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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatar belakangi karena pesatnya perkembangan dunia bisnis di Indonesia 

dan perkembangan teknologi dalam dunia usaha, yang memunculkan suatu persaingan yang 

semakin ketat pula. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh harga, 

kualitas produk dan lokasi terhadap keputusan pembelian handphone di “Arjuna Cell” Kediri 

baik secara parsial maupun simultan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh harga, 

kualitas produk, dan lokasi terhadap keputusan pembelian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Sampel 

dalam penelitian ini adalah konsumen di “Arjuna Cell” Kediri sebanyak 60 responden. Hasil 

analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan  Y= 4,534 + -0,294 X1 + 0,466 X2 + 0,716 

X3. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah secara simultan harga, kualitas produk, dan lokasi 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian handphone di “Arjuna Cell” Kediri. 

 

 

Kata Kunci: Harga, Kualitas Produk, Lokasi, Keputusan Pembelian. 

I. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia bisnis di 

Indonesia saat ini mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Dengan adanya 

perkembangan dunia bisnis di Indonesia 

dapat memperluas pasar produk dan keadaan 

tersebut akan memunculkan persaingan yang 

semakin ketat. Perusahaan yang ingin 

berkembang harus pandai dalam 

menghadapi persaingan untuk mendapatkan 

laba/keuntungan sehingga perusahaan harus 

menetapkan harga yang kompetitif, dan 

memberikan produk berupa barang atau jasa 

yang berkualitas baik kepada pelanggan. 

Salah satu bisnis yang berkembang di 

Indonesia yaitu bisnis teknologi komunikasi 

seperti handphone atau smartphone yang 

saat ini semakin canggih dan dapat 

memberikan kemudahan bagi penggunanya. 

Handphone atau smartphone saat ini 

bukan sekedar untuk berkomunikasi tetapi 

sekarang handphone menjadi gaya hidup, 

penampilan dan tren. Teknologi komunikasi 

ini berkembang untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen agar dalam 

kehidupannya dapat lebih mudah atau lebih 

praktis dalam berkomunikasi dan mencari 

informasi dalam keadaan apapun. Saat ini 
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konsumen dalam membeli produk 

handphone atau smartphone selalu memilih 

produk yang berkualitas baik sesuai dengan 

harapan dan keinginannya. 

Namun dapat diketahui dengan 

kenyataannya bahwa, keputusan pembelian 

konsumen di “Arjuna Cell” Kediri saat ini 

mengalami penurunan. Hal ini terbukti 

bahwa harga yang ditawarkan oleh “Arjuna 

Cell” Kediri termasuk mahal bila 

dibandingkan dengan bisnis komunikasi 

yang lainnya, apalagi kalau sedang tidak ada 

promo untuk produk yang di tawarkan 

sangat mahal. Untuk kualitas produk 

“Arjuna Cell menyediakan kualitas produk 

yang cukup baik namun kualitas produk 

yang di cari konsumen yaitu untuk bentuk 

(form) dan desain (desaign) tertentu kurang 

bervariasi dan ketersediaan produk sering 

kosong. Untuk penataan sudah baik dan 

menarik, namun ruangannya sempit. Untuk 

lokasi area parkir tempatnya kurang 

memadai sehingga konsumen yang 

berkunjung merasa tidak nyaman. 

Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul : Pengaruh Harga, 

Kualitas Produk dan Lokasi terhadap 

Keputusan Pembelian Handphone di 

“Arjuna Cell” Kediri. 

 

  

 

Rumusan Masalah 

1. Apakah harga berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

handphone di “Arjuna Cell” Kediri? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian handphone di “Arjuna Cell” 

Kediri? 

3. Apakah lokasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

handphone di “Arjuna Cell” Kediri ? 

4. Apakah harga, kualitas produk dan lokasi 

berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap keputusan 

Kajian Teori 

Menurut Tjiptono (2015:53), 

keputusan pembelian merupakan tahapan 

dimana konsumen melakukan identifikasi 

kebutuhan, pencarian informasi dan evaluasi 

alternatif guna memutuskan konsumen 

membeli produk tersebut atau tidak. 

Sedangkaa menurut Kotler dan Armstrong 

(2012:188) menyatakan bahwa keputusan 

pembelian adalah tahapan dalam proses 

pengambilan keputusan pembeli dimana 

konsumen benar-benar membeli. 

Menurut Alma (2013:169), harga 

adalah nilai suatu barang yang dinyatakan 

dengan uang. Sedangkan menurut Tjiptono 

(2015:289), Harga merupakan satu-satunya 

bauran pemasaran yang memberikan 

pemasukan atau pendapatan bagi 

perusahaan. 
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Menurut Kotler dan Armstrong 

(2012:238) “Kualitas produk merupakan 

kemampuan sebuah produk dalam 

memperagakan fungsinya, hal itu termasuk 

keseluruhan ketahanan, kehandalan, 

ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan 

reparasi produk juga atribut produk 

lainnya”. Sedangkan menurut Lupiyoadi 

(2013:212), definisi kualitas produk adalah 

perpaduan antara sifat dan karakteristik yang 

menentukan sejauh mana keluaran dapat 

memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Menurut Lupiyoadi (2013:96) lokasi 

merupakan keputusan yang dibuat 

perusahaan berkaitan dengan dimana operasi 

dan stafnya akan ditempatkan. Sedangkan 

menurut Kotler dan Amstrong (2012:76), 

definisi tempat adalah lokasi yang 

digunakan untuk proses penyampaian 

barang dan jasa dari produsen ke konsumen. 

II. METODE PENELITIAN 

 Pendekatan penelitian kali ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2016:8), pendekatan 

kuantitatif adalah sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif/statistik, dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Dari definisi tersebut maka 

peneliti memilih metode pendekatan 

kuantitatif. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian merupakan tempat 

dimana peneliti melakukan penelitian untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan. 

Penelitian ini dilakukan di Arjuna Cell yang 

beralamat  di Jalan KH. Agus Salim, Nomor 

41 Bandar Kidul Kota Kediri. 

Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah konsumen di “Arjuna 

Cell” Kediri. Sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagian konsumen di “Arjuna Cell” 

Kediri. Menurut Sugiyono (2016:90), cara 

menentukan sampel dalam penelitian 

didasarkan pendapat Roscoe yang 

menyatakan bahwa bila didalam penelitian 

akan melakukan analisis dengan 

multivariate atau regresi berganda, maka 

jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari 

jumlah variabel yang diteliti. 

Berdasarkan pandangan diatas, maka 

sampel dalam penelitian ini adalah 15 x 4 

variabel yang diteliti yaitu 60 responden. 

Dikarenakan jumlah populasi dalam 

penelitian ini bersifat tak terhingga, maka 

metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah nonprobability sampling  

dengan teknik pengambilan accidental 

random sampling. 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Uji Normalitas 

 

Berdasarkan gambar 4.3 di atas dapat 

dilihat bahwa hasil analisis data dengan 

menggunakan SPSS for Windows versi 23 di 

atas, maka dapat diketahui data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka produk regresi 

memenuhi asumsi normalitas, karena data 

dari hasil jawaban responden tentang harga, 

kualitas produk, lokasi, dan keputusan 

pembelian adalah menyebar diantara garis 

diagonal 

Uji Multikolinieritas 

 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, 

diketahui bahwa setiap varibel bebas (harga, 

kualitas produk, dan lokasi) mempunyai 

nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan nilai tolerance 

untuk harga sebesar 0,460 dan VIF sebesar 

2,173, variabel kualitas produk dengan nilai 

tolerance sebesar 0,759 dan VIF sebesar 

1,317 serta variabel lokasi dengan nilai 

tolerance sebesar 0,567 dan VIF sebesar 

1,763. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa model regresi dalam penelitian ini 

terbukti terbebas dari gejala 

multikolinearitas. 

Uji Autokorelasi 

 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, 

pengujian yang telah dilakukan 

menghasilkan nilai Durbin‐Watson sebesar 

1,874. Nilai dU dengan 3 variabel bebas n = 

60 yaitu 1,688 dan nilai 4-dU = 2,312. Jadi 

1,688 < 1,874 < 2,312 atau dU < DW < 4-

dU,  sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dalam pengujian model regresi ini tidak 

terjadi autokorelasi. 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan gambar 4.4 hasil 

analisis data dengan menggunakan SPSS 

for Windows versi 23, maka dapat 

diketahui bahwa tidak ada pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

Simki-Economic Vol. 01 No. 05 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

 
Wiwin Suryani            13.1.02.02.0099   simki.unpkediri.ac.id 
Fakultas Ekonomi – Prodi Manajemen   7 
 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

(asumsi heteroskedasitisitas telah 

terpenuhi). 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 

4.10, maka dapat dinotasikan dengan 

persamaan regresi sebagai berikut :  

Y = 4,534 + -0,294 X1 + 0,466 X2 + 0,716 

X3 

Persamaan regresi tersebut mempunyai 

makna sebagai berikut:  

a. Konstanta = 4,534 

Apabila harga (X1), kualitas produk (X2) 

dan lokasi (X3) diasumsikan tidak 

memiliki pengaruh sama sekali (=0), 

maka nilai keputusan pembelian sebesar 

4,534. 

b. Koefisien regresi X1 = -0,294 

Apabila harga (X1) naik 1 (satu), kualitas 

produk (X2) juga lokasi (X3) tetap, maka 

keputusan pembelian akan menurun 

sebesar -0,294 satuan. 

c. Koefisien regresi X2 = 0,466 

Artinya apabila kualitas produk (X2) naik 

1 (satu) satuan, harga (X1) juga lokasi 

(X3) tetap, maka keputusan pembelian 

akan meningkat sebesar 0,466 satuan. 

d. Koefisien regresi X3 = 0,716 

Apabila lokasi (X3) naik 1 (satu) satuan dan 

harga (X1) juga kualitas produk (X2) tetap, 

maka keputusan pembelian akan meningkat 

sebesar 0,716 satuan. 

Berdasarkan keterangan tabel 4.10, 

variabel lokasi (X3) yang merupakan 

variabel paling dominan atau besar 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian 

handphone di “Arjuna Cell” Kediri. 

Uji Koefisisen Korelasi dan Determinasi 

(R2 ) 

 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat 

bahwa hasil perhitungan dengan 

menggunakan program SPSS for Windows 

versi 23 dapat diketahui bahwa nilai R 

adalah sebesar 0,849. Hal ini menunjukkan 

bahwa keeratan hubungan variabel bebas 

dan variabel terikat adalah hubungan yang 

sangat tinggi atau kuat sekali. Sementara itu, 

diketahui nilai adjusted R square yang 

diperoleh sebesar 0,706. Hal ini berarti 

70,6% keputusan pembelian dapat 

dijelaskan oleh variabel harga, kualitas 

produk dan lokasi. Sedangkan sisanya yaitu 

29,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 
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Uji parsial (t) 

 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, maka 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

H1 : Variabel harga memperoleh 

nilai t hitung > t tabel yaitu        

-3,108 > 1,671 dengan taraf 

signifikan yaitu 0,003 < 0,05 

yang berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima. Berdasarkan 

perhitungan diatas 

membuktikan bahwa harga 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian di handphone di 

“Arjuna Cell” Kediri. Sehingga 

untuk hipotesis pertama (H1) 

diterima. 

H2: Variabel kualitas produk 

memperoleh nilai t hitung > t 

tabel yaitu 9475 > 1,671 

dengan taraf signifikan yaitu 

0,000 < 0,05 yang berarti Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan perhitungan diatas 

membuktikan bahwa kualitas 

produk secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

handphone di “Arjuna Cell” 

Kerdiri. Sehingga untuk 

hipotesis kedua (H2) diterima. 

H3: Variabel lokasi memperoleh 

nilai hitung > t tabel 6,463 > 

1,671 dengan taraf signifikan 

yaitu 0,000 < 0,05, yang berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan perhitungan diatas 

membuktikan bahwa lokasi 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian handphone di 

“Arjuna Cell” Kediri. Sehingga 

untuk hipotesis ketiga (H3) 

diterima. 

Uji Simultan (F) 

 

 

Berdasarkan tabel 4.13, dapat 

diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 

48,289 dengan batas  signifikansi 0,05. 

Sementara F tabel dengan batas signifikansi 

2,769. Nilai F hitung (48,289) > F tabel 

(2,769) atau nilai signifikan sebesar 0,000 < 

0,05 yang artinya H0 diterima dan Ha 

ditolak. Dari perhitungan tersebut 

membuktikan bahwa secara serempak 

(simultan) harga (X1), kualitas produk (X2), 
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dan lokasi (X3) berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y) 

handphone di “Arjuna Cell” Kediri.  

Pembahasan 

1. Pengaruh Harga (X1) terhadap 

Keputusan Pembelian (Y) 

Penetapan harga yang baik dan 

kompetitif sangat diperlukan oleh setiap 

binsis ritel yang ada. Semakin baik harga 

yang ditawarkan maka semakin menarik 

dan konsumen berminat untuk 

melakukan/memutuskan pembelian. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengujian menggunakan analisis regresi 

linier berganda di peroleh nilai t hitung = 

-3,108 > t tabel = 1,671 dan diperoleh 

nilai signifikan sebesar 0,003 < 0,05 yang 

berarti bahwa hipotesis dalam penelitian 

ini Ho ditolak dan Ha diterima. Koefisien 

regresi harga menunjukkan sifat pengaruh 

bertanda positif yang berarti bahwa harga 

secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

handphone di “Arjuna Cell” Kediri. Jadi 

semakin baik penetapan harga yang 

dilakukan maka semakin tinggi juga 

keputusan pembelian konsumen 

handphone di Arjuna Cell Kediri. 

2. Pengaruh Kualitas Produk (X2) 

terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Kualitas produk sangat menentukan 

keputusan pembelian. Kualitas produk 

yang baik dapat dilihat dari bentuk, fitur, 

desain, dan ketahanan dari suatu produk. 

Bila suatu produk telah dapat 

menjalankan fungsi-fungsinya dapat 

dikatakan sebagai produk yang memiliki 

kualitas yang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengujian menggunakan analisis regresi 

linier berganda di peroleh nilai t hitung = 

9,475 > t tabel = 1,671 dan diperoleh 

nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang 

berarti bahwa hipotesis dalam penelitian 

ini Ho ditolak dan Ha diterima. Koefisien 

regresi kualitas produk menunjukkan sifat 

pengaruh bertanda positif yang berarti 

bahwa kualitas produk secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian handphone di 

Arjuna Cell Kediri.  Jadi semakin baik 

kualitas produk yang diberikan maka 

akan meningkatkan keputusan pembelian 

handphone di “Arjuna Cell Kediri”.  

3. Pengaruh Lokasi (X3) terhadap 

Keputusan Pembelian (Y) 

Pemilihan lokasi yang tepat dapat 

menentukan keberhasilan suatu bisnis. 

Dengan pemilihan lokasi yang strategis 

konsumen dapat tertarik dan berminat 

untuk melakukan pembelian handphone 

di “Arjuna Cell” Kediri. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengujian menggunakan analisis regresi 

linier berganda di peroleh nilai t hitung = 

6,463 > t tabel = 1,671 dan diperoleh 

nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang 

berarti bahwa hipotesis dalam penelitian 
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ini Ho ditolak dan Ha diterima. Koefisien 

regresi lokasi menunjukkan sifat 

pengaruh bertanda positif yang berarti 

bahwa lokasi secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

handphone di “Arjuna Cell” Kediri. Jadi 

semakin strategis lokasi perusahaan yang 

berdiri maka akan meningkatkan 

keputusan pembelian handphone di 

“Arjuna Cell” Kediri. 

4. Pengaruh Harga (X1), Kualitas 

Produk (X2), dan Lokasi (X3) secara 

(simultan) terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) 

Berdasarkan hasil uji ANOVA 

atau F pada tabel 4.13 didapatkan F 

hitung (48,289) > F tabel (2,769) atau 

nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, 

sehingga dapat dinyatakan bahwa harga 

(X1), kualitas produk (X2) dan lokasi 

secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y) 

handphone di “Arjuna Cell” Kediri. 

Hasil uji Adjusted R2 square pada 

penelitian ini diperoleh  nilai sebesar 

0,706. Hal ini menunjukkan bahwa 

keputusan pembelian dipengaruhi oleh 

variabel harga, kualitas produk, dan 

lokasi sebesar 70,6%, sedangkan sisanya 

sebesar 29,4% dipengaruhi dipengaruhi 

oleh variabel-variabel lainnya yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

 

 

 

Kesimpulan 

1. Harga berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

handphone di “Arjuna Cell” Kediri. 

2. Kualitas produk berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

handphone di “Arjuna Cell “Kediri. 

3. Lokasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

handphone di “Arjuna Cell” Kediri. 

4. Secara simultan harga, kualitas produk, 

dan lokasi berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

handphone di “Arjuna Cell” Kediri. 
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