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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia saat ini berjalan dengan pesat, yang 

menciptakan suatu persaingan yang semakin ketat. Hal ini yang menuntut 

produsen untuk lebih  peka, kritis dan kreatif terhadap perubahan yang 

ada, baik politik, sosial budaya dan ekonomi. Syarat yang harus dipenuhi 

oleh suatu perusahaan agar dapat mencapai sukses dalam persaingan 

adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan 

pelanggan. Agar tujuan tersebut tercapai, maka setiap  perusahaan harus 

berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa yang 

diinginkan konsumen dengan harga yang pantas. Dengan demikian, setiap 

 perusahaan harus mampu memahami kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut sebagai organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan 

keinginan para konsumen sangat tergantung pada perilaku konsumennya. 

Perilaku konsumen mempunyai implikasi sangat luas terhadap 

perumusan strategi pemasaran. Hal ini disebabkan karena strategi 

 pemasaran menyangkut dua kegiatan pokok yang diantaranya adalah 

pemilihan  pasar-pasar yang akan dijadikan sasaran pemasaran, serta 

merumuskan dan menyusun suatu kombinasi yang tepat dari marketing 

mix agar kebutuhan konsumen dapat dipenuhi secara memuaskan. Salah 

satu keunggulan dalam persaingan ini terutama adalah kualitas  produk 

yang dapat memenuhi keinginan konsumen. Bila tidak sesuai dengan 
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spesifikasi maka produk akan ditolak. Sekalipun produk tersebut masih 

dalam  batas toleransi yang telah ditentukan maka produk tersebut 

sebaiknya perlu menjadi catatan untuk menghindari terjadinya kesalahan 

yang lebih besar diwaktu yang akan datang.  

Kondisi pelanggan yang semakin kritis dalam hal kualitas juga 

memaksa perusahaan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan 

mutu produknya agar terhindar dari klaim atau ketidakpuasan pelanggan 

perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. 

Kotler & Armstrong (2008:272) mengatakan bahwa kualitas produk 

merupakan senjata strategis yang potensial untuk mengalahkan pesaing. 

Jadi hanya perusahaan dengan kualitas produk paling baik akan tumbuh 

dengan pesat, dan dalam jangka panjang perusahaan tersebut akan lebih 

berhasil dari perusahaan yang lain. Promosi merupakan faktor penting 

dalam mewujudkan tujuan penjualan suatu perusahaan. Agar konsumen 

bersedia menjadi langganan, mereka terlebih dahulu harus dapat mencoba 

atau meneliti barang-barang yang diproduksi oleh  perusahaan, akan tetapi 

mereka tidak akan melakukan hal tersebut jika kurang yakin terhadap 

barang itu. Dengan promosi perusahaan dapat mengkomunikasikan produk 

kepada konsumen. Keunggulan-keunggulan dari produk dapat diketahui 

oleh konsumen dan bisa membuat konsumen tertarik untuk mencoba dan 

kemudian akan mengambil keputusan untuk membeli suatu produk 

tersebut. Jadi promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam 

manajemen pemasaran karena dengan promosi bisa membuat konsumen 
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yang semula tidak tertarik terhadap suatu produk bisa berubah fikiran dan 

menjadi tertarik pada produk tersebut. Perusahaan menggunakan promosi 

untuk memicu transaksi, sehingga konsumen mau membeli suatu merek 

tertentu serta mendorong tenaga penjualan untuk secara agresif 

menjualnya. Selain itu promosi mampu merangsang  permintaan akan 

suatu produk. Dengan promosi tersebut diharapkan konsumen mau 

mencoba produk tersebut dan mendorong konsumen yang sudah ada agar 

membeli produk lebih sering lagi sehingga akan terjadi pembelian ulang 

dan volume penjualan produk suatu perusahaan akan meningkat. Setiap 

akan melakukan keputusan pembelian, konsumen melakukan evaluasi 

mengenai sikapnya. Kepercayaan digunakan konsumen untuk 

mengevaluasi sebuah merk, kemudian dia akan dapat mengambil 

keputusan membeli atau tidak, untuk seterusnya konsumen akan loyal atau 

tidak. Hal ini  berlaku juga pada kue Bingka Al-Fajar. 

Usaha rumah tangga kue Bingka Al-Fajar merupakan perusahaan 

rumahan yang membuat aneka makanan yang berupa kue bingka. Produk 

kue bingka diproduksi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen dalam rangka menyeimbangkan kebutuhan dan keinginan 

konsumen,  dengan harapan perusahaan memerlukan kegiatan pemasaran, 

dan agar konsumen bisa memenuhi kebutuhannya pada waktu dan tempat 

yang sesuai. 

Sebagaimana diketahui bahwa adanya pesaing yang ketat diantara 

perusahaan-perusahaan sejenis dalam merebut pangsa pasar adalah bukan 
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merupakan hal yang asing lagi dalam dunia usaha. Adanya persaingan 

yang semakin ketat tersebut, maka masing-masing perusahaan dituntut 

untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dan pada gilirannya apa yang 

menjadi tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang optimal dapat 

dicapai. 

Dalam proses penyampaian produk kepada konsumen dan untuk 

mencapai tujuan perusahaan yang berupa penjualan produk yang optimal, 

maka kegiatan pemasaran dijadikan tolak ukur oleh setiap perusahaan. 

Sebelum meluncurkan produknya perusahaan harus mampu melihat atau 

mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen. Jika seorang pemasar mampu 

mengidentifikasi kebutuhan konsumen dengan baik, mengembangkan 

produk berkualitas, menetapkan harga yang sesuai, serta mempromosikan 

dengan efektif, maka produk-produknya akan laris dipasaran. Sehingga 

sudah sewajarnya jika segala kegiatan perusahaan harus selalu dicurahkan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan kemudian konsumen akan 

memutuskan membeli produk tersebut. 

Perusahaan kue Bingka Al-Fajar beralamat di jalan Adi Sucipto 

No.155B Pontianak adalah perusahaan industri rumah tangga (home 

industry). Kue bingka adalah kue tradisional khas Kalimantan yang 

berbentuk seperti bunga berkelopak enam dan basah dengan cita rasa 

manis. 
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Perusahaan kue Bingka Al-Fajar ini dalam aktivitasnya tidak hanya 

mengelola bahan baku dan bahan penolong berupa tepung, gula, telur, 

santan dan lain-lain yang kemudian diproses hingga menjadi barang jadi 

berupa kue bingka, tetapi juga memasarkannya. Dalam menjalankan 

aktivitasnya perusahaan ini telah berhadapan dengan perusahaan sejenis 

yang memproduksi dan menjual produk dengan jenis dan rasa yang relatif 

sama. Semakin banyaknya kehadiran perusahaan yang memproduksi 

barang yang sejenis, yaitu berupa kue bingka tentunya akan menimbulkan 

persaingan yang semakin tajam. Adapun promosi yang dilakukan 

perusahaan kue Bingka Al-Fajar yaitu dengan melalui sosial media, koran, 

radio, spanduk dan papan nama perusahaan. Sedangkan cabang Bingka 

Al-fajar berlokasi di Jalan Merdeka, Jalan Camar dan di Jalan Arteri 

Supadio.   

Pada Tabel 1.1 dapat diketahui daftar aneka rasa dan harga pada 

Bingka Al-Fajar sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Bingke Al-Fajar 

Aneka Rasa dan Harga Bingka Al-Fajar 

Tahun 2012-2014 

No Aneka Rasa 
Harga (Rupiah) 

2012 2013 2014 

1 Istimewa/Ori 11.000 12.000 13.000 

2 Super 12.000 13.000 14.000 

3 Susu 14.000 15.000 16.000 

4 Ubi Rambat 13.000 14.000 15.000 

5 Kentang 13.000 14.000 15.000 

6 Kukus 13.000 14.000 15.000 

7 Kacang Hijau 13.000 14.000 15.000 

8 Jagung 13.000 14.000 15.000 

9 Labu 13.000 14.000 15.000 

10 Keju 16.000 17.000 18.000 

11 Cokelat 13.000 14.000 15.000 

12 Pandan 13.000 14.000 15.000 

13 Asin 16.000 17.000 18.000 

14 Durian 16.000 17.000 18.000 

Sumber : Bingka Al-Fajar Tahun, 2015 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa harga masing-

masing rasa bingka dari Tahun 2012-2014 mengalami kenaikan sebesar 

Rp.1.000. Kenaikan harga Bingka Khatulistiwa setiap tahunnya 

dipengaruhi oleh harga-harga bahan baku. 

Harapan bagi setiap perusahaan adalah meningkatkan volume 

penjualan produknya sebanyak mungkin, karena volume penjualan yang 

tinggi merupakan salah satu bukti bahwa suatu perusahaan telah berhasil 

dalam menjalankan kebijaksanaan bauran pemasarannya. Demikian juga 

dengan perusahaan kue Bingka Al-Fajar berharap agar kebijaksanaan 

bauran pemasaran yang sudah ditetapkan dapat mewujudkan apa yang 

menjadi harapan perusahaan, yaitu mencapai hasil produksi dan penjualan 
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yang optimal, sehingga tingkat keuntungan yang dicapai sesuai dengan 

yang diharapkan. 

Lebih memperjelas persentase penjualan Bingka Al-Fajar pada 

masing-masing tahun  dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.2 

Bingka Al-Fajar 

Volume Penjualan 

Tahun 2012-2014 

Tahun 
Volume Penjualan 

(Rp) 

Persentase             

(%) 

2012 5.355.053.000 - 

2013 6.376.107.000 19,06 

2014 7.847.019.000 23,07 

                  Sumber : Bingka Al-Fajar Tahun 2015 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa volume penjualan 

Bingka Al- Fajar cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 

Pada Tahun 2013 volume penjualan Bingka Al- Fajar mengalami kenaikan 

sebesar Rp. 1.021.054.000 atau sebesar 19,06%  jika dibandingkan dengan 

Tahun 2012. Sedangkan pada Tahun 2014 volume penjualan Bingka Al- 

Fajar mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.470.912.000 atau sebesar 23,07%  

jika dibandingkan dengan Tahun 2013. 

Adapun data sebagai pembanding ialah Bingka Khatulistiwa. 

Untuk lebih memperjelas persentase penjualan Bingka Khatulistiwa pada 

masing-masing tahun  dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1.3 

Bingka Khatulistiwa 

Volume Penjualan 

Tahun 2012-2014 

Tahun 
Volume Penjualan 

(Rp) 

Persentase             

(%) 

2012 7.419.392.000 - 

2013 7.959.623.000 7,28 

2014 8.777.597.000 10,27 

                  Sumber : Bingka Khatulistiwa Tahun 2015 

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa volume penjualan 

Bingka Khatulistiwa cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 

Pada Tahun 2013 volume penjualan Bingka Khatulistiwa mengalami 

kenaikan sebesar Rp 540.231.000 atau sebesar 7,28%  jika dibandingkan 

dengan Tahun 2012. Sedangkan pada Tahun 2014 volume penjualan 

Bingka Khatulistiwa mengalami kenaikan sebesar Rp 817.974.000 atau 

sebesar 10,27%  jika dibandingkan dengan Tahun 2013. 

Mengenai data pesaing sejenis, peneliti hanya bisa mendapatkan 

data dari Bingka Khatulistiwa. Adapun yang terdaftar  pada Disperindag 

hanya Bingka Al-Fajar. Akan tetapi untuk sekarang, Bingka Al-Fajar tidak 

ada memperpanjang perizinan pada Disperindag.  

Jadi dari kedua bingka di atas (Bingka Al-Fajar dan Bingka 

Khatulistiwa), dapat diketahui bahwa volume penjualan Bingka 

Khatulistiwa lebih besar jika dibandingkan dengan Bingka Al-Fajar. 

Tetapi kalau dilihat dari persentase kenaikan volume penjualan setiap 

tahunnya, Bingka Al-Fajar lebih besar peningkatannya jika dibandingkan 

dengan Bingka Khatulistiwa.  
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Pelanggan yang setia akan tercipta apabila kepuasan dan 

kepercayaan mereka telah diperoleh. Hal tersebut menjadikan peluang 

untuk mendapatkan pelanggan baru melalui rekomendasi. 

Mempertahankan pelanggan yang telah tercipta lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan menarik pelanggan baru, karena biaya yang 

dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan menarik pelanggan baru. 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2008:181), keputusan pembelian 

konsumen adalah membeli merek yang paling disukai dari berbagai 

alternatif yang ada, tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan 

keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain dan faktor 

yang kedua adalah faktor situasional. Oleh karena itu, preferensi dan niat 

pembelian tidak selalu menghasilkan pembelian yang aktual. 

Menurut Suharno (2010:96) keputusan pembelian adalah tahap di 

mana pembeli telah menentukan pilihannya dan melakukan pembelian 

produk, serta mengkonsumsinya. Pengambilan keputusan oleh konsumen 

untuk melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran 

atas kebutuhan dan keinginan. 

Konsumen yang merasa puas dan sangat puas akan mempengaruhi 

kepercayaan konsumen terhadap suatu merk produk. Kepercayaan ini 

mampu memberikan peran yang penting dalam menciptakan hubungan 

dengan pelanggan. Kepercayaan konsumen terhadap merk produk 

berdasarkan pengalaman yang mereka peroleh dengan merk produk 

tersebut. 
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Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mencoba menganalisis lebih dalam mengenai perilaku pembelian 

konsumen kue Bingka Al-Fajar yang dituangkan dalam penelitian skripsi 

yang berjudul : “Pengaruh Produk, Harga, Promosi Dan Tempat Terhadap 

Keputusan Konsumen Membeli Bingka Al-Fajar Di Kota Pontianak”. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah “Bagaimana 

pengaruh produk, harga, promosi dan tempat terhadap keputusan 

konsumen membeli Bingka Al-Fajar di Kota Pontianak”. 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan pembahasan dari penelitian, maka diperlukan 

batasan masalah agar tujuan penelitian dapat dicapai. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada variabel-variabel yang 

digunakan seperti produk, harga, promosi dan tempat terhadap keputusan 

konsumen membeli Bingka Al-Fajar di Kota Pontianak. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka 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”. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam 

menambah wawasan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh 

selama perkuliahan. 

2. Bagi Perusahaan 

Penulis berharap agar penulisan ini dapat berguna sebagai masukan 

dan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan oleh pihak manajemen dalam mengevaluasi dan 

menyusun kebijakan yang tepat untuk menarik konsumen dimasa yang 

akan datang  dan berusaha memberikan yang terbaik bagi konsumen 

yang telah ada. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa 

membaca dalam menambah wawasan serta bermanfaat sebagai bahan 

referensi untuk penulisan karya ilmiah. 

F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan inti sari dari teori yang telah 

dikembangkan yang dapat mendasari perumusan hipotesis. Teori yang 

telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan 

pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel 

berdasarkan pembahasan teoritis. 
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Menurut Muhamad (2009 : 75) kerangka pikir adalah gambaran 

mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan 

oleh jalan pikiran menurut kerangka logis. Menurut Riduwan (2004 : 25) 

kerangka berfikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan 

dari fakta-fakta, observasi dan telaah penelitian. Kerangka pikir memuat 

teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam 

penelitian. Uraian dalam kerangka pikir ini menjelaskan antar variabel. 

Menurut Kotler dalam Benyamin Molan (2005:69) produk adalah 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi 

keinginan atau kebutuhan. Sifat terpenting dari produk adalah 

kemampuannya untuk memenuhi dan memuaskan suatu kebutuhan, yaitu 

masalah memenuhi kebutuhan. 

Menurut Fandy Tjiptono (2008:151) menyebutkan bahwa harga 

merupakan satu – satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan menurut Kotler 

dan Amstrong (2008:345) harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan 

atas suatu produk dan jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para 

pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan 

suatu produk atau jasa. 

Menurut Buchari Alma (2006 : 179) promosi adalah sejenis 

komunikasi yang memberi penjelasan dan meyakinkan calon konsumen 

mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, 

mendidik, mengingatkan dan meyakinkan calon konsumen. 
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Menurut Fajar Laksana (2008:123), definisi saluran pemasaran 

ialah serangkaian perusahaan yang terkait dengan semua kegiatan yang 

digunakan untuk menyalurkan produk dan jasa dan status pemiliknya dari 

produsen ke konsumen. 

Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari pandangan terhadap 

kinerja produk dan harapan pembeli. Karena menyadari bahwa kepuasan 

yang tinggi mendorong kesetiaan pelanggan yang tinggi. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008 : 181) Pada umumnya, 

keputusan pembelian (purchase decision) konsumen adalah membeli 

merek yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa berada antara niat 

pembelian dan keputusan pembelian.  

Definisi keputusan pembelian menurut Nugroho (2003:38) adalah : 

“Proses pengintegrasian yang mengkombinasi sikap pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu 

diantaranya”. 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat penulis 

tuangkan dalam gambar berikut : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Produk (X1) 

Harga (X2) 

Tempat (X3) 

Promosi (X4) 

Keputusan Konsumen (Y) 
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Keterangan : 

1) Produk (X1) 

Produk adalah setiap apa saja yang bisa ditawarkan di pasar untuk 

mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang 

dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk tidak hanya selalu 

berupa barang tetapi bisa juga berupa jasa ataupun gabungan dari 

keduanya (barang dan jasa). 

2) Harga (X2) 

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang 

beserta pelayanannya. Setelah produk yang diproduksi siap untuk 

dipasarkan, maka perusahaan akan menentukan harga dari produk 

tersebut. 

3) Tempat (X3) 

Tempat dalam marketing mix biasa disebut dengan saluran distribusi, 

saluran dimana produk tersebut sampai kepada konsumen. Saluran 

distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk 

menyalurkan produk tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau 

industri pemakai. 

4) Promosi(X4) 

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud 

dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang 

berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau 
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mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan. 

5) Keputusan Konsumen (Y) 

Keputusan konsumen adalah perilaku konsumen untuk menentukan 

dan memilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhhan yang 

diperlukan. Keputusan konsumen sangat menentukan terhadap maju 

atau mundurnya suatu usaha. 

Tabel 1.4 

Definisi Operasional 

 

Konsep Variabel Indikator 

Bauran 

Pemasaran 

Produk (X1) (X1.1) Kue Bingka Al-Fajar terdapat berbagai 

aneka rasa bingka 

(X1.2) Kue Bingka Al-Fajar rasanya enak 

(X1.3) Kue Bingka Al-Fajar mereknya sudah 

terkenal 

(X1.4) Kue Bingka Al-Fajar kemasannya menarik 

Harga (X2) (X2.1) Kue Bingka Al-Fajar harganya terjangkau  

(X2.2) Kue Bingka Al-Fajar daftar harga sangat 

lengkap dan jelas 

Tempat (X3) (X3.1) tertarik membeli Kue Bingka Al-Fajar 

karena mendapat informasi dari brosur, Koran dan 

radio 

(X3.2) ertarik membeli Kue Bingka Al-Fajar 

karena mendapat informasi dari orang terdekat 

yang pernah membeli Bingka Al-Fajar 

(X3.3) ertarik membeli Kue Bingka Al-Fajar 

karena ingin mencoba Bingka Al-Fajar 

(X3.4) tertarik membeli Kue Bingka Al-Fajar 

karena promosi penjualan yang dilakukan Kue 

Bingka Al-Fajar sangat menarik 

(X3.5) tertarik membeli Kue Bingka Al-Fajar 

karena pesan dalam komunikasi promosi dapat 

dipercaya dan sesuai dengan produk yang tersedia 

Promosi (X4) (X4.1) Lokasi Bingka Al-Fajar yang strategis 

(X4.2) Jarak antara Kue Bingka Al-Fajar dengan 

tempat tinggal saya tidak begitu jauh, sehingga 
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mudah dijangkau 

(X4.3) jarak antara tempat kue Bingka Al-Fajar 

dengan tempat kerja saya tidak begitu jauh, 

sehingga mudah dijangkau 

(X4.4) lokasi kue Bingka Al-Fajar dapat dijangkau 

dengan transportasi jenis apapun, sehingga 

memudahkan saya untuk berkunjung dan membeli 

Kue Bingka Al-Fajar 

(X4.5) persediaan kue Bingka Al-Fajar selalu ada 

Keputusan 

Konsumen 

Pengenalan 

Masalah 

1. membeli Kue Bingka Al-Fajar karena untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi 

2. membeli Kue Bingka Al-Fajar karena sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan 

3. membeli Kue Bingka Al-Fajar untuk oleh-oleh 

keluarga di rumah 

Pencarian 

Informasi 

1. tertarik membeli Kue Bingka Al-Fajar karena 

mendapatkan informasi dari papan nama dan 

spanduk 

2. Teman, keluarga yang pernah membeli Kue 

Bingka Al-Fajar memberi informasi tentang 

produk yang dijual di Bingka Al-Fajar 

3. mendapatkan informasi tentang Kue Bingka 

Al-Fajar melalui media cetak 

Evaluasi 

Alternatif 

1. memilih membeli Kue Bingka Al-Fajar karena 

produk yang dijual baik 

2. memilih membeli Kue Bingka Al-Fajar karena 

sesuai dengan harga yang diinginkan 

3. memilih membeli Kue Bingka Al-Fajar karena 

mendapat pelayanan yang baik 

Keputusan 

Pembelian 

1. memilih membeli Kue Bingka Al-Fajar karena 

dorongan dari diri sendiri untuk membeli 

disana 

2. memilih membeli Kue Bingka Al-Fajar karena 

tertarik dengan informasi yang ada di brosur 

3. memilih membeli Kue Bingka Al-Fajar karena 

sering mengikuti teman dan keluarga yang 

membeli disana 

Perilaku Pasca 

Pembelian 

1. membeli Kue Bingka Al-Fajar saya merasa 

puas karena di Bingka Al-Fajar menjual 

berbagai aneka rasa bingka 

2. akan tetap menjadi pelanggan yang membeli 

Kue Bingka Al-Fajar karena pelayanannya 

ramah dan baik 

3. akan menceritakan kepada teman dan keluarga 

karena Kue Bingka Al-Fajar menjual aneka 

rasa bingka dengan harga yang murah 
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G. Metode Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut M. Hariwijaya M. 

Djaelani (2004: 39) penelitian deskiptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk meneliti dan menentukan informasi sebanyak-

banyaknya dari suatu fenomena. Sedangkan menurut Sugiyono (2004 : 

11) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel (independen) 

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel 

satu dengan variabel yang lain. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Menurut Umi Narimawati (2008;98)  data primer ialah data 

yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia 

dalam bentuk kompilasi ataupun dalam bentuk file. Dalam 

penelitian ini data primer yaitu yang berbentuk informasi langsung 

yang diperoleh dengan mengajukan kuesioner pada objek 

penelitian dilapangan yaitu kepada konsumen yang membeli 

Bingka Al-Fajar di Kota Pontianak. Adapun bagian-bagian dari 

data primer yaitu sebagai berikut:  

1) Observasi 
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Menurut Sutrisno Hadi, dalam Sugiyono (2012:145) 

mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi 

diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Keunggulan metode 

ini adalah banyak gejala yang hanya dapat diselidiki dengan 

observasi, hasilnya lebih akurat dan sulit dibantah, banyak 

objek yang hanya bersedia diambil datanya hanya dengan 

observasi, misalnya terlalu sibuk dan kurang waktu untuk 

diwawancarai atau mengisi kuesioner, kejadian yang serempak 

dapat diamati dan dicatat serempak pula dengan memperbanyak 

observer, dan banyak kejadian yang dipandang kecil yang tidak 

dapat ditangkap oleh alat pengumpul data yang lain, yang 

ternyata sangat menentukan hasil penelitian. 

Disini penulis mengadakan observasi yaitu dengan cara 

pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu 

konsumen yang membeli Bingka Al-Fajar di Kota Pontianak 

guna memperoleh gambaran tentang kegiatan perusahaan. 

2) Wawancara 

Menurut Esterberg (2008: 410) wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 
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ide melalui tanya jawab. Disini penulis melakukan wawancara 

langsung dengan pihak perusahaan dan konsumen yang pernah 

membeli Bingka Al-Fajar di Kota Pontianak untuk memperoleh 

informasi atau data yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas. Adapun hasil wawancara penulis terhadap konsumen 

yaitu konsumen merasa puas terhadap produk yang dijual oleh 

Bingka Al-Fajar. Dan hasil wawancara terhadap perusahaan 

adalah penulis mendapatkan data mengenai  macam-macam 

produk, harga jual produk dan penghasilan dari perusahaan atas 

penjualan produk tersebut. 

3) Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2008:199) kuesioner merupakan tehnik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Responden disini yaitu konsumen 

yang pernah membeli Bingka Al-Fajar di Kota Pontianak. 

b. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2005 : 62) data sekunder adalah data 

yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya 

penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. 

Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang 

dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan 

– catatan yang berhubungan dengan penelitian. 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Margono (2010:118) populasi adalah seluruh data 

yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu 

yang kita tentukan. Pengertian Populasi menurut Sugiyono 

(2012:119) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

konsumen yang pernah membeli Bingka Al-Fajar di Kota 

Pontianak.  

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:215) sampel adalah sebagian dari 

populasi itu. Tujuan dari pangambilan sampel ini adalah untuk 

memperoleh keterangan mengenai objeknya hanya dengan 

mengamati sebagian dari populasi, jadi sampel merupakan bagian 

dari populasi.  

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling (secara sengaja) artinya penarikan sampel 

berdasarkan pertimbangan mengingat adanya keterbatasan dana, 

waktu dan tenaga. Adapun kriteria sampel yang dipilih antara lain:  
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1) Responden adalah masyarakat yang tinggal di Kota Pontianak 

yang membeli kue Bingka Al-Fajar di Kota Pontianak  

2) Berumur 20 tahun keatas 

3) Pendidikan terakhir minimal SD 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 

100 orang  konsumen dari keseluruh pelanggan yang membeli kue 

Bingka Al-Fajar di Kota Pontianak. Menurut Hussein (1997:66) 

Pengambilan sampel  sebanyak 100 respon dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut:  

 

 

 

 

n = 96,04 

  n = 100 

  Keterangan :  

E  = 0,20 (error of estimate) 

α  = 0,05 

Z ½ = Tabel distribusi normal sampel    

c. Variabel penelitian dan pengukuran 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006; 118) variabel 

penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Jadi, yang dimaksud variabel dalam 
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penelitian ini adalah segala sesuatu yang menjadi objek penelitian 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu: 

❖ Variabel bebas (independent variable) yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahannya atau 

timbulnya variabel terikat (dependent variable), variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah produk, harga, promosi dan tempat 

yang diberi notasi/tanda X. 

❖ Variabel terikat (dependent variable) yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan 

konsumen yang diberi notasi/ tanda Y. 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan 

skala likert, adalah untuk mengukur tingkat persetujuan 

responden terhadap pernyataan atau pertanyaan yang diajukan. 

Dengan melihat jawaban dari responden melalui kuesioner 

yang disebarkan, kemudian dikelompokkan menurut jenisnya 

masing-masing.  

4. Teknik Analisis Data 

a. Skala Likert 

Skala Likert ini mengukur tingkat persetujuan responden 

terhadap serangkaian pernyataan yang mengukur suatu objek. 
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Skala ini agar diberi bobot secara kuantitatif yang berguna untuk 

dipakai dalam perhitungan, misalnya : 

Skor Pernyataan Responden 

NO Pernyataan Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Kurang Setuju (KS) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

     Sumber : Istijanto (2006 : 81) 

b. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah untuk mengukur sejauh mana 

instrumen yang dipergunakan benar-benar bebas dari 

kesalahan. Uji validitas menguji seberapa baik satu atau 

seperangkat instrumen pengukuran untuk mengukur dengan 

tepat satu konsep studi yang akan diukur dan untuk mengetahui 

pernyataan-pernyataan dalam instrumen adalah valid. Menurut 

Sugiyono (2009:101) dikatakan valid apabila nilai korelasi di 

atas 0,256 (1%), sedangkan untuk mengukur kevalidan 

kuesioner peneliti menggunakan program software SPSS 18.00 

for windows. Tehnik yang di gunakan untuk menguji validitas 

instrumen dalam penelitian ini adalah dengan cara 

mengkorelasikan skor tiap pertanyaan atau pernyataan dalam 

kuesioner dengan skor totalnya menggunakan rumus korelasi 

product moment yang menurut Umar (2005:190) adalah: 
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𝑟 =
n(∑𝑋𝑌) − (∑𝑋)(∑𝑌)

√[n∑X2 − (∑X2] − [n∑Y2 − (∑Y)²]
 

Dimana : 

X = Skor pernyataan 

Y = Skor total 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2005:87) Uji reliabilitas adalah 

indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur 

(kuesioner) dapat dipercaya/diandalkan. Reliabilitas 

menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur didalam 

mengukur gejala yang sama antara variabel bebas atau produk, 

harga dan promosi dengan simbol (X) dengan variabel terikat 

atau keputusan konsumen dengan simbol (Y), dalam beberapa 

kali pelaksanaan pengukuran teknik cronbach alpha dengan 

menggunakan SPSS 18. Dimana dikatakan reliable jika 

cronbach alpha > 0,60.  

c. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kuantitatif  berupa analisis regresi berganda. Analisis 

ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh 

antara variabel bebas/bauran pemasaran (X) yang terdiri dari 

produk, harga, promosi dan tempat dengan variabel 

terikat/keputusan konsumen (Y). Pengelolaan data 

menggunakan program paket statistik SPSS versi 18.0. 
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Adapun rumus regresi linier berganda yang digunakan 

adalah sebagai berikut  

: 

Dimana : 

Y   = keputusan pembelian konsumen 

b0   = konstanta regresi 

b1   = koefisien regresi 

X1   = produk  

X2    = harga 

X3    = promosi 

X4  = tempat 

d. Koefisien Korelasi (r) 

Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui pola dan 

keeratan hubungan antara bauran pemasaran dan keputusan 

konsumen membeli Bingka Al-Fajar di Kota Pontianak.   

Pada analisis regresi berganda, nilai koefisiennya 

diperoleh dengan mengakarkan nilai koefisien determinasi (R²) 

keseluruhan. Nilai yang diperoleh dilambangkan dengan R dan 

disebut sebagai koefisien korelasi ganda atau bisa juga dukenal 

dengan koefisien korelasi majemuk.  

Adapun untuk menginterpretasikan kekuatan hubungan 

antara variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini menurut 

Sugiyono (2004: 214) adalah : 

Y = b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4 
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Tabel 1.5 

Pedoman dan Interpretasi terhadap Nilai r 

 

Nilai r Interpretasi 

0,00-0,199 Sangat rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat kuat 

 

e. Koefisien Determinasi (R2) 

Indeks determinasi yang diperoleh tersebut digunakan 

untuk menjelaskan persentase variasi dalam variabel tidak bebas 

(Y) yang disebabkan oleh bervariasinya variabel bebas (X).  Hal 

ini untuk menunjukkan bahwa variasi dalam variabel tak bebas 

(Y) tidak semata-mata disebabkan oleh bervariasinya variabel 

bebas (X), bisa saja variasi dalam variabel tak bebas tersebut 

juga disebabkan oleh bervariasinya variabel bebas lainnya yang 

mempengaruhi variabel tak bebas tetapi tidak dimasukkan 

dalam model persamaan regresinya. 

f. Pengujian Hipotesis  

Adalah suatu analisis untuk menguji pengaruh variabel 

bebas (bauran pemasaran) terhadap variabel terikat (keputusan 

konsumen membeli Bingka Al-Fajar) dengan menggunakan uji 

instrumen yaitu: uji t dan uji F. 
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1. Uji Simultan (Uji F) 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap variabel 

bebas bauran pemasaran (produk, harga, promosi dan tempat) 

dengan simbol (X) apakah mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat  atau keputusan 

konsumen (Y). Dengan demikian akan dapat diketahui model 

hubungan fungsional antara bauran pemasaran dengan 

keputusan konsumen yang terbentuk pada penelitian ini. Jika 

hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai probabilitas (P 

value) < alpha 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima, 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari model 

regresi dapat menerangkan variabel terikat secara serempak. 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

H0= produk, harga, promosi dan tempat secara simultan 

(bersama-sama) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan konsumen membeli Bingka AL-Fajar di 

Kota Pontianak. 

H1= produk, harga, promosi dan tempat secara simultan 

(bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan konsumen membeli Bingka AL-Fajar di Kota 

Pontianak. 

 



28 

 

2. Uji Pengaruh Parsial (Uji T) 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian pengaruh masing-

masing variabel bebas atau bauran pemasaran dengan simbol 

(X) apakah semua variabel bauran pemasaran (produk, harga, 

promosi dan tempat) yang ada pada model secara individual 

mempunyai pengaruh terhadap keputusan konsumen (Y) 

yang signifikan. Jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

nilai probabilitas (P value) < alpha 0,05, maka Ho ditolak dan 

H1 diterima. Dengan demikian variabel bebas dapat 

menerangkan variabel terikatnya secara parsial. 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

H0= produk, harga, promosi dan tempat secara parsial 

(sendiri-sediri) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan konsumen membeli Bingka Al-Fajar di Kota 

Pontianak. 

H1= produk, harga, promosi dan tempat secara parsial 

(sendiri-sendiri) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan konsumen membeli Bingka Al-Fajar di Kota 

Pontianak. 


