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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keberagaman produk, kualitas 

pelayanan, dan lokasi terhadap keputusan pembelian Toserba Amanah yang terletak di Desa 

Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Tingginya minat konsumen 

berbelanja di Toserba Amanah di tengah maraknya usaha ritel sejenis di daerah Kecamatan 

Bandung yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner 

dan observasi. Sampel yang dipilih secara non probability sampling yang menggunakan 

pendekatan accidental sampling, pendekatan tersebut mengambil respoden dari konsumen 

yang pernah membeli di Toserba Amanah. Sedangkan metode analisis data yang digunakan 

meliputi analisis instrument penelitian yang terdiri atas uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi 

klasik,  uji regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis 

yang meliputi uji t dan uji f.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu 

keragaman produk,kualitas pelayanan, dan lokasi mempunyai pengaruh positif yang sejalan 

terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian. Pengujian hipotesis menggunakan uji 

t menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yang diteliti terbukti secara signifikan 

mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian melalui uji f dapat diketahui bahwa secara 

bersama ketiga variabel tersebut mempengaruhi keputusan pembelian. Angka adjusted R 

square sebesar 0,597 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan 59,7% 

keputusan pembelian sedangkan sisanya (100% - 59,7% = 41,3% atau 0,413) dijelasakan oleh 

variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini selain variabel keragaman 

produk, kualitas pelayanan, dan lokasi.  

 

KATA KUNCI : keberagaman produk, kualitas pelayanan, lokasi, keputusan pembelian. 
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A. PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang 

Pada jaman yang modern ini 

menjadikan dunia bisnis di indonesia 

semakin berkembang pesat. Hal ini 

berdampak terhadap perkembangan 

budaya, sosial, politik, maupun ekonomi. 

Perubahan nilai-nilai tersebut yang 

menimbulkan adanya perubahan nilai 

budaya dalam kehidupan masyarakat, 

salah satu contohnya yaitu perubahan 

gaya hidup dan teknologi. Gaya hidup 

dalam masyarakat modern menjadi suatu 

kegiatan dari kebutuhan hidup 

masyarakat. Hal tersebut membawa 

dampak masyarakat untuk hidup serba 

praktis dan cepat dalam memenuhi 

kebutuhannya. Hal ini menuntut para 

pemasar agar lebih dinamis dalam 

mengembangkan usahanya untuk lebih 

baik lagi khususnya di bidang ritel.  

Menurut Widya Utami (2010:5) 

ritel berasal drai bahasa Perancis,  ritellier 

yang artinya memotong atau memecah 

sesuatu. Terkait dengan aktivitas yang 

dijalankan, maka ritel menunjukkan upaya 

untuk memecah barang atau produk yang 

dihasilkan dan di distribusikan oleh 

manufaktur atau perusahaan dalam jumlah 

besar dan masal untuk dapat dikonsumsi 

oleh konsumen akhir dalam jumlah kecil 

sesuai kebutuhannya. Seperti halnya 

masyarakat di kawasan Tulungagung juga 

sudah mulai terpengaruh oleh gaya hidup 

seperti daerah perkotaan yang 

menginginkan instan. 

Kondisi semacam ini 

mencerminkan suatu fenomena yang 

terjadi bahwa masyarakat atau konsumen 

di daerah Tulungagung semakin kritis 

dalam memilih tempat belanja. Selain itu 

masyarakat atau konsumen menginginkan 

barang selengkap mungkin di tempat 

mereka berbelanja, selain itu juga 

menginginkan pelayanan yang baik dan 

para konsumen lebih kritis lagi dalam 

memilih tepat belanja berdasarkan 

lokasinya pula. Salah satu tempat belanja 

kebutuhan sehari-hari yang berada di 

Tulungagung adalah Toserba Amanah 

yang terletak di kecamatan Bandung. 

Berdasarkan beberapa uraian 

diatas maka dilakukan penelitian untuk 

mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi seseorang untuk membeli 

di Toserba Amanah tersebut. Dalam 

penelitian ini dipilih variabel 

keberagaman produk, kualitas pelayanan, 

dan lokasi toko sebagai fokus dari 

penelitian.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Keragaman Produk, Kualitas 

Pelayanan, dan Lokasi, Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Toserba 

Amanah Kecamatan Bandung Kabupaten 

Tulungagung ”. 
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2. Rumusan Masalah   

a. Apakah keragaman produk 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian secara 

parsial pada Toserba Amanah? 

b. Apakah kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian secara 

parsial pada  Toserba Amanah ? 

c. Apakah lokasi berpengaruh 

signifikan  terhadap keputusan 

pembelian secara parsial pada 

Toserba Amanah? 

d.  Apakah ada pengaruh 

keragaman produk, kualitas 

pelayanan, dan lokasi terhadap 

keputusan pembelian secara 

simultan pada Toserba Amanah?  

3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh 

keragaman produk yang 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Toserba Amanah. 

b. Untuk mengetahui pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian konsumen 

di Toserba Amanah. 

c. Untuk mengetahui pengaruh 

lokasi keputusan pembelian 

konsumen di Toserba Amanah. 

e. Untuk mengetahui variabel 

keberagaman produk, kualitas 

pelayanan, dan lokasi secara 

bersama berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen 

di Toserba Amanah. 

4. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan teoritis, sebagai bahan 

perbandingan teori dan praktek, 

sehingga dapat menambah 

wawasan yang sangat penting 

bagi peneliti dimasa yang akan 

datang dan menerapkan ilmu 

selama kuliah. 

b. Kegunaan Praktis 

Dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan yang 

bermanfaat bagi perusahaan untuk 

mengetahui variabel atau 

komponen apa saja yang belum 

terpenuhi sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan 

konsumen sehingga perusahaan 

akan lebih mudah untuk 

melakukan pengembangan. 

5. Kajin Teori   

a. Keputusan pembalian 

Menurut Schiffman dan 

Kanuk dalam Sangadji dan Sopiah 

(2013:120) mendefisikan 

“keputusan” sebagai “pemilihan 

suatu tindakan dari dua pilihan 

alternatif atau lebih. Seorang 

konsumen yang hendak  memilih 

harus memiliki pilihan alternatif”.  

Sedangkan Kotler dan Keller 

(2009:240) mengemukakan 
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sebelum melakukan keputusan 

pembelian konsumen membentuk 

preferensi atas merek-merek yang 

ada di dalam kumpulan pilihan. 

Konsumen juga dapat membentuk 

niat untuk membeli merek yang 

mereka sukai. 

b. Keragaman produk 

Menurut Utami (2010:86) 

keragaman produk didefinisikan 

sebagai “keseluruhan dari 

penawaran yang dilakukan secara 

normal oleh perusahaan kepada 

konsumen dalam memberikan 

pelayanan, letak toko dan nama 

barang dagangannya”. Konsumen 

akan memberikan kesan yang baik 

terhadap suatu toko apabila toko 

tersebut dapat menyediakan 

barang yang dibutuhkan dan 

diinginkan oleh konsumen. 

c. Kualitas Pelayanan 

Menurut Sopiah dan 

Syihabudin (2008:252), pelayanan  

adalah suatu perilaku yang 

ditunjukkan oleh si penjual sesuai 

dengan yang diinginkan oleh 

pembeli dalam rangka memuaskan 

kebutuhan dan keinginannya. 

Dalam pelayanan sikap yang 

dibutuhkan adalah sopan santun, 

berpengetahuan, dan berusaha. 

d. Lokasi 

Menurut Utami (2010 

:89), lokasi didefinisikan sebagai 

struktur fisik dari sebuah toko 

yang merupakan komponen utama 

yang terlihat dalam membentuk 

kesan sebuah toko yang dilakukan 

peritel dalam melakukan 

penempatan tokonya dan kegiatan 

dalam memyediakan saluran 

pelayanan yang dibutuhkan oleh 

konsumen.  

 

B. Metode Penelitian 

1. Teknik dan Pendekatan 

Dalam penelitian 

menggunakan  Teknik penelitian 

Kausalitas. Menurut sugiyono 

(2016:37), teknik “penelitian 

kausal” adalah “untuk 

mendapatkan bukti hubungan 

sebab akibat, sehingga dapat 

diketahui mana yang menjadi 

variabel yang mempengaruhi dan 

mana variabel yang dipengaruhi 

yang akan diuji mengguankan 

aplikasi SPSS”. 

Dalam  penelitian ini 

menggunakan  Teknik  Kausalitas. 

Menurut sugiyono (2016:37), 

teknik “penelitian kausal” adalah 

“untuk mendapatkan bukti 

hubungan sebab akibat, sehingga 

dapat diketahui mana yang 

menjadi variabel yang 
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mempengaruhi dan mana variabel 

yang dipengaruhi yang akan diuji 

mengguankan aplikasi SPSS”. 

 

2. Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Toserba Amanah, 

yang berada di Ds. Bandung Kec. 

Bandung Kab.Tulungagung. Waktu 

yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah selama tiga bulan, yaitu pada 

bulan April sampai dengan bulan Juni 

2017. 

3. Populasi dan Sampel  

Menurut Sugiyono (2016:119), 

“populasi”adalah “wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulan”. Dalam penelitian ini 

yang menjadi populasi adalah 

konsumen yang pernah membeli di 

Toserba Amanah.  

Sampel adalah bagian dari 

populasi. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah accidental 

sampling Dimana accidental Sampling 

adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan. Sampel dalam 

penelitian ini adalah konsumen 

Toserba Amanah. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini ditentukan 40 

responden, seperti yang dijelaskan 

Sugiyono, jumlah sampel minimal 10 

kali dari jumlah variabel yang diteliti 

yaitu 4 variabel, maka jumlah anggota 

sampel 10 x 4 = 40. 

 

C. Hasil Analisis Data Dan 

Pembahasan 

1. Hasil analisa 

a. Uji Normalitas  

Menurut Ghozali (2016: 154) uji 

normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Hal ini ditunjukkan 

gambar tersebut sudah memenuhi 

dasar pengambilan keputusan, bahwa 

data menyebar disekitar garis  

diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 
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b. Uji Multikolonieritas  

Model  Collinearity Statistict 

 Tolerance VIF 

Constant    

keragaman 

Produk  

,480 2,084 

kualitas 

pelayanan 

,999 1,001 

Lokasi  ,480 2,083 

Menurut Ghozali (2016:103), “uji 

Multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen)”. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Kriteria yang digunakan 

adalah jika nilai VIF < 10 atau nilai 

tolerence > 0,1 maka regresi tidak 

terjadi multikolinieritas. Berdasarkan 

dari tabel diatas diketahui nilai VIF 

seluruh variabel kurang dari 10 

sehingga tidak terjadi hubungan 

antara variable bebas atau asumsi 

multikolinieritas. 

c. Uji Heterokedastisitas  

Menurut Ghozali (2016:134), 

“uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain”.  

 

Berdasarkan hasil pengujian 

Heterokedastisitas menunjukkan 

bahwa titik – titik menyebar diatas 

dan di bawah angka 0 dan pada 

sumbu Y. Dan ini menunjukkan 

bahwa model regresi tidak terjadi 

heterokedastisitas.  

d. Uji Autokorelasi 

Untuk mendeteksi 

autokorelasi, dapat dilakukan uji 

statistik melalui uji Durbin-Watson 

(DW Test). Untuk mengetahui model 

regresi dikatakan tidak terjadi 

autokorelasi jika nilai durbin watson 

berada antara du sd 4-du. Jadi biasa 

dikatakan syarat agar tidak terjadi 

autokorelasi adalah Du< DW< 4-du. 

M

od

el R 

R 

Squar

e 

Adjust

ed R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

Durbin

-

Watson 

1 ,792
a
 

,628 ,597 2,746 1,855 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

dianalisis bahwa DW sebesar 1,855 

sedangkan DW tabelnya untuk tingkat 

Simki-Economic Vol. 01 No. 08 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



   Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

 

Lia fefinofial| 13.1.02.02.0230 
Ekonomi - Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
II       II 

 
8 

α=5% dengan n = 40 dan k = 3 adalah 

batas bawah (dl = 1,338 dan du = 

1,658) dan batas atas (4 – du = 

2,342). Dari data diatas dapat dibuat 

persamaan sebagai berikut :1,658 < 

1,855 < 2,345. Berdasarkan 

persamaan diatas dapat diketahui 

bahwa tidak terjadi autokorelasi 

dalam penelitian ini. 

 

 

e. Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh atau hubungan antar 

variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

Model Summary
b 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coefficie

nts 

B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 14,568 3,700  

Keragaman 

Produk 
,441 ,132 ,491 

Kualitas 

Pelayanan 
,192 ,074 ,264 

Lokasi ,284 ,136 ,307 

 

a= 14,568  artinya apabila keragaman 

produk, kualitas pelayanan, dan lokasi 

diasumsikan tidak memiliki pengaruh 

sama sekali (=0), maka variabel Y 

(keputusan pembelian) memiliki nilai 

sebesar 14,568. 

b1= 0,441 Hasil ini menunjukkan semakin 

baik presepsi konsumen atas keragaman 

produk akan diikuti semakin tinggi minat 

konsumen untuk melakukan pembelian di 

Toserba Amanah dengan asumsi variabel 

lainnya tidak berubah. 

b2= 0,192 Hasil ini menunjukkan semakin 

baik presepsi konsumen atas kualitas 

pelayanan akan diikuti semakin tinggi 

minat konsumen untuk melakukan 

pembelian di Toserba Amanah dengan 

asumsi variabel lainnya tidak berubah 

b3= 0,284 Hasil ini menunjukkan 

semakin baik presepsi konsumen atas 

lokasi akan diikuti semakin tinggi 

minat konsumen untuk melakukan 

pembelian di Toserba Amanah dengan 

asumsi variabel lainnya tetap atau 

tidak berubah. 

f. Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi pada 

intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel 

dependen, menurut Ghozali (2013:97), 

Model Summary
b
 

Mode

l R 

R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error 

of the 

Estim

ate 

Durbin-

Watson 

1 ,792
a
 ,628 ,597 2,746 1,855 

a. Predictors: (Constant), Lokasi , Kualitas 

Pelayanan, Keragaman Produk 

b. Dependent Variable: Kep. Pembelian 

Berdasarkan tabel diatas nilai 

adjusted r-square 0.597 menunjukkan 
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besarnya keragaman produk, kualitas 

pelayannan dan lokasi dalam 

menjelaskan keputusan pembelian 

adalah sebesar 59,7% berarti masih ada 

41,3% yang dapat menjelaskan 

keputusan pembelian tetapi tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

g. Pengujian Hipotesis 

1) Uji T 

Uji t statistik digunakan 

untuk menguji pengaruh variabel 

bebas (independent) secara parsial 

memiliki pengaruh signifikas atau 

tidak dengan variabel terikat 

(dependent) Menurut Ghozali 

(2013:98). 

 

Variabel keragaman produk 

memperoleh nilai thitung sebesar 3,348 

sementara ttabel sebesar 2,028 yang 

berarti thitung 3,348 > ttabel 2,028. Dari 

perhitungan diatas juga diketahui 

bahwa nilai signifikansi keragaman 

produk sebesar 0,002 < 0,05 yang 

artinya H0 ditolak dan Ha diterima. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa 

keragaman produk (X1) secara parsial 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y). 

Variabel kualitas pelayanan 

memperoleh nilai thitung sebesar 2,591 

sementara ttabel sebesar 2,028 yang 

berarti thitung 2,591 > ttabel 2,028. Dari 

perhitungan diatas juga diketahui 

bahwa nilai signifikansi kualitas 

pelayanan sebesar 0,014 < 0,05 yang 

artinya H0 ditolak dan Ha diterima. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan (X2) secara parsial 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y). 

Variabel lokasi memperoleh 

nilai thitung sebesar 2,091 sementara 

ttabel sebesar 2,028, yang berarti thitung 

2,091 > ttabel 2,028. Dari perhitungan 

diatas juga diketahui bahwa nilai 

signifikansi lokasi sebesar 0,044 < 

0,05yang artinya H0 ditolak dan Ha 

diterima. Berdasarkan perhitungan 

diatas membuktikan bahwa lokasi 

(X3) secara parsial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

2) Uji F 

Uji f statistik digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh signifikan secara 

bersama-sama (simultan) variabel 

independen terhadap variable 

dependen dengan derajat 

kepercayaan 0,05 menurut Ghozali 

(2013:98). 
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Berdasarkan perhitungan 

SPSS diatas, diketahui bahwa nilai 

Fhitung sebesar 20,250 > Ftabel 

sebesar 2,87 atau nilai signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya 

HO ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

membuktika bahwa secara 

serempak (simultan) keragaman 

produk (X1), kualitas pelayanan 

(X2), dan lokasi (X3) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian.  

2. Pembahasan  

a. Pengaruh Keragaman Produk 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa keragaman 

produk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Nur Fajar 

Setianingsih (2016) dengan judul 

“Pengaruh Persepsi Harga, 

Keragaman Produk, dan Suasana 

Toko Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada Konsumen Dukin 

Donuts”, yang menyimpulkan 

bahwa keragaman produk secara 

parsial maupun simultan 

berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

b. Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang pernah dilakukan 

oleh I Made Dangsina Wibawa 

(2014) dengan judul “Analisis 

Pengaruh Promosi, Kelengkapan 

Produk, Kualitas Pelayanan, 

Kenyamanan Berbelanja Terhadap 

Keputusan Pembelian Pada 

Waserba Tenera Asahan”, yang 

menyimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan secara parsial maupun 

simultan berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 

c. Pengaruh Lokasi Terhadap 

Keputusan Pembelian 
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Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa lokasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

Lokasi berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Supirman 2016 dengan judul 

“Pengaruh Kelengkapan Produk, 

Harga dan Lokasi Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen 

Pada Eramart Sentosa Samarinda” 

yang menyimpulkan bahwa lokasi 

secara parsial maupun simultan 

berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

 

D. Simpulan, Implikasi, Saran 

1. Simpulan  

a. keragaman produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai 

signifikansi t-hitung sebesar 0,002 

< 0,05. Nilai t-hitung yang didapat 

lebih besar dari t-tabel yaitu 3,348 

> 2,028 

b. Kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai 

signifikansi t-hitung sebesar 0,014 

< 0,05. Nilai t-hitung yang didapat 

lebih besar dari t-tabel yaitu 2,591 

> 2,028.  

c. Lokasi toko berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai 

signifikansi t-hitung sebesar 

0,044< 0,05. Nilai t-hitung yang 

didapat lebih besar dari t-tabel 

yaitu 2,091 > 2,028.  

d. Keragaman produk, kualitas 

pelayanan, dan lokasi toko 

berpengaruh seacar simultan atau 

bersama-samat terhadap keputusan 

pembelian. Dari hasil uji F 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,000 yang berarti bahwa nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(0,000 < 0,05). Nilai F-hitung yang 

diperoleh yaitu 20,250 lebih besar 

dari nilai F-tabel yaitu 2,87 Ho 

ditolak, ini berarti variabel 

dependen yaitu keragaman produk, 

kualitas pelayanan, dan lokasi 

berpengaruh secara simultan atau 

bersama-sama terhadap keputusan 

pembelian. 

2. Saran  

a. Bagi perusahaan 

Dalam penelitian ini variabel 

keragaman produk, kualitas 

pelayanan, dan lokasi di ketahui 

memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen 

pada Toserba Amanah. Namun 

berdasarkan penilaian 

responden dalam penelitian ini, 

masih ada beberapa faktor yang 

perlu di tingkatkan lagi oleh 

perusahaan agar dapat 
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meningkatkan keputusan 

pembelian konsumen. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian ini 

dengan melakukan penelitian 

pada faktor-faktor lain yang 

dapat memengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. Peneliti 

selanjutnya dapat menganalisis 

faktor-faktor lain yang 

memberikan kontribusi 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada jenis ritel yang 

lainnya. 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Sangadji, Sopiah. 2013. Perilaku 

Konsumen: Pendekatan Praktis 

Disertai Himpunan Jurnal 

Penelitian. Yogyakarta: CV. 

ANDI OFFSET (Penerbit ANDI). 

Sopiah & Syihabudhin. 2008. 

PemasaranBisnisRitel. 

Yogyakarta: Andi. 

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis 

Multivariate Dengan Program 

SPSS. Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro. 

Kotler, Philip dan Garry Amstrong, 

(2008). Dasar-dasar pemasaran 

(principles of marketing). 

PrenticeHall Inc 

Utami, Christina Whidya. 2010. 

Manajemen Ritel: Strategi dan 

Implepentasi Operasional Bisnis 

Ritel Modern di Indonesia, Edisi2. 

Jakarta: Salemba Empat. 

Setianingsih, Nur Fajar. 2016. Pengaruh 

Persepsi Harga, Keragaman 

Prduk, dan Suasana Toko 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Pada Dukin Donuts (Studi pada 

Konsumen Dukin Donuts 

Amabarukmo PlazaYogyakarta). 

Skripsi. Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

Wibawa, I Made Dangsina. 2014. Analisis 

Pengaruh Promosi, Kelengkapan 

Produk, Kualitas Pelayanan dan 

Kenyamanan Berbelanja Terhadap 

Keputusan Pembelian Pada 

Waserba Tenera Asahan. Skripsi. 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

Supirman 2016. Pengaruh Kelengkapan 

Produk, Harga dan Lokasi 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Pada Eramart Sentosa 

Samarinda. Jurnal Administrasi 

Bisnis. Universitas Mulawarman. 

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. 

Nurjanah 2013. Pengaruh Lokasi, 

Persepsi Harga, dan Promosi 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Alfamart Badak 

Tmur.Skripsi. Universitas 

Diponegoro Semarang 

 

Simki-Economic Vol. 01 No. 08 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB


