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ABSTRACT : Springbed is a place for people to sleep. Springbed give an ease for its users.  

The purpose of this study is to analyze the effect of product, price, promotion, and place on 

consumer purchasing decisions Spring Bed Kangaroo. Technique analytical data in this 

research is used a multiple regression analysis by using SPSS Programme. The data are 

obtained by spreading questionaires to 100 respondents. The sampling technique in this study 

is non probability sampling by using accindental sampling. The results showed that the 

variable products have a significant and positive impact on purchasing decisions Springbed 

Kangaroo at Anugrah Karya Aslindo Company. While price, promotion, and place has no a 

significant impact on purchasing decision at Anugrah Karya Aslindo Company. 

Keywords : Product, Price, Promotion, Place and Purchasing Decision 

 

ABSTRAK : Springbed adalah tempat bagi manusia untuk tidur. Springbed memberikan 

kenyamanan bagi penggunanya. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pengaruh produk, harga, tempat, dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen pada 

produk Spring Bed  Kangaroo. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Data diperoleh melalui 

penyebaran kuesioner kepada 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan non probability sampling dengan teknik accindental sampling. Hasil 

penelitian memperlihatkan bahwa produk signifikan dan positif mempengaruhi keputusan 

pembelian Springbed Kangaroo di PT Anugrah Karya Aslindo. Sedangkan harga, tempat dan 

promosi tidak signifikan mempengaruhi keputusan pembelian Springbed Kangaroo di PT 

Anugrah Karya Aslindo. 

Kata kunci: Produk, Harga, Promosi, Tempat, dan Keputusan Pembelian 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan zaman yang semakin 

maju telah membuat banyak perubahan-

perubahan yang cukup signifikan dari 

tahun ke tahun. Semakin majunya ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

diterapkan oleh suatu bangsa mendukung 

arah globalisasi yang berlangsung saat ini. 

Bangsa Indonesia adalah negara yang 

mempunyai jumlah penduduk terbanyak 

didunia sehingga menjadikan Indonesia 

harus memiliki penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang unggul 

sebagai alat untuk mempermudah 

komunikasi. 

Pada saat ini kegiatan pemasaran 

mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam dunia usaha. Kegiatan pemasaran 

merupakan konsep yang menyeluruh. 

Ketika melakukan proses pembelian, 

seorang konsumen tidak saja dapat melihat 

dari penampilan dan bentuk fisik suatu 

produk tetapi juga dapat melihat pelayanan 

dalam penjualan produk yang ditawarkan. 

Selain itu merek juga sering dijadikan 

pertimbangan khusus bagi konsumen 

ketika akan mengambil keputusan 

pembelian. 

Faktor pemasaran perlu di perhatikan 

oleh perusahaan agar sebuah perusahaan 

yang bergerak dalam bidang penjualan 

suatu produk dapat bersaing dengan 

perusahaan sejenis sehingga mereka dapat 

mempertahankan kedudukannya di pasar. 

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan 

daripada kegiatan pemasaran adalah 

mempengaruhi konsumen atau menarik 

minat konsumen untuk membeli produk 

atau jasa yang ditawarkan oleh suatu 

perusahaan atau badan usaha tertentu. 

Agar kegiatan pemasaran yang dijalankan 

berhasil dengan memuaskan maka manajer 

pemasaran perlu memahami mengapa dan 

bagaimana tingkah laku konsumen, apa 

selera konsumen dan apa keinginan 

mereka. 

 

Perusahaan harus mampu mengenal 

apa yang menjadi kebutuhan dan harapan 

konsumen saat ini maupun yang akan 

datang. Konsumen sebagai individu dalam 

mendapatkan atau membeli barang telah 

melalui proses atau tahapan terlebih 

dahulu seperti mendapatkan informasi baik 

melalui iklan atau referensi dari orang lain 

kemudian membandingkan produk satu 

dengan produk lain sampai akhirnya 

konsumen akan mengambil keputusan 

membeli produk Springbed Kangaroo. 

Perilaku konsumen tersebut merupakan 

fenomena yang sangat penting dalam 

kegiatan pemasaran perusahaan yaitu 

perilaku konsumen dalam melakukan 

pembelian. 

Demikian juga yang terjadi pada 

perusahaan furniture di Indonesia, 

khususnya Springbed Kangaroo. Dengan 

banyaknya perusahaan furniture yang ada 

di Indonesia maka konsumen akan lebih 

selektif dalam menentukan merek 

Springbed. Hingga saat ini Springbed 

Kangaroo tetap menjadi pilihan utama bagi 

masyarakat Indonesia karena berbagai 

macam keunggulan yang dimiliki. 

Keputusan konsumen dalam menentukan 

atau memilih merek Springbed Kangaroo 

bukan secara spontan terjadi. Banyak 

pertimbangan yang dilakukan konsumen 

sebelum memutuskan untuk membeli 

suatu produk misalnya kualitas produk, 

harga, dan iklan. 

PT. Anugrah Karya Aslindo 

merupakan salah satu agen yang 

memasarkan Spingbed Kangaroo di 

Pekanbaru, namun perusahaan ini tidak 

hanya melakukan penjualan produk semata 

tetapi juga menerima pemeliharaan 

Springbed Kangaroo seperti service serta 

penyediaan suku cadang. PT. Anugrah 

Karya Aslindo senantiasa berusaha untuk 

menjual produk yang berkualitas dan 

mempunyai nilai lebih dibandingkan 

dengan produk pesaing. 
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Disamping kualitas produk, tinjauan 

terhadap harga juga semakin penting, 

karena setiap harga yang ditetapkan oleh 

perusahaan mengakibatkan tingkat 

permintaan terhadap produk berbeda. 

Hukum permintaan menyatakan bahwa 

semakin tinggi harga maka semakin 

rendah permintan terhadap produk begitu 

juga sebaliknya. Pada hakekatnya harga 

ditentukan oleh biaya produk dimana 

apabila harga yang ditetapkan oleh 

perusahaan tepat dan sesuai dengan daya 

beli konsumen maka pemilihan suatu 

produk tertentu akan dijatuhkan pada 

produk tersebut. 

Untuk lebih memperkenalkan produk 

yang dijual maka Springbed Kangaroo 

gencar melakukan kegiatan promosi untuk 

menarik minat beli konsumen. Kegiatan 

promosi yang dilakukan diantaranya 

adalah membuat iklan melalui media cetak 

atau elektronik, menyebarkan brosur 

kepada masyarakat, mengadakan 

pertunjukan musik, mengadakan service 

gratis bagi pengguna Springbed Kangaroo 

dan lain-lain. Isi iklan didasarkan pada 

informasi tentang keunggulan suatu 

produk yang disusun sedamikian rupa 

sehingga menimbulkan ketertarikan bagi 

orang-orang yang melihat atau mendengar. 

Dengan demikian secara tidak langsung 

iklan akan mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen terhadap suatu 

produk. 

Adapun kalangan konsumen yang 

membeli Springbed Kangaroo tersebut 

berasal dari konsumen perorangan dan 

agen-agen resmi lainnya. Untuk dapat 

mempertahankan dan meningkatkan 

volume penjualan produk Springbed maka 

salah satu usaha yang harus dilakukan oleh 

perusahaan adalah dengan jalan 

memahami perilaku konsumen dan pasar 

sasarannya sehingga strategi pemasaran 

yang telah direncanakan dapat berjalan 

dengan baik dan memenuhi target yang 

diinginkan. Membuat seorang konsumen 

mengambil suatu keputusan dalam 

membeli produk yang jual tidaklah mudah, 

diperlukan usaha yang keras dan inovasi 

yang terencana dari waktu ke waktu. 

Tabel 1.1 

Penjualan Springbed Merek Kangaroo 

pada PT. Anugrah Karya Aslindo 

Pekanbaru Tahun 2010-2014 

Tahun Penjualan 

(unit) 

% 

Peningkatan 

Penjualan  

2010 9994 - 

2011 10294 3,0018 

2012 10396 0,99087 

2013 8469 -18,53598 

2014 7058 -16,66076 

Sumber: PT. Anugrah Karya Aslindo 

Adapun tujuan dari diadakannya 

penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pengaruh produk, harga, promosi, dan 

tempat terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada produk Springbed 

Kangaroo di Pekanbaru baik secara parsial 

maupun secara simultan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pemasaran 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan 

pokok yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan baik itu perusahaan barang 

atau jasa dalam upaya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup 

usahanya. Menurut Swastha (2007:179) 

pemasaran merupakan keseluruhan dari 

kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan 

untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan 

barang dan jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan baik pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial. 
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Pasar 

Menurut Philip Kotler dalam Assauri 

(2008:4), pasar mencakup semua 

pelanggan yang mempunyai kebutuhan 

atau keinginan tertentu yang bersedia dan 

mampu melibatkan diri dalam suatu 

pertukaran guna memaskan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan tersebut. 

Pasar merupakan tempat dimana 

pembeli dan penjual bertemu untuk 

mengadakan teransaksi. Pasar tercipta 

karena adanya kebutuhan dan keinginan 

yang harus dipenuhi. 

Manajemen Pemasaran 

Kegiatan pemasaran memiliki nilai 

positif baik dilihat dari sisi konsumen 

maupun dari sisi produsen. Dari sisi 

konsumen, pemasaran dipandang sebagai 

suatu kegiatan yang dapat menawarkan 

berbagai alternatif alat pemuas kebutuhan 

sehingga nilai kepuasan itu sendiri 

bertambah besar. Dari sisi produsen, 

pemasaran dipandang sebagai kegiatan 

untuk lebih meningkatkan pelayanan 

pemenuhan kebutuhan konsumen. 

Menurut Philip Kotler (2000), 

pemasaran merupakan suatu proses sosial 

dan manajerial yang di dalamnya individu 

dan kelompok dapat memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan mereka inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan 

menukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain. Manajemen pemasaran 

merupakan suatu proses untuk 

merencanakan, melaksanakan, dan 

mengawasi program-program yang 

bertujuan menimbulkan pertukaran dengan 

pasar yang dituju dengan maksud untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah proses yang 

dilalui oleh seseorang atau organisasi 

dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi, dan membuang produk atau 

jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi 

kebutuhannya (Kotler,2007). Konsumen 

dapat mencakup seorang individu ataupun 

organisasi dimana mereka memiliki peran 

yang berbeda dalam perilaku konsumsi 

(initiator, influencer, buyer, payer atau 

user). 

Keputusan Pembelian 

Menurut Durianto (2001:68), 

keputusan pembelian berarti proses untuk 

mengidentifikasi semua pilihan yang 

mungkin untuk memecahkan persoalan 

dan menilai pilihan-pilihan secara 

sistematis dan obyektif serta sasaran-

sasarannya yang menentukan keuntungan 

serta kerugian masing-masing produk. 

Pengambilan keputusan merupakan suatu 

kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang yang ditawarkan. 

Produk 

Menurut Tjiptono (…...), produk 

merupakan pemahaman subyektif dari 

produsen atas sesuatu yang dapat 

ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai 

tujuan organisasi melalui pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai 

dengan kompetensi dan kapasitas 

organisasi serta daya beli.  

Kualitas produk merupakan 

pemahaman bahwa produk yang 

ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai 

jual lebih yang tidak dimiliki oleh produk 

pesaing. Oleh karena itu perusahaan 

berusaha memfokuskan pada kualitas 

produk dan membandingkannya dengan 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan 

pesaing. Menurut Kotler and Armstrong 

(2006:283) kualitas produk merupakan 

kemampuan sebuah produk dalam 

memperagakan fungsinya dimana dalam 

hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, 

reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian dan reparasi produk juga 

atribut produk lainnya. 
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Harga 

Harga merupakan salah satu penentu 

keberhasilan suatu perusahaan karena 

harga menentukan seberapa besar 

keuntungan yang akan diperoleh 

perusahaan dari penjualan produk (Kotler, 

2007). Apabila perusahaan menetapkan 

harga terlalu tinggi akan berdampak pada 

penurunan penjualan tetapi jika harga yang 

ditetapkan terlalu rendah maka akan 

mengurangi tingkat keuntungan yang dapat 

diperoleh organisasi perusahaan. 

Promosi 

Menurut Tjiptono (2008:219), 

promosi merupakan aktivitas pemasaran 

yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi atau membujuk dan 

mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli, dan loyal pada 

produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan. Dengan adanya promosi 

maka diharapkan dapat terjadi peningkatan 

angka penjualan. 

Tempat 

Lokasi yang akan digunakan untuk 

kegiatan produksi dan daerah pemasaran 

serta sasaran pembeli harus dipikirkan agar 

besarnya biaya yang dikeluarkan tidak 

memberatkan perusahaan. Suatu produk 

tidak akan banyak gunanya bagi seorang 

pelanggan jika tidak tersedia pada saat 

dibutuhkan. 

Penelitian Terdahulu 

Euis Narulita Susanto (2003) 

melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Marketing Mix Terhadap 

Keputusan Pembelian di Toserba 

Swalayan Mitra Palur”. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

keputusan pembelian sebagai variabel 

dependen sedangkan variabel produk, 

harga, promosi, tempat dan pelayanan. 

Berdasarkan uji analisis yang telah 

dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa faktor produk, harga, lokasi, 

promosi dan pelayanan mempunyai 

pengaruh yang signifikan baik secara 

simultan maupun secara parsial terhadap 

keputusan pembelian. 

Ristiawan Nurhasan (2009) 

melakukan penelitian terhadap pengaruh 

produk, harga, dan promosi terhadap 

keputusan pembelian Bandeng Duri Lunak 

Juwana Semarang dengan menggunakan 

produk, harga dan promosi sebagai 

variabel atribut yang diteliti. Dari hasil 

penelitian didapat bahwa variabel produk 

dan harga berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Putut Joko W. (2004) melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Promosi, Harga, Produk dan 

Distribusi Terhadap Keputusan Pembelian 

Susu Bubuk Dancow di Hero Slamet 

Riyadi Solo”. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah keputusan pembelian 

sedangkan variabel independen yang 

digunakan adalah promosi, harga, produk, 

dan distribusi. Dari analisis yang 

dilakukan diketahui bahwa variabel 

promosi, harga, produk dan distribusi 

secara bersamma-sama dan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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Berdasarkan hipotesis tersebut di atas, 

maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut 

: 

H1: Produk berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

H2: Harga berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

H3: Promosi berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

H4: Tempat berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

H5: Produk, Harga, Promosi, dan Tempat 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 1 

Oktober 2014 sampai dengan 12 januari 

2015  pada PT. Anugrah Karya Aslindo 

(Kangaroo Spring Bed) yang berlokasi di 

Jalan Pasir Putih Pekanbaru. 

Penelitian ini merupakan penelitian 

survey sehingga dengan demikian 

instrumen penelitian yang digunakan 

adalah berupa angket dengan memberikan 

pernyataan kepada responden. Responden 

diminta untuk memberikan tanggapan 

dengan memberikan jawaban pada salah 

satu pilihan jawaban yang telah 

disediakan. Hasil jawaban yang diterima 

bersifat kualitatif. 

Indikator serta pengukuran dalam 

bentuk skala interval terdiri lima tingkatan 

jawaban yang masing-masing diberi bobot 

dengan pilihan jawaban yaitu sebagai 

berikut: 

a) Jawaban Sangat Setuju diberi bobot 5 

b) Jawaban Setuju diberi bobot 4 

c) Jawaban Cukup Setuju diberi bobot 3 

d) Jawaban Tidak Setuju diberi bobot 2 

e) Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi 

bobot 1 

 

Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3.1 

Indikator Variabel Penelitian 

Variabel Indikator 

Produk  Produk bebas dari 

cacat 

 Tidak mudah rusak 

dan memiliki umur 

ekonomis yang lama 

 Daya tahan mesin 

yang tangguh 

 Penampilan produk 

Harga   Harga murah adalah 

pilihan utama 

 Kesesuaian harga 

dengan kemampuan 

atau daya beli 

masyarakat. 

 Potongan harga 

Promosi  Perbandingan  

tayangan periklanan 

dengan kompetitor. 

 Melakukan pameran 

ditempat-tempat ramai 

pengunjung 

 Seberapa sering 

intensitas iklan produk 

di media ditayangkan 

Tempat  Harus dekat dengan 

pasar. 

 Konsumen mudah 

mendapatkan produk 

tersebut. 

 Tempat penjualannya 

sangat baik dan 

starategis 
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Keputusan 
Pembelian 

Kesesuaian atribut dengan 

keinginan dan kebutuhan 

 Karena kualitas 

produknya 

 Karena ingin 

mencobanya 

Sumber: Data Olahan 2015 

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah orang yang 

menggunakan dan membeli Springbed 

Kangaroo pada PT. Anugrah Karya 

Aslindo Pekanbaru. Dalam penelitian ini 

sampel yang diambil peneliti sebanyak 100 

responden. Hal ini bertujuan agar hasil 

akurasi dari angket lebih baik. 

Teknik yang digunakan dalam 

menentukan jumlah sampel yang akan 

diteliti adalah non probability sampling 

dengan metode accidental sampling 

dimana para pemilik dan pengguna 

Springbed Kangaroo yang bertemu dengan 

peneliti di lokasi penelitian. Teknik ini 

dilakukan karena adanya keterbatasan 

waktu, tenaga dan dana sehingga tidak bisa 

mengambil sampel yang besar dan jauh. 

Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik wawancara dan 

teknik angket (kuesioner). 

Teknik pengolahan data dalam 

penelitian ini menggunakan program 

pengolahan data dimana tahapan awal 

dalam proses pengolahan data yaitu 
dengan melakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas untuk menguji kelayakan 

kuesioner kemudian selanjutnya dilakukan 

uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji 

autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan 

uji normalitas) untuk menguji apakah 

persamaan regresi dapat digunakan dalam 

penelitian. Sebagai penutup analisa 

terhadap data penelitian maka dilakukan 

pengujian hipotesis baik parsial maupun 

simultan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel depeden. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

PT Anugrah Karya Aslindo Pekanbaru 

didirikan berdasarkan akta notaris Tajib 

Rahardjo, SH, No. 43 tanggal 17 Pebruari 

1998 Notaris di Pekanbaru. Kegiatan 

perusahaan dimulai dari perusahaan rumah 

tangga yang hanya memproduksi sofa 

dengan beberapa karyawan. Seiring 

dengan bertambahnya umur perusahaan 

mulai berkempang dan mencoba 

memproduksi springbed dan busa. Hingga 

saat ini produk kangaroo springbed sudah 

menguasai pasar springbed di wilayah 

Sumatra dan wilayah Jawa dan akan terus 

bergerak ke wilayah Kalimantan, Sulawesi 

dan Irianjaya bahkan ke luar negeri. 

Karakteristik Responden 

Penelitian ini menggunakan sebanyak 

100 responden yang meliputi 39 laki-laki 

dan 61 perempuan. Responden yang 

diambil dalam penelitian ini adalah 

konsumen yang melakukan pembelian 

Springbed Kangaroo di PT. Anugrah 

Karya Aslindo. Karakteristik berdasarkan 

usia di dominasi oleh responden yang 

berusia 31-40 tahun sebanyak 46 

responden. Mayoritas umur tersebut 

dikarenakan pada umumnya untuk 

konsumen yang berusia 31-40 tahun 

seseorang telah mapan dan telah memiliki 

pekerjaan serta penghasilan tetap. 

Dari sisi pekerjaan, jumlah responden 

terbanyak adalah kelompok responden 

dengan pekerjaan Pengawai Negeri yaitu 

sebanyak 30 orang. Mayoritas pekerjaan 

ini dikarenakan harga Springbed Kangaroo 

masih dapat dijangkau oleh konsumen dan 

sesuai dengan daya beli serta 

penghasilannya. 
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Tabel 4.1 

Analisis Indeks Tanggapan Responden 

 

Variabel 

Independen 

Rata-Rata Keterangan 

Produk 3.95 Sesuai 

Harga 3.95 Sesuai 

Promosi 4.12 Sesuai 

Lokasi 3.89 Sesuai 

Variabel 

Dependen 

Rata-Rata Keterangan 

Keputusan 

Pembelian 

3.65 Tinggi 

Sumber : Data Olahan, 2015 

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji validitas berguna untuk menilai 

valid tidaknya instrumen yang digunakan 

dalam penelitian. Uji validitas 

menggunakan korelasi Coefficients 

Pearson dimana apabila nilai validitas tiap 

butir pertanyaan lebih dari 0.30, maka 

butir-butir pertanyaan tersebut dikatakan  

valid. Dari hasil pengujian variabel 

independen terhadap variabel dependen 

menunjukkan nilai rata-rata diatas 0,30. 

Hal ini menunjukkan bahwa semua 

indikator penelitian menghasilkan nilai 

yang valid. 

Uji reliabilitas digunakan untuk 

menunjukkan konsistensi hasil pengukuran 

bila dilakukan pengukuran kembali 

terhadap objek yang sama. Uji Reliabilitas 

menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha 
dimana apabila nilai dari variabel lebih 

dari atau sama dengan 0.6 maka objek 

penelitian dikatakan reliabel. Dari hasil 

pengujian variabel independen terhadap 

variabel dependen menunjukkan nilai 

cronbach’s Alpha diatas 0,60. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua indikator 

penelitian menghasilkan nilai yang 
reliabel. 

       Dari hasil pengujian validitas dan 

reliabilitas variabel penelitian 

menghasilkan nilai yang valid dan reliabel 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian merupakan kuesioner yang 

handal. 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Nilai uji multikolinearitas masing-

masing variabel independen (Produk, 

Harga, Tempat, dan Promosi) terhadap 

variabel dependen (Keputusan 

Pembelian) yaitu: Produk (3,876); 

Harga (2,805); Lokasi (1,067); 

Promosi (2,074). Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa nilai VIF dari 

semua variabel independen memiliki 

nilai yang lebih kecil dari 10. Dengan 

demikian hal ini menunjukkan tidak 

ada gejala multikolonieritas dalam 

model regresi 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan grafik scatterplot yang 

merupakan salah satu bagian dari uji 

heteroskedastisitas terlihat bahwa titik-

titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah 

angka 0 dan sumbu Y. Kesimpulan 

yang dapat diperoleh adalah bahwa 

tidak terjadi heterokedastisitas pada  

model regresi. 

Gambar 4.1 Hasil Uji 

Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 
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3. Uji Normalitas 

Grafik normalitas memperlihatkan 

bahwa titik-titik menyebar disekitar 

dan didekat garis diagonal sehingga 

model regresi ini tidak menyalahi 

asumsi normalitas. 

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 

Model persamaan regresi yang 

dihasilkan dalam penelitian ini yaitu: 

Y = 0,448 + 0,449X₁ + 0,087X₂ + 

0,156X₃ + 0,113X₄ + 0,413  

Dimana: 

Y  = Keputusan pembelian  

X1 = Produk 

X2 = Harga 

X3 = Tempat 

X4 = Promosi 

Dari persamaan regresi diatas, dapat 

dijelaskan bahwa: 

1. Besarnya konstanta yaitu sebesar 

0,448 yang berarti bahwa apabila 

besarnya nilai variabel independen 

(Produk, Harga, Tempat, dan 

Promosi) sama dengan nol maka 

nilai keputusan pembelian 

konsumen akan suatu produk 

adalah 0,448. 

2. Koefisien regresi variabel Produk 

sebesar positif 0,449 satuan yang 

menunjukkan bahwa peningkatan 

variabel produk memberikan 

kontribusi positif keputusan 

pembelian konsumen. Apabila 

terdapat kenaikan sebesar 1% pada 

produk maka akan diikuti dengan 

peningkatan nilai keputusan 

pembelian konsumen sebesar 0,087 

satuan atau sebaliknya. 

3. Koefisien regresi variabel harga 

sebesar positif 0,087 satuan yang 

menunjukkan bahwa peningkatan 

variabel harga memberikan 

kontribusi positif keputusan 

pembelian konsumen. Apabila 

terdapat kenaikan sebesar 1% pada 

harga maka akan diikuti dengan 

peningkatan nilai keputusan 

pembelian konsumen sebesar 0,156 

satuan atau sebaliknya. 

4. Koefisien regresi variabel promosi 

sebesar positif 0,113 satuan yang 

menunjukkan bahwa peningkatan 

variabel promosi memberikan 

kontribusi positif keputusan 

pembelian konsumen. Apabila 

terdapat kenaikan sebesar 1% pada 

promosi maka akan diikuti dengan 

peningkatan nilai keputusan 

pembelian konsumen sebesar 0,113 

satuan atau sebaliknya. 

5. Koefisien regresi variabel promosi 

sebesar positif 0,413 satuan yang 

menunjukkan bahwa peningkatan 

variabel promosi memberikan 

kontribusi positif keputusan 

pembelian konsumen. Apabila 

terdapat kenaikan sebesar 1% pada 

promosi maka akan diikuti dengan 

peningkatan nilai keputusan 

pembelian konsumen sebesar 0,413 

satuan atau sebaliknya. 
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Uji Hipotesis 

Tabel 4.2 Hasil Uji Hipotesis 

Uji 

Hipotesis 

Uji F Sig Ket 

Uji 

Anova 

0.000 0.05 Signifikan 

Uji t  Sig  

Produk 0.005 0.05 Signifikan 

Harga 0.426 0.05 Tidak 

Signifikan 

Promosi 0.127 0.05 Tidak 

Signifikan 

Tempat 0.180 0.05 Signifikan 

Sumber: Hasil Olahan Data 2015 

 

Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan program pengolahan data 

SPSS dapat diketahui bahwa besarnya 

koefisien determinasi (Adjusted R²) yang 

diperoleh sebesar 0.432 (43,2%). Hal ini 

berarti bahwa sebesar 43,2% keputusan 

pembelian dapat dijelaskan oleh variabel 

produk, harga, promosi, dan tempat, 

sedangkan sisanya yaitu 56,8% keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh variabel-

variabel lainnya yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

nilai t hitung variabel produk lebih besar 

dari nilai t tabel sehingga terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan 

antara variabel produk dengan keputusan 

pembelian Springbed Kangaroo. Hasil ini 

menunjukkan bahwa penilaian yang baik 

mengenai kualitas produk yang sesuai 

dengan tingkat keinginan konsumen akan 

mendorong konsumen untuk melakukan 

pembelian produk tersebut. Hasil ini 

menjelaskan bahwa hasil pengalaman 

konsumen dalam memakai produk akan 

menghasilkan penilaian konsumen 

terhadap produk tersebut. Apabila produk  

tersebut dapat memuaskan keinginan 

konsumen maka konsumen akan 

memberikan penilaian positif terhadap 

produk tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

nilai t hitung variabel harga lebih kecil dari 

nilai t tabel, yang berarti bahwa variabel 

harga tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian Springbed Kangaroo. 

Hal ini disebabkan karena harga Springbed 

Kangaroo relatif sama antara satu merek 

maupun dengan merek lainnya maupun 

tipe lainnya sehingga harga tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian Springbed 

Kangaroo pada PT. Anugrah Karya 

Aslindo Pekanbaru. 

Hasil penelitian variabel promosi 

diketahui nilai t hitung variabel promosi 

lebih kecil dari nilai t tabel yang berarti 

bahwa variabel promosi tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian Springbed 

Kangaroo di PT. Anugrah Karya Aslindo 

Pekanbaru. Hal ini berarti bahwa kebijakan 

variabel promosi yang menyangkut 

penyampaian isi pesan serta media yang 

digunakan tidak akan mempengaruhi 

keputusan pembelian Springbed Kangaroo 

pada PT. Anugrah Karya Aslindo 

Pekanbaru. Hal ini mungkin disebabkan 

karena promosi yang dilakukan perusahan 

sama dengan promosi Springbed Kangaroo 

yang lainnya sehingga promosi tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian Springbed 

Kangaroo pada PT. Anugrah Karya 

Aslindo Pekanbaru. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

nilai t hitung variabel tempat lebih kecil 

dari t tabel yang berarti bahwa variabel 

tempat tidak berpengaruh signifikan 



 

11 
 

terhadap keputusan pembelian Springbed 

Kangaroo. Hal ini berarti bahwa lokasi 

atau letak tempat yang strategis belum 

tentu dapat memberikan pengaruh terhadap 

seseorang dalam melakukan keputusan 

pembelian. Tidak signifikannya pengaruh 

variabel tempat terhadap keputusan 

pembelian konsumen dalam pembelian 

Springbed tidak lantas membuat strategi 

tempat tidak berarti apa-apa. 

Bagaimanapun juga strategi tempat akan 

berhubungan dengan strategi produk dan 

strategi harga serta dengan strategi lainnya 

serta akan menentukan keputusan 

pembelian konsumen terhadap suatu 

produk. 

PENUTUP 

Penelitian ini bertujuan untuk 

pengaruh bauran pemasaran terhadap 

keputusan pembelian Springbed Kangaroo 

pada konsumen yang menggunakan dan 

membeli PT. Anugrah Karya Aslindo. 

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan 

antara lain: 

1. Variabel Produk mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

Springbed Kangaroo pada PT. 

Anugrah Karya Aslindo.  

2. Variabel Harga tidak mempunyai  

pengaruh terhadap keputusan 

pembelian Springbed Kangaroo pada 

PT. Anugrah Karya Aslindo. Hal ini 

berarti bahwa harga tidak selalu 

mempunyai seseorang dalam 

melakukan keputusan pembelian. 

3. Variabel promosi tidak mempunyai 

pengaruh terhadap keputusan 

pembelian Springbed Kangaroo di PT. 

Anugrah Karya Aslindo. Hal ini 

berarti bahwa sering munculnya iklan 

tidak selalu mempengaruhi seseorang 

dalam melakukan keputusan 

pembelian. 

4. Variabel tempat tidak mempunyai 

pengaruh terhadap keputusan 

pembelian Springbed Kangaroo di PT. 

Anugrah Karya Aslindo. Dengan kata 

lain dapat disimpulkan bahwa tempat 

yang baik dan strategis tidak dapat 

membuat seseorang untuk melakukan 

keputusan pembelian. 

5. Secara simultan (uji F) didapatkan 

bahwa variabel Produk, Harga, 

Promosi, dan Tempat memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian Springbed pada 

PT. Anugrah Karya Aslindo 

Pekanbaru. Dengan kata lain tanpa 

adanya strategi bauran pemasaran 

yang baik akan mengakibatkan 

konsumen tidak melakukan keputusan 

pembelian. 

Berdasarkan kesimpulan yang 

diperoleh dalam penelitian ini maka 

diajukan saran-saran sebagai pelengkap 

terhadap hasil penelitian yang dapat 

diberikan yaitu sebagai berikut: 

a. Bagi Akademis 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan 

menggunakan variabel-variabel lainnya 

untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen khususnya dalam pembelian 

Springbed Kangaroo. 

b. Bagi Manajemen Perusahaan 

Sebagai upaya untuk meningkatkan 

penjualan, manajemen perusahaan 

Springbed harus meningkatkan kualitas 

produk yang lebih bermutu dan 

berkualitas sehingga konsumen lebih 

terpengaruh untuk membeli Springbed 

Kangaroo pada PT. Anugrah Karya 

Aslindo. Selain produk perusahaan 

harus lebih meningkatkan kualitas 

layanan dan kenyamanan tempat agar 

konsumen lebih memiliki untuk 

membeli diperusahaan. 
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