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ABSTRAK 

PENGARUH LETAK LOKASI DAN KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DI INDOMARET KECAMATAN 

GROBOGAN 

 

APRILIANA PUTRI SETYANINGRUM, A 210100106, Jurusan  

Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2014. 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk 

mengetahui berapa besar pengaruh letak lokasi terhadap minat beli konsumen di 

Indomaret kecamatan Grobogan, (2) Untuk mengetahui berapa besar pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen di Indomaret kecamatan 

Grobogan. (3) Untuk mengetahui berapa besar pengaruh letak lokasi dan kualitas 

pelayanan terhadap minat beli konsumen di Indomaret Kecamatan Grobogan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Indomaret yang 

berbelanja di Indomaret Grobogan, teknik pengambilan sampel menggunakan  

accidental sampling yaitu peneliti mengambil subyek orang-orang yang secara 

kebetulan bertemu di Indomaret Grobogan pada saat peneliti melakukan 

penelitian dengan demikian peneliti mengambil jumlah sampel 100 responden. 

Data yang diperlukan diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner/angket yang 

telah di uji validitas serta uji reliabilitas pada saat try out dilakukan. Uji validitas 

dan uji reliabilitas semua digunakan dan semua item pertanyaan valid dan 

reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda, uji F, uji t-test, uji R
2 

dan menggunakan sumbangan efektif dan 

sumbangan relatif.  

Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 33,277 + 0,290 

X1 + 0,189 X2 yang artinya  minat beli dipengaruhi oleh letak lokasi dan kualitas 

pelayanan. Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) letak lokasi berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli. Berdasarkan uji t diperoleh  thitung > ttabel yaitu 

4,299 > 1,988 (α=5%) dengan nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,000. 2) kualitas 

Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Berdasarkan uji t 

diperoleh thitung > ttabel  yaitu 2,479 > 1,988  (α=5%) dengan nilai  signifikan 

<0,05 yaitu  0,015. 3) Letak lokasi dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen di Indomaret Kecamatan Grobogan. Berdasarkan 

hasil uji F diketahui Fhitung  > Ftabel,  yaitu 12,534 > 3,090 pada taraf signifikan 

5%. 4) Besarnya sumbangan efektif variabel letak lokasi (X1) sebesar 15,375% 

sedangkan sumbangan relatifnya sebesar 75%, sumbangan efektif variabel 

kualitas pelayanan (X2) sebesar 5,125% sedangkan sumbangan relatifnya sebesar 

25%. 5) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,205 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh letak lokasi dan kualitas pelayanan terhadap minat beli 

adalah sebesar 20,5%, dimana sisanya yaitu 79,5% dipengaruhi variabel di luar 

penelitian. 

Kata kunci : Letak lokasi, kualitas pelayanan, minat beli 
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A. PENDAHULUAN 

Kemajuan dibidang ekonomi selama ini telah banyak membawa 

perkembangan yang pesat dalam bidang usaha. Dengan banyaknya 

perkembangan di bidang usaha banyak bermunculan perusahaan dagang 

yang bergerak dibidang perdagangan eceran (retail) yang berbentuk toko, 

minimarket, departemen store (toserba), pasar swalayan, dan lain-lain.  

Bayu Adrian Nugraha (2013) menyebutkan bahwa,  

Bisnis ritel di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat terutama di 

kota-kota besar. Hal ini terlihat dengan semakin menjamurnya jumlah 

toko (tradisional dan modern) di Indonesia yang mencapai 2,5 juta 

toko. Untuk penyebaran toko, paling banyak di Pulau Jawa dengan 57 

persen, dan Sumatera dengan 22 persen, sisanya 21 persen ada di 

pulau lain. Namun, ritel lebih tumbuh di pinggiran kota, mengingat 

lokasi permukiman banyak di daerah tersebut. Daerah inilah yang 

menjadi target dari ritel modern jenis minimarket. Ritel modern 

tumbuh 38 persen dengan 18.152 toko di Indonesia, dibandingkan 

tahun 2009. Dari jumlah tersebut, sekitar 16.000 toko merupakan 

minimarket. Namun format ritel modern lainnya, seperti supermarket 

justru turun 6 persen, sedangkan hypermarket tumbuh 23 persen 

dengan 154 toko. 

 

Dengan banyaknya pusat perbelanjaan yang didirikan maka 

persaingan antar pusat perbelanjaan semakin tinggi dan masyarakat akan 

semakin mudah dalam memilih pusat perbelanjaan yang sesuai dengan 

kebutuhan hidupnya.  

Pasar modern di Indonesia telah menjadi pasar yang banyak diminati 

para pengusaha, baik pengusaha dari dalam maupun luar negeri terutama 

untuk ritel minimarket. Hal ini berakibat bisnis tersebut sangat maju pesat 

didukung dengan pengaruh pada gaya hidup masyarakat yang mengarah ke 

gaya hidup modern. Perusahaan perlu memahami perilaku konsumen karena 

semua kegiatan perusahaan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada 

konsumen serta bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan 

pelanggan. Hal tersebut dapat dicapai oleh perusahaan melalui upaya 

menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa yang diinginkan 

konsumen, dimana kegiatan tersebut tergantung pada perusahaan atau 
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pedagang dengan bermacam atribut yang meliputi harga, produk, pelayanan 

maupun lokasi dan perilaku konsumen dalam keputusan untuk berbelanja. 

Dalam menghadapi pesaingnya, perusahaan harus memiliki berbagai 

strategi dan langkah yang harus dilakukan sesuai dengan bentuk dan sifat 

pasar yang dihadapi. Strategi pasar bisa meliputi letak lokasi yang strategis 

serta tempat yang nyaman akan mempengaruhi minat beli konsumen untuk 

berbelanja, adapula pelayanan yang memuaskan akan mempengaruhi 

konsumen untuk berbelanja kembali atau tidak. Untuk itu perusahaan harus 

mampu mempengaruhi pembeli untuk bersedia membeli barang-barang 

yang ditawarkan oleh perusahaan ataupun toko tersebut.  

Dalam proses penentuan di mana seseorang akan berbelanja terlihat 

bahwa faktor lokasi dan pelayanan ikut menentukan keputusan untuk 

membeli suatu barang maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau 

toko tersebut. Dari segi lokasi pembeli akan melihat jauh dekatnya tempat 

tinggal dengan lokasi berbelanja serta apakah dalam berbelanja dibutuhkan 

perantara ataupun secara langsung.  

Menurut Arman Hakim Nasution (2006 : 95)  

Penetapan lokasi usaha merupakan fase yang sangat penting dalam 

proses perancangan pabrik karena fasilitas produksi membutuhkan 

sejumlah besar modal yang akan diinvestasikan dalam jangka panjang 

serta kondisi yang penuh resiko. Fasilitas produksi memberi batasan 

dan kerangka kerja dari sistem produksi pada saat beroperasi yang 

sangat sulit dan mahal bilamana harus diubah dan dipindahkan apabila 

lokasi yang ditetapkan dianggap tidak cocok. Lokasi usaha memiliki 

unsur strategis guna memperkuat posisi bersaing, terutama dalam 

rangka penguasaan wilayah pemasaran dan memegang peranan 

penting dalam menentukan pola distribusi yang terbaik dari lokasi 

usaha ke wilayah pemasaran (lokasi suplai material) sehingga 

diperoleh biaya distribusi minimal.  

 

Letak lokasi yang kurang strategis untuk sementara waktu tidak 

menimbulkan masalah tetapi lama kelamaan maka akan menimbulkan 

kerugian dan masalah yang cukup merugikan.  

Selain masalah letak lokasi, masih ada masalah ynag lain yang tidak 

kalah pentingnya yaitu masalah pelayanan. Perusahaan harus dapat 
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memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen agar merasa 

tertarik dan senang dalam melakukan pembelian atau transaksi. Pelayanan 

yang cepat dan penampilan yang ramah sangat memungkinkan konsumen 

akan tertarik untuk membeli. 

Menurut Wyckof dalam Fandy Tjiptono (2005:260), “Kualitas 

pelayanan adalah tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

konsumen”. Apabila pelayanan yang diterima sudah sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas pelayanan sudah baik dan memuaskan. Kepuasan 

yang diterima oleh konsumen akan menjadikan konsumen untuk melakukan 

pembelian ulang dan diharapkan nantinya bisa menjadi pelanggan setia.   

Berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan saat ini diikuti juga 

munculnya tempat-tempat perbelanjaan modern yang salah satunya adalah 

Indomaret yang berada di Jl. P. Puger Grobogan. Indomaret ini bertujuan 

ingin memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumennya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka lokasi dan kualitas pelayanan sangat 

penting untuk mengetahui minat beli konsumen. Dan akan dilakukan 

penelitian terhadap minat beli konsumen dengan judul “PENGARUH 

LETAK LOKASI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MINAT 

BELI KONSUMEN DI INDOMARET KECAMATAN GROBOGAN”.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1). Untuk 

mengetahui berapa besar pengaruh letak lokasi terhadap minat beli 

konsumen di Indomaret kecamatan Grobogan. 2). Untuk mengetahui berapa 

besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen di 

Indomaret kecamatan Grobogan. 3). Untuk mengetahui pengaruh letak 

lokasi, kualitas pelayanan dan ketersediaan barang terhadap minat beli 

konsumen di Indomaret kecamatan Grobogan. 

B. LANDASAN TEORI 

Pengerian minat Beli 

Menurut J.C. Olson (1999:174), adalah: 

Minat beli konsumen merupakan tindakan individu secara langsung 

terlibat dalam usaha untuk memperoleh dan menggunakan barang dan 
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jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang 

mendahului dan menentukan tindakan tersebut.  

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Beli Konsumen, 

yaitu faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologi. 

Pengertian Letak Lokasi 

Menurut Kasmir (2007:129), “Lokasi adalah tempat melayani 

konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-

barang dagangannya”. Adapun faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Pemilihan Lokasi adalah Penggambaran tempat, Rasio parker, Arus pejalan 

kaki, Arus lalu lintas, Jalan keluar dan Jalan masuk, Akses transportasi. 

Pengertian kualitas Pelayanan 

Menurut Usmara (2003:231), “Kualitas pelayanan merupakan suatu 

pernyataan tentang sikap, hubungan yang dihasilkan dari perbandingan 

antara ekspektasi (harapan) dengan kinerja (hasil)”. Faktor-faktor 

Pendukung Kualitas Pelayanan antara lain, faktor kesadaran, faktor aturan, 

faktor organisasi, faktor pendapatan, faktor ketrampilan petugas, Faktor 

sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan. 

Untuk memperjelas pelaksanaan penelitian sekaligus untuk 

mempermudah dalam pemahaman dan penganalisisan maka perlu dibuat 

kerangka pemikiran, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 Keterangan: 

 

 

1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Yaitu variabel yang merupakan rangsangan untuk mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab timbulnya variabel yang lain.  Variabel bebas 

Kualiatas 

Pelayanan (X2) 

Letak Lokasi 

(X1) Minat Beli (Y) 
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dalam penelitian ini yaitu Letak Lokasi (X1) dan Kualitas Pelayanan 

(X2).   

2. Variabel Dependent(variabel Terikat) 

Yaitu suatu jawaban atas hasil perilaku yang dirangsang. Dalam hal 

ini yang menjadi variabel terikatnya adalah Minat beli (Y). 

C. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian diskriptif 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2005:11), 

“Penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa perbandingan/ 

menghubungkan variabel dengan variabel lain”. Sedangkan Penelitian 

Kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan maksud 

memperoleh data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang 

diangkakan. 

Penelitian ini dilakukan di Indomaret Grobogan, yang terletak di Jalan 

Pangeran Puger No. 75 Kelurahan Grobogan Kecamatan Grobogan. 

Populasi dalam penelitian ini tidak terbatas. Menurut Arikunto (2010:220) 

“Jika dalam penelitian populasi tidak terbatas, maka diambil 100 

responden”. Dalam penelitian ini diambil anggota sampel sebanyak 100 

orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Nonprobability Sampling  dengan menggunakan teknik sampling Accidental 

yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap 

cocok dengan sumber data. Sedangkan teknik pengumpulan data 

menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data berasal 

dari data primer yaitu angket letak lokasi, angket kualitas pelayanan dan 

angket minat beli. Dalam penelitian ini hanya menggunakan data primer 

saja. Variabel penelitian terdiri dari dua variabel yaitu variabel  independent 

(bebas) dan variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel 

independent (bebas) adalah letak lokas (X1) dan kualitas pelayanan (X2), 

sedangkan variabel dependen (terikat) adalah minat beli konsumen (Y). 
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Instrument penelitian berupa item-item pertanyaan dalam bentuk 

angket yang sebelumnya sudah diujikan kepada 20 responden. Teknik ini 

digunakan untuk menguji instrumen dengan menggunkana uji validitas dan 

uji reliabelitas. Uji ini digunakan untuk menguji tingkat kevalidan dan 

keandalan (reliable) angket. Metode yang digunakan dalam uji validitas 

yaitu Korelasi Bivariate Pearson (Product Moment Pearson Correlation). 

Sedangkan dalam uji reabilitass menggunakan metode Cronbach Alpha. 

Setelah itu, dilakukan uji prasyarat analisis dengan menggunakan uji 

normalitas dan linieritas. Jika pada uji prasyarat sudah terpenuhi maka 

dilanjutkan dengan analisis regresi berganda untuk mengetahui Pengaruh X1 

dan X2 terhadap Y. Selanjutnya dilanjutkan uji t, uji F, koefisien 

determinasi, sumbangan relative (SR) dan sumbangan efektif (SE). 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Indomaret Grobogan terletak di Jalan Pangeran Puger No. 75 

Kelurahan Grobogan, Kacamatan Grobogan. Indomaret Grobogan didirikan 

pada tanggal 09 Juli 2011. Sebelum angket diberikan kepada sampel 

penelitian, terlebih dahulu dilaksanakan try out (uji coba) angket. Try Out 

(uji coba)  angket ini diberikan kepada 20 orang responden diluar anggota 

sampel penelitian. Item pernyataan dikatakan valid jika rxy > rtabel pada taraf 

signifikan (α) =  5%  pada n = 20 yaitu sebesar 0,444 dan sebaliknya. Dari 

uji validitas angket minat beli (8 soal), letak lokasi (9) dan kualitas 

pelayanan (10) semua item dinyatakan valid. 

Angket dikatakan reliable jika r hitung  > r tabel dan nilai r positif. Hasil 

uji reliabilitas angket letak lokasi (X!), kualitas pelayanan (X2) dan minat 

beli (Y) memperoleh koefisien reliabilitas (r11) masing-masing sebesar 

0,795, 0,870, 0,813. Nilai (r11) dari masing-masing variabel lebih besar dari 

r tabel pada taraf sigifikan (α) = 5% yaitu sebesar 0,444 sehingga seluruh 

angket dinyatakan reliable dan layak digunakan sebagai instrument 

penelitian. 

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis pertama yaitu uji normalitas 

data dalam penelitian ini menggunakan metode Liliefors atau dalam 
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program SPSS disebut juga dengan Kolmogorov-Smirnov  dengan bantuan 

program SPSS for windows versi 15.0. Untuk menerima atau menolak 

hipotesis dengan cara membandingkan Lhitung dengan nilai kritis yang 

diambil dari daftar nilai kritis uji Liliefors pada taraf signifikan (α) = 5%. 

Jika Lhitung < Ltabel maka dinyatakan data berdistribusi normal. Jika Lhitung > 

Ltabel maka dinyatakan data berdistribusi tidak normal. Ltabel dengan taraf 

signifikan (α) = 5% dan n = 100 diperoleh 0,088. Letak Lokasi (X1) 

diperoleh Lhitung 0,070 < Ltabel 0,088 data berdistribusi normal. Kualitas 

Pelayanan (X2) diperoleh Lhitung 0,074 < Ltabel 0,088 data berdistribusi 

normal. Minat beli (Y) diperoleh Lhitung 0,063 < Ltabel 0,088 data 

berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas dapat disimpulkan bahwa data 

sampel dari masing-masing variabel berdistribusi normal. 

Hasil uji prasyarat analisis kedua yaitu uji linieritas yang digunakan untuk 

menguji hubungan variabel-variabel penelitian bersifat linier atau tidak. 

Kriteria uji linieritas adlah bahwa hubungan yang terjadi berbentuk linier 

jika Fhitung < Ftabel. Perhitungan uji linieritas ini dengan bantuan program 

SPSS for windows versi 15.0. Uji Linieritas Letak Lokasi (X1) Terhadap 

Minat Beli (Y). Dari hasil analisis diperoleh harga Fhitung sebesar 1,276 nilai 

ini dikonsultasikan dengan Ftabel  pada taraf signifikansi (α) = 5% dan derajat 

bebas (20;78) sebesar 1,707 maka dapat diketahui hasilnya adalah 1,276 < 

1,707 dan jika dibandingkan dengan taraf sigifikansi (α) = 5% maka 0,221 > 

0,05, maka dapat disimpulkan antara letak lokasi (X1) dengan minat beli (Y) 

mempunyai hubungan linier atau berupa garis lurus. Uji Linieritas Kualitas 

Pelayanan (X2) Terhadap Minat Beli (Y) dari hasil analisis diperoleh harga 

Fhitung sebesar 2,034 nilai ini dikonsultasikan dengan Ftabel  pada taraf 

signifikansi (α) = 5% dan derajat bebas (18;80) sebesar 1,734 maka dapat 

diketahui hasilnya adalah 2,034 < 1,734 dan jika dibandingkan dengan taraf 

sigifikansi (α) = 5% maka 0,017 > 0,05, maka dapat disimpulkan antara 

kualitas pelayanan (X2) dengan minat beli (Y) mempunyai hubungan linier 

atau berupa garis lurus. 
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Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh Y = 33,277 + 0,290 X1 

+ 0,189 X2  menyatakan jika letak lokasi (X1) dan kualitas pelayanan (X2) 

dianggap konstan.  0,290 menyatakan bahwa setiap penambahan satu poin 

letak lokasi (X1) maka akan menambah minat beli (Y) sebesar 0,290. 

Sedangkan 0,189 menyatakan bahwa setiap penambahan satu poin kualitas 

pelayanan (X2) maka akan menambah minat beli (Y) sebesar 0,189. 

Uji t untuk menguji apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) 

masing-masing variabel secara sendiri-sendiri (parsial), sehingga bisa 

diketahui apakah dugaan yang sudah ada dapat diterima atau ditolak. 

Kriteria Pengujian Ho diterima jika Ho diterima apabila  -t tab(α/2;(n-k-1) ≤ t 

tab(α/2;(n-k-1) atau signifikansi > 0,05 dan Ho ditolak apabila  t hitung > t 

tab(α/2;(n-k-1) atau t hitung > -t tab(α/2;(n-k-1) atau signifikansi < 0,05. 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang pertama diketahui t tab = (α/2;(n-k-1) 

= t (0,025/2;(100-2-1) = t (0,025,97) = 1.988. Diperoleh nilai thitung 4,299. Keputusan 

pengujian Ho ditolak, karena t hitung > t tabel yaitu 4,299 > 1.988 dan nilai 

probabilitas signifikan < 0,05 yaitu 0,000. Kesimpulannya ada pengaruh 

yang signifikan antara letak lokasi terhadap minat beli. Berdasarkan 

pengujian hipotesis yang kedua diketahui dan nilai probabilitas signifikan t 

tab = (α/2;(n-k-1) = t (0,025/2;(100-2-1) = t (0,025,97) = 1.988. Diperoleh nilai thitung 

2,479. Keputusan pengujian Ho ditolak, karena t hitung > t tabel yaitu 2,479 > 

1.988  dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,015. Kesimpulannya 

ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap minat beli. 

Uji f digunakan untuk menguji hipotensis ketiga yaitu “Ada pengaruh 

letak lokasi dan kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen”. Dari 

hasil analisis dengan bantuan program SPSS for windows versi 15.0. Ho 

diterima apabila Fhitung < Ftabel atau signifikansi > 0,05. Ho ditolak apabila 

Fhitung  > Ftabel atau signifikansi < 0,05. Fhitung   = Fα: k-1:k (n-1) = F0,05(2;100-2-1) = 

F0,05(2;97) = 3,090. Berdasarkan analisis dengan bantuan program SPSS for 

windows versi 15.0. diperoleh nilai Fhitung 12,534. Ho ditolak, karena Fhitung > 

Ftabel yaitu 12,534 > 3,090 atau nilai signifikansinya 0,000 < 0,05. 
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Kesimpulan oleh karena Fhitung berada pada daerah Homaka letak lokasi dan 

kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. 

Pengaruh Letak Lokasi (X1) terhadap minat beli (Y) 

Selain dari persamaan hasil regresi tersebut, dapat juga dilihat dari hipotesis 

pertama yaitu “ Ada pengaruh yang signifikan letak lokasi terhadap minat 

beli konsumen di Indomaret Grobgan Kecamatan Grobogan”. Kemudian 

berdasarkan perhitungan hasil uji t regresi dengan bantuan program SPSS 

for windows versi 15.0. memperoleh  thitung variabel letak lokasi (X1) sebesar 

4,299 > 1,988 pada taraf signifikan 5%.  

Pengaruh Kualitas Pelayanan (X2) terhadap minat beli (Y) 

Selain dari persamaan hasil regresi tersebut, dapat juga dilihat dari hipotesis 

kedua  yaitu “ Ada pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan terhadap 

minat beli konsumen di Indomaret Grobgan Kecamatan Grobogan”. 

Kemudian berdasarkan perhitungan hasil uji t regresi dengan bantuan 

program SPSS for windows versi 15.0. memperoleh  thitung variabel Kualitas 

Pelayanan (X2) sebesar 2,479 > 1,988 pada taraf signifikan 5%. 

 Pengaruh letak lokasi (X1) dan kualitas pelayanan(X2)  terhdap minat 

beli(Y) 

Dilihat dari pengujian hipotesis ketiga yaitu “Ada pengaruh yang 

signifikan antara letak lokasi dan kualitas pelayanan terhadap minat beli 

konsumen di Indomaret kecamatan Grobogan”. Berdasarkan hasil 

perhitungan uji F dengan bantuan program SPSS for windows versi 15.0. 

diperoleh Fhitung sebesar 15,534 > Ftabel 3,090. Berdasarkan perhitungan 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa letak lokasi dan kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli. 

Berdasarkan hasil perhitungan sumbangan efektif dan relatif variabel 

letak lokasi memberikan sumbangan relatif sebesar 75% dan sumbangan 

efektif 15,375%, sedangkan variabel kualitas pelayanan memberikan 

sumbangan relatif sebesar 25% dan sumbangan efektif 5,125%. Total 

sumbangan yang diberikan dari masing-masing variabel letak lokasi dan 

kualitas pelayanan adalah sebesar 20,5% terhadap minat beli. 
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Letak lokasi 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli di Indomaret Grobogan, dapat 

diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui 

bahwa thitung > ttabel yaitu 4,299 > 1,988 pada taraf signifikansi 5%, dengan 

sumbangan efektif sebesar 15,375 %. Kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli, di Indomaret Grobogan, dapat diterima. Hal 

ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung 

> ttabel yaitu 2,479 > 1,988 pada taraf signifikansi 5%, dengan sumbangan 

efektif sebesar 5,125 %. 

Letak lokasi dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli di Indomaret Grobogan, dapat diterima. Hal ini berdasarkan 

analisis variansi regresi linier berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung  > 

Ftabel,  yaitu 12,534 > 3,090 pada taraf signifikansi 5%. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut:  

Bagi Perusahaan, Variabel letak lokasi dan kualitas pelayanan terbukti 

memberikan pengaruh positif terhadap minat beli konsumen dimana dengan 

tingginya minat beli semakin tinggi pula peluang untuk melakukan 

pembelian. Disarankan kepada perusahaan untuk memperhatikan variabel 

letak lokasi dan kualitas pelayanan dalam menentukan strategi 

pemasarannya. Bagi Konsumen, Untuk para konsumen dapat memilih 

tempat berbelanja yang menyajikan produk secara menarikserta dapat 

memberikan pelayanan yang paling berkualitas. Bagi Peneliti selanjutnya, 

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian sejenis, sehingga hasil yang diperoleh bisa lebih lengkap dan 

akurat dibandingkan dengan penelitian ini.  
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