat harga 

2. Potongan harga 

3. Syarat pembayaran 

7,8,9 

10,11,12 

13,14 

 

Keputusan 

Berbelanja 

1. Produk 

2. Jenis 

3. Waktu pembelian 

4. Jumlah pembelanjaan 

15,16 

17 

18,19 
20 
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ANGKET 

INSTRUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGUKUR PENGARUH 

LOKASI DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN BERBELANJA DI 

MINI MARKET SARINAH SWALAYAN NGALIAN – SEMARANG 

 

A. DATA DIRI RESPONDEN 

Nama responden : 

Alamat responden : 

Tingkat pendidikan : 

Pekerjaan  : 

Usia   : 

Jenis kelamin  : 

Pendapatan  : 

 

B. PETUNJUK PENGISIAN 

.    1. Isilah angket ini, sesuai dengan petunjuk skor skala sebagai berikut : 

a. 75% - <100% di beri skor 4 

b. 50% - < 75% di beri skor 3 

c. 25% -  < 50% di beri skor 2 

d. < 25% di beri skor 1 

       2.  Pilihlah salah satu  jawaban yang sesuai dengan pendapat anda dengan 

cara         memberikan tanda silang (x) pada jawaban yang tersedia ! 

 
C. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Lokasi (X1) 

• Lokasi Penjualan 

1. Bagaimana menurut penilaian anda mengenai lokasi mini market 

SARINAH Ngalian Semarang ? 

       a. Sangat strategis    c. Kurang strategis 

      b. Strategis     d. Tidak strategis 
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           *   Jangkauan Distribusi  

2. Bagaimanakah jarak antara lokasi mini market SARINAH dengan 

tempat tinggal anda ? 

a. Sangat dekat   c. Agak jauh 

b. Dekat    d. Jauh 

3. Berapa rupiah biaya transportasi yang anda keluarkan jika anda 

berbelanja ke mini market SARINAH? 

a. < Rp 2.000   b. Rp 2500 - < Rp 3.000 

b. Rp 2.000 – Rp 2.500  d. > Rp 3.000 

*   Pengangkutan 

4. Jika anda baik angkutan umum, berapa kali angkutan yang anda harus 

naiki untuk sampai ke mini market SARINAH? 

a. Dapat dijangkau 1 kali angkutan 

b. Dapat dijangkau 2 kali angkuta 

c. Dapat dijangkau 3 kali angkatan 

d. Dapat dijangkau 4 kali angkutan 

5. Berapakah waktu yang anda butuhkan dari rumah menuju mini market 

SARINAH ? 

a. Kurang dari 1 jam  c. 2 jam 

b. 1 jam               d. 3 jam 

6. Apakah jarak pemberhentian angkutan umum dekat dengan mini 

market SARINAH ? 

a. Sangat dekat   c. Agak jauh 

b. Dekat    d. Jauh 

II. Harga (X2) 

• Tingkat Harga 

7. Apakah harga barang di mini market SARINAH terjangkau oleh daya 

beli Saudara? 

a. Sangat terjangkau  c. Kurang terjangkau 

b. Terjangkau   d. Tidak terjangkau  
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8. Menurut pendapat anda harga di mini market SARINAH sesuai 

dengan mutu dan kualitasnya? 

a. Sangat sesuai   c. Kurang sesuai 

b. Sesuai    d. Tidak sesuai 

9. Menurut Anda, apakah harga barang-barang yang dijual di mini market 

SARINAH itu sesuai dengan harga pasar ? 

a. Sangat sesuai   c. Kurang sesuai 

b. Sesuai    d. Tidak sesuai 

            *    Potongan Harga 

10. Jika anda membeli barang di mini market SARINAH apakah potongan 

harga berpengaruh dalam jumlah pembelian anda ? 

a. Sangat berpengaruh  c. Kurang berpengaruh 

b. Berpengaruh   d. Tidak  berpengaruh 

11. Selama anda berbelanja di mini market SARINAH berapa kali anda 

mendapat potongan harga ? 

a. > 4 kali    c. 2 – 3 kali 

b. 3 – 4 kali   d. < 2 kali 

12. Pada saat-saat tertentu, mini market SARINAH juga memberikan 

hadiah, apakah anda manfaatkan saat tersebut untuk berbelanja di 

SARINAH ? 

a. Sangat memanfaatkan  c. Kurang memanfaatkan 

b. Memanfaatkan   d. Tidak memanfaatkan 

            *    Syarat Pembayaran 

13. Setiap anda melakukan pembelian di SARINAH, berapa menit seorang 

kasir mini market SARINAH membuatkan nota pembelian untuk 

anda? 

a. < 3 menit   c. 5 – 10 menit 

b. 3 – 5 menit   d. > 10 menit 

14. Berapa % jumlah pembelian anda yang menggunakan nota pembelian 
di mini market SARINAH? 
a. 75% - 100% menggunakan nota pembelian 
b. 50% - 75 % menggunakan nota pembelian 
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c. 25% - 50% menggunakan nota pembelian 
d. < 25% menggunakan nota pembelian 
 

III. Keputusan Berbelanja (Y) 
        *  Produk 

15. Berapa % merk produk yang dijual di SARINAH sesuai dengan 
kebutuhan anda ? 
a. 75% - 100% sesuai dengan produk yang diinginkan 
b. 50% - 75% sesuai dengan produk yang diinginkan 
c. 25% - 50% sesuai dengan produk yang diinginkan 
d. 0% - 25%  sesuai dengan produk yang diinginkan 

16. Berapa % kualitas barang yang anda beli di mini market SARINAH 
sudah dapat memenuhi kebutuhan 
a. 75% - 100% memenuhi kebutuhan 
b. 50% - 75% memenuhi kebutuhan 
c. 25% - 50% memenuhi kebutuhan 
d.     0% - 25% memenuhi kebutuhan 

• Jenis 
17. Dalam melakukan pembelian terhadap produk yang ada di mini market 

SARINAH, berapa banyak untuk setiap jenis produk yang biasanya 
anda membeli dalam skelai waktu pembelian ? 
a. > 3 jenis     c. 2 jenis 
b. 3 jenis     d. 1 jenis  

• Waktu Pembelian  
18. Berapa kali dalam sebulan anda berbelanja di mini market SARINAH? 

a. > 3 kali     c. 1 kali 
b. 2 kali     d. 0 kali 

19. Kapan terakhir anda membeli barnag di mini market SARINAH? 

a.  1 minggu yang lalu 

b.  2 minggu yang lalu 

c.  3 minggu yang lalu 

d.  4 minggu yang lalu 
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        *  Jumlah pembelanjaan 

20. Dalam melakukan pembelian di mini market SARINAH, berapa 

banyak produk yang biasanya anda membeli dalam sekali waktu 

pembelian ? 

a. > 3 jenis                     c. 2 jenis 

                  b. 3 jenis                        d. 1 jenis 
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