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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan peneliti, pentingnya memahami keputusan 

pembelian untuk mendapatkan atau memilih produk pakaian. Keputusan pembelian produk 

dipengaruhi oleh kualitas produk, persepsi harga, kualitas pelayanan, dan lokasi. Permasalahan 

penelitian ini adalah (1) Adakah pengaruh Kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk 

pakaian di Corner Attack Kediri? (2) Adakah pengaruh Persepsi harga terhadap keputusan pembelian 

produk pakaian di Corner Attack Kediri? (3) Adakah pengaruh Kualitas pelayanan terhadap keputusan 

pembelian produk pakaian di Corner Attack Kediri? (4) Adakah pengaruh lokasi terhadap keputusan 

pembelian produk pakaian di Corner Attack Kediri? (5) Adakah pengaruh kualitas produk, persepsi 

harga, kualitas pelayanan, dan lokasi  terhadap keputusan pembelian produk pakaian di Corner Attack 

Kediri? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan uji validitas dan 

reabilitas, Analisis Regresi Berganda, Uji F (Uji Serempak), Uji t (Uji Parsial), dan R-Square. 

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Distro Corner Attack Kediri dengan mengambil 50 orang 

sebagai responden.  

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah Kualitas produk (X1), Persepsi harga (X2), Kualitas 

pelayanan (X3), dan Lokasi (X4) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk pakaian. Keeratan hubungan tersebut ditunjukkan oleh korelasi yang 

tinggi sedangkan besarnya kontribusi yang diberikan, ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi 

Adjust R-Square = 0,425 menunjukkan besarnya pengaruh kualitas produk, persepsi harga, kualitas 

pelayanan dan lokasi terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 42,5%. Berarti masih ada pengaruh 

variabel lain sebesar 57,5% yang mempengaruhi keputusan pembelian akan tetapi tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 
Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini adalah dari besarnya nilai koefisien determinasi yang 

diberikan oleh keputusan pembelian menunjukkan bahwa diperlukan adanya penelitian lanjutan bagi 

peneliti lain unruk meneliti variabel lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci : kualitas produk, persepsi harga, kualitas pelayanan, lokasi, keputusan pembelian.  
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I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi dan 

industri membawa dampak bagi 

kehidupan manusia terutama pada 

dunia usaha saat ini. Konsumen 

berasal dari lapisan masyarakat atau 

lingkungan yang berbeda akan 

mempunyai penilaian, kebutuhan, 

pendapat, sikap, dan selera yang 

berbeda-beda. Kata “konsumen” 

diartikan sebagai “pengambilan 

keputusan konstruktif dan terpapar 

banyak pengaruh konstektual” (Kotler 

dan Keller, 2008:196). Sehingga 

keputusan pembelian produk akan 

dipengaruhi oleh kualitas produk, 

persepsi harga, kualitas pelayanan dan 

lokasi. Berbagai macam dan jenis 

produk ditawarkan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Selain pakaian terdapat juga aksesoris 

lainnya seperti topi, tas, sepatu dll 

yang tersedia di Distro Corner Attack. 

Segmen pasar yang di tuju yaitu para 

remaja sekolah maupun mahasiswa. 

Untuk menghadapi persaingan yang 

kian tajam, maka strategi pemasaran 

menjadi penting bagi setiap 

perusahaan. Kata “pemasaran” 

diartikan sebagai “mengidentifikasi 

dan memenuhi kebutuhan manusia dan 

sosial” (Kotler dan Keller, 2008:5). 

Tugas pemasar adalah memahami 

perilaku pada setiap tahap. Sehingga 

dapat dikatakan bahwasannya strategi 

dalam mengelola pemasaran 

membutuhkan pemikiran yang matang 

serius dalam pelaksanaannya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut 

maka penulis mengambil tema 

penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kualitas Produk, Persepsi Harga, 

Kualitas Pelayanan dan Lokasi 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Pakaian di Corner Attack 

Kediri” 

A. Identifikasi Masalah 

1. Pentingnya kualitas produk 

yang mempengaruhi 

keputusan pembelian produk 

pakaian di Corner Attack 

Kediri. 

2. Pentingnya persepsi harga 

yang mempengaruhi 

keputusan pembelian produk 

pakaian di Corner Attack 

Kediri. 

3. Pentingnya kualitas 

pelayanan yang 

mempengaruhi keputusan 

pembelian produk pakaian di 

Corner Attack Kediri. 

4. Pentingnya lokasi yang 

mempengaruhi keputusan 
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pembelian produk  pakaian di 

Corner Attack Kediri. 

5. Strategi pemasaran perlu 

dilakukan untuk 

meningkatkan minat 

konsumen, kepuasan, dan 

lokasi yang startegis. 

B. Batasan Masalah 

1. Penelitian dibatasi pada 

kualitas produk yang 

mempengaruhi keputusan 

pembelian produk pakaian di 

Corner Attack Kediri. 

2. Penelitian dibatasi pada 

persepsi harga yang 

mempengaruhi keputusan 

pembelian produk pakaian di 

Corner Attack Kediri. 

3. Penelitian dibatasi pada 

kualitas pelayanan yang 

mempengaruhi keputusan 

pembelian produk pakaian di 

Corner Attack Kediri. 

4. Penelitian dibatasi pada 

lokasi yang mempengaruhi 

keputusan pembelian produk 

pakaian di Corner Attack 

Kediri. 

5. Hanya terbatas pada 

konsumen untuk pembelian 

produk pakaian di Corner 

Attack Kediri. 

C. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh Kualitas 

produk terhadap keputusan 

pembelian produk pakaian di 

Corner Attack Kediri? 

2. Adakah pengaruh Persepsi 

harga terhadap keputusan 

pembelian produk pakaian di 

Corner Attack Kediri? 

3. Adakah pengaruh Kualitas 

pelayanan terhadap 

keputusan pembelian produk 

pakaian di Corner Attack 

Kediri? 

4. Adakah pengaruh lokasi 

terhadap keputusan 

pembelian produk pakaian di 

Corner Attack Kediri? 

5. Adakah pengaruh kualitas 

produk, persepsi harga, 

kualitas pelayanan, dan 

lokasi  terhadap keputusan 

pembelian produk pakaian di 

Corner Attack Kediri? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh 

kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian di 

Corner Attack Kediri. 

2. Untuk mengetahui pengaruh 

persepsi harga terhadap 

keputusan pembelian di 

Corner Attack Kediri. 

3. Untuk mengetahui pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian di 

Corner Attack Kediri. 

4. Untuk mengetahui pengaruh 

lokasi terhadap keputusan 

pembelian di Corner Attack 

Kediri. 

5. Untuk mengetahui pengaruh 

kualitas produk, persepsi 
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harga, kualitas pelayanan, 

dan lokasi terhadap 

keputusan pembelian di 

Corner Attack Kediri. 

E. Manfaat Penelitian 

           Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Bagi penulis 

Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi 

sumber pengetahuan dan 

bahan kepustakaan sebagai 

referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan dapat 

menambah wawasan serta 

pengetahuan tentang kualitas 

produk, persepsi harga, 

kualitas pelayanan dan lokasi 

yang mempengaruhi 

keputusan pembelian produk 

pakaian di Corner Attack 

Kediri. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Bagi 

perusahaan, diharapkan 

hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi 

yang berharga bagi 

perusahaan dalam 

mengetahui kualitas 

produk, persepsi harga, 

kualitas pelayanan dan 

lokasi yang 

mempengaruhi 

keputusan pembelian 

produk pakaian di 

Corner Attack Kediri. 

b. Bagi konsumen 

Hasil penelitian 

ini diharapkan 

memberikan sumbangan 

saran, pemikiran dan 

informasi yang 

bermanfaat berkaitan 

dengan kualitas produk, 

persepsi harga, kualitas 

pelayanan dan lokasi 

yang mempengaruhi 

keputusan pembelian 

produk pakaian di 

Corner Attack Kediri. 
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II. METODE PENELITIAN 

A. Teknik dan Pendekatan 

Penelitian 

1. Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang 

digunakan yaitu deskriptif 

dengan tujuan penelitian 

yaitu menggambarkan 

variabel yang 

sesungguhnya 

mempengaruhi perilaku 

konsumen, namun 

demikian data yang 

diperlukan dalam penelitian 

ini belum tersedia sehingga 

masih perlu menyusun 

instrumen pengumpulan 

data secara terstruktur dan 

formal. Kata “deskriptif” 

diartikan sebagai “jawaban 

sementara terhadap 

rumusan masalah 

deskriptif” (Sugiyono, 

2013:100). 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. 

Kata “pendekatan 

kuantitatif” diartikan 

sebagai “pendekatan 

penelitian yang 

menggunakan data berupa 

angka-angka dan dianalisis 

menggunakan statistic” 

(Sugiyono, 2013:34). 

Alasan peneliti 

menggunakan pendekatan 

kuantitatif adalah data yang 

akan dianalisis dalam 

penelitian ini berbentuk 

angka yang sifatnya 

obyektif, dapat diukur, 

rasional, dan sistematis. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

Jl. Imam Bonjol no. 276, 

Kediri.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan selama 

6 bulan yaitu mulai 

Oktober 2014 sampai 

dengan Maret 2015. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah konsumen di Corner 

Attack Kediri, jadi populasi 

dari penelitian ini sifatnya 

tidak terbatas. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini 

adalah konsumen Corner 

Attack Kediri. Dalam 

penelitian akan melakukan 

analisis dengan multivariate 

(kolerasi atau regresi ganda 

misalnya). Maka jumlah 

anggota sampel minimal 10 

kali dari jumlah variabel 

yang diteliti. Misalnya 

variabel penelitiannya ada 5 

(independen+dependen), 

maka jumlah anggota sampel 

10x5=50.
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D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah 

angket atau kueisoner. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif 

digunakan untuk 

menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang 

telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku 

umum untuk generalisasi.  

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas 

bertujuan untuk 

menguji apakah dalam 

model regresi, baik 

variabel dependen 

maupun variabel 

independen, keduanya 

No  Variabel  Indikator  Item pertanyaan 

1. 
Keputusan 

Pembelian (Y) 

1. Evaluasi alternatif 

2. Keputusan pembelian 

3. Perilaku pascapembelian 

2 

2 

2 

 

2.  

 

1. Fitur Produk 

2. Gaya&desain produk 

3. Penetapan merek 

 

2 

2 

2 

3.  Persepsi Harga 

(X2) 
1. Penetapan harga 

berdasarkan nilai 

2. Penetapan harga 

berdasarkan nilai yg baik                                                        

3. Penetapan harga 

berdasarkan nilai tambah 

 

2 

 

2 

 

2 

4.  Kualitas 

Pelayanan (X3) 

1. Keandalan 

2. Daya tanggap 

3. Jaminan 

2 

2 

2 

5 Lokasi (X4) 1. Lingkungan masyarakat 

2. Tenaga kerja 

3. Sumber daya lainnya 

2 

2 

2 

Kualitas 

Produk (X1) 
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mempunyai distribusi 

normal atau tidak, 

(Ghozali, 2005:110-

112). 

b. Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas 

yaitu bertujuan untuk 

menguji apakah model 

regresi ditemukan 

adanya kolerasi antar 

variabel independen, 

(Ghozali, 2005:110). 

c. Uji autokorelasi 

Uji autokolerasi yaitu 

bertujuan untuk 

menguji apakah dalam 

suatu model regresi 

linear ada kolerasi 

antara kesalahan pada 

periode t dengan 

periode t-ı.Mendeteksi 

autokolerasi dapat 

dilakukan uji statistik, 

(Ghozali, 2005:92). 

d. Uji 

heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas 

bertujuan untuk 

menguji apakah dalam 

model regresi terjadi 

ketidaksamaan 

Variance dari residual 

satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain, 

(Ghozali, 2005:105). 

F. Analisis Regresi 

Berganda 

Adapun persamaan 

regresi berganda yang 

dipergunakan adalah 

sebagai berikut: 

Y = a + β1x1 + β2x2 + 

β3x3 + β4x4 + e 

Ket : 

Y  = Keputusan 

Pembelian 

a = Konstanta 

b1-b4 = Koefisien 

regresi  

x1-x4 = Kualitas 

produk, Persepsi 

terhadap harga, 

Kualitas pelayanan, 

Lokasi 

e  = Standard 

eror 

G. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi 

bertujuan untuk 

mengukur seberapa 

besar kontribusi dalam 

menerangkan variasi 

variabel dependen 

dengan melihat 

besarnya koefisien 

determinasi totalnya 

(R2). 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Pengaruh Kualitas Produk 

terhadap Keputusan 

Pembelian 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi diketahui bahwa 

kualitas produk (X1) à Nilai 

thitung= 2.417 > ttabel (α/2 ;35) = 

2,030 atau nilai sig. = 0,001 < 

0,05 à H0 ditolak dan H1 

diterima hal ini berarti kualitas 

produk (X1) secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan pembelian 

(Y) 

2. Pengaruh Persepsi Harga 

terhadap Keputusan 

Pembelian 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi diketahui bahwa 

persepsi harga (X2) à Nilai 

thitung= 2.258 > ttabel (α/2 ;35) = 

2,030 atau nilai sig. = 0,000 < 

0,05 à H0 ditolak dan H2 

diterima hal ini berarti faktor 

persepsi harga (X2) secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

(Y) 

3. Pengaruh Kualitas 

Pelayanan terhadap 

Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi diketahui bahwa 

kualitas pelayanan (X3) à Nilai 

thitung= 2,043 > ttabel (α/2 ;35) = 

2,030 atau nilai sig. = 0,001 < 

0,05 à H0 ditolak dan H3 

diterima hal ini berarti kualitas 

pelayanan (X3) secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

(Y). 

4. Pengaruh Lokasi terhadap 

Keputusan Pembelian 

Berdasarkan Hasil analisis 

regresi diketahui bahwa lokasi 

(X4) à Nilai thitung= 2,049 > ttabel 

(α/2 ;35) = 2,030 atau nilai sig. 

= 0,002 < 0,05 à H0 ditolak 

dan H4 diterima hal ini berarti 

lokasi (X4) secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

(Y) 

5. Pengaruh Kualitas Produk, 

Persepsi harga, Kualitas 

pelayanan dan Lokasi 

terhadap Keputusan 

Pembelian 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi diketahui bahwa nilai 

Fhitung= 10,053 > Ftabel (4,35) 

=2,641 atau nilai sig. = 0,000 

< 0,05 à H0 ditolak dan H5 

diterima hal ini berarti secara 

bersama-sama kualitas 

produk (X1), persepsi harga 

(X2), kualitas pelayanan (X3) 

dan lokasi (X4) berpengaruh 
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signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y). 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Kualitas Produk 

terhadap Keputusan 

Pembelian 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kualitas 

produk berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk 

pakaian di Corner Attack 

Kediri. 

2. Pengaruh Persepsi Harga 

terhadap Keputusan 

Pembelian 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa persepsi 

harga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk pakaian di 

Corner Attack Kediri. 

3. Pengaruh Kualitas 

Pelayanan terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk 

pakaian di Corner Attack 

Kediri. 

4. Pengaruh Lokasi terhadap 

Keputusan Pembelian 
Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa lokasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk pakaian di 

Corner Attack Kediri. 

5. Pengaruh Kualitas Produk, 

Persepsi Harga, Kualitas 

Pelayanan dan Lokasi 

terhadap Keputusan 

Pembelian 

Jadi apabila keempat variabel 

dikombinasikan menjadi satu, 

maka secara simultan terdapat 

pengaruh yang signifikan 

Kualitas produk (X1), Persepsi 

harga (X2), Kualitas pelayanan 

(X3), Lokasi (X4) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

 

C. Kesimpulan 

1. Kualitas produk secara 

parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian.  

2. Persepsi haraga secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian.  

3. Kualitas pelayanan secara 

parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian.  

4. Lokasi secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

5. Kualitas produk, Persepsi 

harga, Kualitas pelayanan, 

Lokasi secara simultan 

berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap 

keputusan pembelian.  

D. Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dengan 

adanya penelitian ini, Corner 

Attack Kediri terus 

melakukan dan 

meningkatkan inovasi 

terhadap perusahaannya. 

Seperti mengadakan event 

dan promosi, maka 

konsumen lebih tertarik 

untuk membeli produk 

pakaian di Corner Attack 

Kediri. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini 

dapat menjadi jembatan 

untuk melakukan penelitian 

lanjutan khususnya di bidang 

kajian yang sama. 

Diharapkan peneliti 

selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian 

ini, karena masih ada 

pengaruh variabel dari luar 

variabel yang ada dalam 

penelitian ini yakni sebesar 

57,5%, maka hasil penelitian 

ini dapat menjadi bahan 

untuk melakukan penelitian 

lanjutan dengan memasukkan 

variabel lain selain variabel 

yang sudah dimasukkan 

dalam penelitian ini. 
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