
 
 

ABSTRAK 

 

Permasalahan dalam penulisan ini adalah “Bagaimana pengaruh produk, 

harga, promosi dan tempat terhadap keputusan konsumen membeli Bingka Al-

Fajar di Kota Pontianak. Adapun yang menjadi tujuan di dalam penelitian yang 

hendak dicapai dan dilakukan oleh penulis adalah “Untuk mengetahui pengaruh 

produk, harga, promosi dan tempat terhadap keputusan konsumen membeli 

Bingka Al-Fajar di Kota Pontianak. 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang 

pernah membeli Bingka Al-Fajar di Kota Pontianak. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil sampel sebanyak 100 orang  konsumen dari keseluruh pelanggan yang 

membeli kue Bingka Al-Fajar di Kota Pontianak. 

Hasil uji validitas, baik variabel produk, harga, promosi dan tempat 

sebagai variabel bebas maupun keputusan konsumen sebagai variabel terikat 

menunjukkan bahwa daftar kuesioner yang disampaikan kepada responden telah 

memenuhi persyaratan validitas. Karena pada uji validitas variabel X maupun 

variabel Y nilai korelasi antara semua item (pertanyaan) dengan skor totalnya (rxy) 

menunjukkan hasil yang lebih besar dari r tabel dengan tingkat signifikan 1%. 

Hasil uji reliabilitas, baik variabel produk, harga, promosi dan tempat sebagai 

variabel bebas maupun keputusan konsumen membeli Bingka Al-Fajar di Kota 

Pontianak sebagai variabel terikat menunjukkan bahwa daftar kuesioner yang 

disampaikan kepada responden telah memenuhi persyaratan reliabilitas. Karena 

memiliki koefisien cronbach’s alpha sama dengan 0,60 atau lebih. Hasil uji 

regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan hal-hal sebagai berikut 

: Persamaan atau estimasi regresi yang dapat dituliskan berdasarkan hasil 

pengolahan data dapat dituliskan : Ŷ  =  0,324 + 0,155X1 +         (0,044X2) + 

0,492X3 + 0,340X4. Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) didapat korelasi 

antara bauran pemasaran (produk, harga, promosi dan tempat) dengan keputusan 

konsumen. Uji koefisien determinasi (R²) menunjukkan bahwa nilai koefisien 

determinasi (R2) yang diperoleh sebesar 0,476. Uji hipotesis pengaruh simultan 

(uji F) menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji hipotesis pengaruh 

parsial (uji t) menunjukkan bahwa produk, promosi dan tempat secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen. Sedangkan 

harga secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

konsumen. 
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