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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Setelah peneliti  melakukan penelitian langsung dengan menyebar angket 

yang diajukan kepada konsumen Wingko Putra Agung Babat. Kemudian peneliti 

mengolah data hasil jawaban angket yang telah diisi oleh responden. Dalam 

pengolahan data hasil jawaban angket tersebut peneliti menggunakan aplikasi 

IBM SPSS 22.0, maka tujuan yang akan dikemukakan oleh peneliti adalah untuk 

menjelaskan : 

 

A. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Wingko Putra Agung 

Babat 

Harga adalah salah satu variabel dari empat variabel yang ada di dalam 

bauran pemasaran yang mempengaruhi jumlah penjualan dan banyaknya 

uang yang didapatkan oleh perusahaan. Agar dapat sukses dalam memasarkan 

suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara 

tepat. Menurut Tjiptono ada beberapa elemen yang bisa mempengaruhi 

kepuasan konsumen, salah satunya adalah harga.
78

 

Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa harga 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian Wingko Putra Agung Babat. Dari hasil perhitungan koefisien 
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regresi diperoleh dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,475 > 2,013 dan sig 0,637 > 

0,05, maka H0 diterima dan ditolak H1, yang berarti bahwa harga berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian,  

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Iga 

Punamasari, dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk dn Harga Terhadap 

Kepuasan Konsumen Produk M2 Fashion Online Di Singaraja Tahun 2015”. 

Berdasarkan hasil penelitin menyimpulkan bahwa harga berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen Produk M2 Fashion Online Di 

Singaraja Tahun 2015. 

Dari fakta penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa harga merupakan 

faktor yang tidak terpisah oleh keputusan pembelian Wingko Putra Agung 

Babat karena besar kecilnya nilai signifikan harga berpengaruh signifikan 

terhadap meningkat tidaknya keputusan pembelian. 

Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat 

harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya suatu produk atau jasa 

yang ditawarkan.
79

 Harga adalah sejumlah nilai (dalam bentuk mata uang) 

yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau 

jasa. Hasil dari penelitian ini harga merupakan salah satu faktor penentu 

keputusan pembelian, jadi harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Oleh karena itu konsumen pasti memperhitungkan mengenai 

harga yang ditawarkan apakah sesuai dengan kualitas produk makanan dan 

lokasi yang telah diberikan. 
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Berdasarkan hasil penelitian, harga memiliki pengaruh karena dengan 

harga yang ditetapkan sesuai dengan kualitas produk dan lokasi yang telah 

diberikan oleh konsumen, maka konsumen akan merasa puas dan senang 

untuk menikmati hidangan makanan di Wingko Putra Agung Babat sehingga 

akan meningkatkan kepuasan bagi konsumen untuk datang kembali. 

 

B. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Wingko 

Putra Agung Babat 

Kualitas produk merupakan segala sesuatu yang dapat memenuhi 

kebutuhan yang ditawarkan oleh perusahaan untuk diperhatikan, diminta, 

digunakan oleh konsumen, kualitas produk dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen, dikarenakan kepuasan konsumen tergantung oleh kualitas produk 

yang ditawarkan, karena jika semakin tinggi tingkat kualitas produk maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen yang dihasilkan.
80

 Kualitas 

produk merupakan suatu keadaan yang berhubungan dengan sesuatu yang 

dapat ditawarkan seperti barang ataupun jasa yang dapat memenuhi 

kebutuhan para konsumen yang bertujuan untuk memuaskan. 

Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa 

kualitas produk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pelanggan Wingko Putra Agung. Dari hasil perhitungan koefisien 

regresi diperoleh dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,237 > 2,013 dan sig 0,030 > 

0,05 maka H0 ditolak dan diterima H1, koefisien regresi diperoleh dengan 
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tingkat signifikansi lebih kecil dari α (5%). Nilai koefisien beta adalah positif, 

yang berarti bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelianWingko Putra Agung.  

Hasil penelitian yang saya lakukan pada konsumen Wingko Putra 

Agung Lamongan diketahui bahwa kualitas produk makanan 

dipertimbangkan. Jika kualitas produk makanan dalam segi cita rasa sesuai 

dengan apa yang telah kita bayarkan maka akan menimbulkan kepuasan. 

Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian Wingko Putra 

Agung Lamongan, berarti selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hana Ofela dengan judul “Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Kebab Kingabi”. Bahwa variabel 

kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen Kebab King Abi Surabaya. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, kualitas produk memiliki pengaruh 

terhadap keputusan pembelian, ketika kualitas makanan yang dihidangkan 

memiliki cita rasa yang enak dan sesuai apa yang telah kita bayar, maka 

konsumen akan merasa puas dan senang untuk menikmati hidangan makanan 

di Wingko Putra Agung, sehingga akan meningkatkan kepuasan bagi 

konsumen untuk datang kembali. Untuk itu kualitas produk makanan 

merupakan faktor yang perlu diperhatikan, karena cita rasa penentu laku 

tidaknya makanan yang berdampak kepada keputusan pembelian. 
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C. Pengaruh Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Wingko Putra Agung 

Babat 

      Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa 

lokasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pelanggan Wingko Putra Agung. Dari hasil perhitungan koefisien regresi 

diperoleh dengan nilai thitung > ttabel yaitu 4,372 > 2,013 dan sig 0,000 < 0,05 

maka H0 ditolak dan diterima H1, koefisien regresi diperoleh dengan tingkat 

signifikansi lebih kecil dari α (5%). Nilai koefisien beta adalah positif, yang 

berarti bahwa lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelianWingko 

Putra Agung.  

Hasil penelitian yang saya lakukan pada konsumen Wingko Putra 

Agung Babat diketahui bahwa lokasi jadi pertimbangan yang sesuai dengan 

apa yang telah kita bayarkan maka akan menimbulkan keputusan pembelian 

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mundir 

dengan judul analisis pengaruh harga, lokasi, dan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian (studi kasus pada Toko Mitra Nelayan Tanara Serang. 

Banten) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara lokasi 

terhadap keputusan pembelian. 
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D. Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Lokasi Secara Bersama-Sama 

Terhadap Keputusan Pembelian Wingko Putra Agung Babat 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 

secara bersama-sama Harga, kualitas produk, dan lokasi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pelanggan Wingko Putra Agung. Terbukti 

dengan pengujian yang dilakukan menujukkan bahwa nilai Fhitung lebih besar 

dari Ftabel. Untuk nilai signifikan lebih kecil dari derajat kesalahan. Maka 

dapat disimpulkan bahwa tiga pengujian tersebut menolak H0 dan menerima 

H1 yang artinya harga, kualitas produk, dan lokasi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian Wingko Putra Agung. 

Berdasarkan hasil uji F seperti yang disajikan dalam tabel 4.23 diatas, 

dapat diketahui bahwa nilai Fhitung adalah 25,479 dan nilai signifikannya 

adalah 0.000. Sementara nilai untuk Ftabel dengan tingkat signifikan (α) = 

0.05 pada tabel distribusi F adalah 2.79. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel (25.479 > 2.79) dan nilai signifikannya 

lebih kecil dari nilai standar signifikansi (0.000 < 0.05). Hal ini berarti 

variabel harga, kualitas produk, dan lokasi secara simultan (bersama-sama) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di Wingko 

Putra Agung Babat. 

Pengaruh yang diberikan ketiga variabel bebas tersebut positif artinya 

semakin tinggi variabel harga, kualitas produk, dan lokasi, maka 

mengakibatkan semakin tinggi pula keputusan pembelian di Wingko Putra 

Agung Babat. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan yang 
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menyatakan bahwa variabel harga, kualitas produk, dan lokasi secara 

simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian di Wingko Putra Agung Babat. 

Penelitian ini juga selaras dengan penelitian Afif Zamroni yang 

berjudul pengaruh citra merek, kualitas produk dan promosi terhadap 

keputusan pembelian produk pepsodent pada konsumen Indomaret Plus di 

Jalan M.Yamin Samarinda.
81

 Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa 

kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Penelitian lainya 

yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Jefry.F.T.Bailia, Agus Supandi Soegoto dan Sjendry Serulo R.Loindong 

dengan judul penelitian pengaruh kualitas produk, harga dan lokasi terhadap 

kepuasan konsumen pada warung makan Lamongan di kota Manado.
82

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Philip 

Kotler dan Kevin Lane Keller bahwa proses pembelian dimulai jauh sebelum 

pembelian aktual dilakukan dan mempunyai konsekuensi dalam waktu lama 

setelahnya.
83

 Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu 

masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal dan eksternal. 

Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak yang bersumber dari keluarga, teman, tetanga, 

iklan, wiraniaga, media massa, dan lain-lain. Setelah mendapatkan informasi, 
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konsumen akan menentukan sikap dengan mengevaluasi berbagai pilihan 

produk/lokasi yang ada. Setelah itu, dalam melaksanakan maksud pembelian, 

konsumen akan menghadapi serangkaian keputusan yang harus diambil 

meliputi jenis produk, bentuk produk, merek, lokasi, jumlah produk, waktu 

pembelian, dan cara pembayarannya. 

Fakta yang peneliti temukan dilapangan dengan mewawancarai 

beberapa konsumen Wingko Putra Agung Babat adalah bahwa keputusan 

pembelian dapat dinilai dengan beberapa aspek yang diantaranya seperti 

harga, kualitas produk dan juga lokasi yang ditawarkan oleh Wimgko Putra 

Agung, sehingga membentuk suatu penilaian oleh konsumen tentang produk 

yang ditawarkan oleh pihak Wingko Putra Agung sesuai dengan harapan 

mereka.
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