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(Studi kasus Carrefour Solo Baru ) 

 
ABSTRAKSI 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah variabel 

Harga, Kualitas Produk dan Iklan berpengaruh terhadap pengambila n keputusan 
pembelian konsumen pada Pasar Modern (Studi kasus Carrefour Solo Baru). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan metode 
pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive sampling. Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 100 orang responden. Jenis datanya adalah Primer. 
Metode pengumpulannya data menggunakan kuisoner.Teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi linear berganda.Hasil uji instrument menunjukkan 
semua valid dan reliabel. Uji regresi linier berganda menunjukkan 
hasilperhitunganmenunjukkanbahwa secara bersama-sama variabel X1,X2,X3 
menunjukkan pengaruh positif terhadap variabel Y. Hasil uji-t menunjukkan ada 
pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. 
Hasil uji-f menunjukkan terdapat pengaruh secara bersama-sama antar variabel. 
Hasil uji koefisein determinasi atau R2 menunjukkan bahwa kemampuan variabel 
independent dapat menjelaskan variabel dependent. Sisanya dipengaruhi variabel 
lain yang tidak ada dalam model.  

Kata kunci: Harga, Kualitas Produk, Iklan dan Keputusan Pembelian 

 
ABSTRACTION 

The purposes of this research are to know whether the variables of price, 
product quality and advertisement have taking .0 an influence on the consumers' 
purchase decision in the Modern Market (a case study of Carrefour Solo Baru) 
partially and to know which variabe is the most dominant  in the consumers' 
purchase decision process. The research method used in this research is survey 
using the method of sampling through  the technique of purposive sampling. 
Samples in this research are  100 respondents. Type of the data is primary data. 
The method of data collection used the quistionnaire.The technique of data 
analysis used is the multiple linear regression. The results of instrument test 
showed that all are valid and reliable. The multiple linear regression showed  that 
together, variables X1,X2,X3 showed a positive influence on variable Y. The 
results of t test revealed that there is an influence partially between the 
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independent variable and the dependent variable. The result of f test showed that 
there is a collective influence among variables. The result of coefficient 
determination  or R2 revealed that the ability of  independent variable can 
descrobe the  dependent variable. The rest is influenced by other variables which 
are excluded in the model. 

Keywords: Price, Product Quality, Advertisement and Purchase Decision 

 

1. Pendahuluan 

Perkembangan Era Modern memberikan dampak kehidupan yang semakin 

praktis, ekonomis dan cepat.Teknologi telah memberikan kontribusi penuh 

dalam perubahan tersebut.Seiring dengan berkembangnya tekhnologi tesebut, 

keberadaan bisnis retail Modern menjadi bagian penting dalam menggeser 

pola masyarakat yang senang dengan berbelanja.  

Pergeseran pola belanja disebabkan karena kons umen lebih menginginkan 

suatu kenyamanan dalam berbelanja, Harga yang pasti, pelayanan baik, 

produk berkualitas, lokasi strategis serta promosi dalam memutuskan 

pembelian.Sehingga itu menyebabkan perkembangan Indutri Retail Modern 

yang berkembang sangat pesat.  

Di Indonesia, saat ini pertumbuhan usaha ritel atau eceran sangat pesat. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan usaha ritel ini, maka persaingan di 

bidang pemasaran ritel atau eceran pun semakin meningkat. Dalam periode 

enam tahun terakhir, dari tahun 2007–2012, jumlah gerai ritel modern di 

Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 17,57% per tahun. Pada tahun 

2007, jumlah usaha ritel di Indonesia masih sebanyak 10.365 gerai, kemudian 

pada tahun 2011 mencapai 18.152 gerai tersebar di hampir seluruh kota di 

Indonesia. Pertumbuhan jumlah gerai tersebut tentu saja diikuti dengan 

pertumbuhan penjualan.  

Keberadaan Carrefour di Surakarta sebagai contoh Salah satu pasar 

Modern yang mudah dijangkau karena lokasinya yang strategis dan berada di 

tengah-tengah Kota.D i lihat dari lokasi yang mudah dijangkau, keberedaan 

Carrefour sebagai Pasar Modern dari aspek Harganya yang terhitung 
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mentukan tingkat keputusan pembelian karena diskon yang menggiurkan. 

Selain itu  Kualitas produk yang di utamakan serta Promosi  yang dilakukan 

dengan beriklan.  

Carrefour menerapkan strategi Harga, Kualitas Produk dan Iklan.Jika 

penerapan strategi-strategi tersebut telah baik dan sesuai dengan keinginan 

pelanggan, maka pelanggan tidak akan segan-segan untuk melakukan 

pembelian di Carrefour.  

Pada gerai ritel modern seperti Carrefour, penerapan strategi Harga, 

Kualitas Produk dan Iklan memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan 

pembelian pelanggan, sehingga Carrefour kemudian dapat menjadi salah satu 

Hypermarket  yang dicari dan dapat bersaing dengan para kompetitornya. 

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini sehingga 

dapatdiketahui bagaimana Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Iklan 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada Pasar Modern Carrefour di 

Pabelan Surakarta.  

Peneliti mengangkat Judul“Analisis Pengaruh Harga, Kualias Produk 

dan Iklan terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen pada 

Pasar Modern Carrefour Solo Baru”,  karena peneliti ingin mengetahui 

apakah strategi Harga, Kualias Produk dan Iklan yang dijalankan 

berpengaruh atau tidak pada keputusan pembelian Konsumen pada Pasar 

Modern Carrefour Solo Baru.  

1.1 Perumusan Masalah  
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 
1. Apakah variabel Harga berpengaruh terhadap  pengambilan keputusan 
pembelian?  
2. Apakah variabel Kualitas Produk berpengaruh terhadap pengambilan 
keputusan pembelian? 
3. Apakah variabel Iklan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 
pembelian?  

1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah 
1. Untuk menganalis dan menguji apakah pengaruh Harga di pasar Modern 

terhadap pengambilan keputusan pembelian ke pasar Modern carrefour 
Solo baru.  
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2. Untuk menganalis dan menguji apakah pengaruh Kualitas Produk di pasar 
Modern  terhadap pengambilan keputusan pembelian  ke pasar modern 
Carrefour Solo baru.  

3. Untuk menganalis dan menguji apakah pengaruh Iklan di pasar Modern 
terhadap pengambilan  keputusan pembelian ke pasar modern Carrefour 
Solo baru.  

1.3 Tinjauan Pustaka 

1.3.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan  suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

pengusaha (produsen) dalam usahanya untuk mempertahankan hidup, 

berkembang, dan mendapatkan laba. Suatu usaha dapat dikatakan  berjalan 

dengan baik apabila dapat melakukan fungsi-fungsi pemasaran dengan 

baik, seperti kegiatan dalam produksi, keua ngan, dan manajemen 

perusahaan. Pemasaran menurut Mahmud Machfoedz (2005:2) “Proses 

sosial dan manajerial yang digunakan oleh individu dan kelompok 

mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

pembuatan dan pertukaran produk dan nilai dengan pihak lain.  

Pemasaran menurut Kotler, Armstrong (2009:5), pemasaran adalah 

proses mengelola hubungan pelanggan yang menguntungkan. Dua sasaran 

pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan 

keunggulan nilai serta menjaga dan menumbuhkan pelanggan yang ada 

dengan memberikan kepuasan 

1.3.2 Harga 

Harga  merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang 

seringkali dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam 

melakukan pembelian tidak bisa dikesampingkan oleh perusahaan.  

Menurut kotler dan Amstrong (2008:345) harga adalah sejumlah 

uang yang ditagih atas sebuah produk atau jasa atau sejumlah dari nilai 

yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki 

atau menggunakan suatu produk atau jasa. 

Dalam pemasaran, kebijakan penetapan harga memegang peranan 

pentingdalam memasarkan suatu barang atau jasa.  
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Penetapan harga harus diarahkan pada suatu tujuan.Sebelum 

penetapan harga dilakukan.tujuannya harus ditetapkan terlebih dahulu. 

Tujuan penetapan harga meliputi: mencapai target laba, meningkatkan 

laba, meningkatkan volume penjualan, dan mempertahankan atau 

mengembangkan pangsa pasar Mahmud Machfoeds (2005:25) 

1.3.4 Kualitas Produk 

Menurut Kottler dan Amstrong(2009:272) kualitas produk(produk 

quality) adalah salah satu sarana positioning  utama pemasar. Kualitas 

mempunyai dampak langsung pada kinerja produk dan jasa oleh karena 

itu, kualitas berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan.Dalam 

arti yang lebih sempit, kualitas bisa didefinisikan. 

Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran 

(2011:143), kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk 

memberikan hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari apa yang 

diinginkan pelanggan. Sedangkan menurut Kotler & Amstrong 

(2011:299), kualitas produk adalah kemampuan produk untuk 

menampilkan fungsinya, hal ini termasuk waktu kegunaan dari produk 

keandalan, kemudahan, dalam penggunaan dan perbaikan, dan nilai-nilai 

yang lainnya. 

1.3.5 Iklan  

Periklanan memegang peran yang cukup penting dan merupakan 

bagiaengan perkembngan dari kehidupan industri modern,dan umumnya 

hanya bisa ditemukan di negara-negara maju atau negara-negara yang 

tengah berkembang. Kebutuhan akan adanya periklanan berkembang 

seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kota-kota yang dipenuhi oleh 

banyak toko, restoran dan pusat-psusat perdagangan serta penyedia jasa 

Selain itu perkembangan periklanan juga sangat dipengaruhi dengan 

perkembangan media baik media cetak maupun elektronik.  

Kotler dan Keller mendefinisikan iklan sebagai semua bentuk terbayar atas 

presentasi non pribadi dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor 

yang jelas (2009:202).  
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1.3.6 Perilaku Konsumen 

Semakin majunya perekonomian dan teknologi, berkembang pula strategi 

yang harus dijalankan perusahaan, khususnya dibidang pemasaran. Untuk 

itu perusahaan perlu memahami atau mempelajari perilaku konsumen 

dalam hubungannya dengan pembelian yang dilakukan oleh konsumen 

tersebut.Menurut Fandi Tjiptono (2008:19), perilaku konsumen merupakan 

tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha 

memperoleh, menggunakan dan menentukan produk dan jasa, termasuk 

proses pengambilan keputusan yang mendahului danmengikuti tindakan-

tindakan tersebut.  

1.3.7 Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau 

membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau 

jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan 

produk sudah yang sudah dikenal oleh masyarakat Sebelum konsumen 

memutuskan untuk membeli, biasanya konsumen melalui beberapa tahap 

terlebih dahulu yaitu,  

Dalam keputusan pembelian, umumnya ada lima macam peranan 

yang dapat dilakukan seseorang. Kelima peran tersebut meliputi (Kotler 

dan Amstrong, 2008:203) Pemprakarsa (Initiator), Pemberi pengaruh 

(Influencer), Pengambil keputusan (Decider), Pembeli (Buyer), Pemakai 

(User).Keputusan pembelian merupakan suatu tindakan keputusan 

konsumendalam membeli dan menggunakan suatu produk sesuai dengan 

kebutuhan dankemampuannya. 

2. Metode Penelitian  

2.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel  

2.1.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau  subjek 

yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh penelitianuntuk 

dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010:115).  
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan 

yang telah melakukan pembelian secara berulang-ulang pada Pasar 

Modern Carrefour Solo Baru 

2.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya he ndak 

diteliti dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi atau 

jumlahnya lebih sedikit dari pada jumlah populasinya (Djarwanto dan 

Pangestu, 2005: 81) dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 100 Orang (responden)  

2.1.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling merupakan suatu upaya bagaimana cara penarikan 

suatu sampel penelitian dengan tujuan menjadikan sampel yang 

representatif dan dapat dipertanggung jawabkan, teknik pengambilan 

sampel terdapat dua cara yaitu probabilitas dan non probabilitas. Untuk 

penelitian ini digunakan teknik probabilitas dengan metode 

pengambilan sampel dengan carapurposife sampling. Purposife 

sampling adalah metode pemilihan sampel dari suatu populasi 

berdasarkan informasi yang tersedia serta sesuai dengan penelitian yang 

sedang berjalan sehingga perwakilannya terhadap populasi dapat 

dipertanggung jawabkan (Sarwono dan Martadiredja, 2008: 138). 

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari konsumen yang telah 

berulang ulang membeli produk di pasar modern carrefour Solo Baru.  

3. Hasil Analisis dan Pembahasan 
3.1. Hasil analisis  regresi linear berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruhHarga , Kualitas 
Produk,dan Iklan terhadapPengambilanKeputusan pembelian konsumen 
pada pasar Modern (Studi kasus Carrefour Solo Baru).Hasil pengolahan 
data dengan bantuan komputer program  SPSS versi 17.0 didapatkan 
persamaan  regresi:  
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Tabel 1. 
Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel 
Unstandardized 

Coefficients t Sig 
B Std. Error 

Constant 3,982 1,675 2,378 0,019 
Harga  0,234 0,113 2,074 0,041 
Kualitas Produk 0,261 0,111 2,341 0,021 
Iklan  0,256 0,106 3,415 0,018 

Sumber : data diolah, 2017 
 
Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 
Y = 3,982+  0,234X1 + 0,261X2 + 0,256X3 

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan: 
a = 3,982 artinya bahwa apabila variabel X1, X2 dan X3 dia nggap nilai 

konstan maka Y bernilai positif, sehingga semakin meningkat 
X1, X2 dan X 3 maka semakin meningkat pula Y. 

ß1 = 0,234 artinya bahwa Harga (X1) berpengaruh positif terhadap 
peningkatan Keputusan pembelian (Y). 

ß2 = 0,261 artinya bahwa Kualitas Produk(X2) berpengaruh positif 
terhadap peningkatan Keputusan pembelian (Y). 

ß3 = 0,256 artinya bahwa Iklan (X3) berpengaruh positif 
terhadappeningkatan Keputusan pembelian (Y). 
 

 
3.2. Uji t 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasil uji t seperti tampak 
pada tabel berikut: 

 
Tabel 2. 

Hasil Uji t 
Variabel thitung ttabel  Sig.  Kesimpulan 

X1 2,074 1,988 0,041 H1 Diterima 

X2 2,341 1,988 0,021 H2 Diterima 

X3 2,415 1,988 0,018 H3 Diterima 

Sumber: Data diolah, 2017 
Berdasarkan dari hasil tabel 2 tersebut dapat diketahui hasil uji t 

untuk pengaruhHarga, Kualitas Produk,dan Iklan terhadap Keputusan 
pembelian konsumen pada pasar Modern (Studi kasus Carrefour Solo 
Baru).Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 
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a. Uji pengaruh variabel Harga terhadap Keputusan pembelian konsumen 
pada pasar Modern (Studi kasus Carrefour Solo Baru) adalah sebagai 
berikut : 
Ho di tolak karena thitung lebih besar dari ttabel (2,074 > 1,988) maka 
menunjukkan bahwa Harga (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap Keputusan pembelian (Y).  

b. Uji pengaruh variabel Kualitas produk terhadap Keputusan pembelian 
konsumen pada pasar Modern (Studi kasus Carrefour Solo Baru) adalah 
sebagai berikut : 
Ho di tolak karena thitung lebih besar dari ttabel (2,341 > 1,988) maka 
menunjukkan bahwa Kualitas Produk (X2) mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap Keputusan pembelian (Y). 

c. Uji pengaruh variabel Iklan terhadap Keputusan pembelian konsumen 
pada pasar Modern (Studi kasus Carrefour Solo Baru) adalah sebagai 
berikut : 
Ho di tolak karena thitung lebih besar dari ttabel (2,415 > 1,988) maka 
menunjukkan bahwa Iklan (X 3) mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap Keputusan pembelian (Y).  

3.3. Uji F  
Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi 

dengan variabel dependen dan variabel independen mempunyai pengaruh 
secara statistik. Hasil uji F didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3. 
Hasil Uji F  

Fhitung Ftabel p-value Keterangan 
20,294 2,70 0,00 Ho ditolak 

Sumber: Data diolah 2017 

Maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak berarti secara simultan 
variabel X1, X2 dan X3berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Fhitung  
yang di peroleh adalah 20,294 sedangkan Ftabel dengan selang kepercayaan 
95% atau tingkat kesalahan (a  = 5%) adalah sebesar 2,70 dengan tingkat 
kesalahan 0,00. Ini menujukan bahwa Fhitung> Ftabel (20,294 > 2,70).  

3.4. Uji R2 
Uji ini digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh semua variabel 
X1, X2 dan X3 terhadap variasi (naik turunnya) Y yang dinyatakan dalam 
persen (%).Semakin besar nilai R2 berarti semakin besar nilai pengaruh Y 
terhadap X dan begitu juga sebaliknya. 
Tabel 4.15 Hasil uji R2 

Model R R Square Adjusted R Square 
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1.  0,623 0,388 0,369 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2017  
Perhitungan yang di bantu dengan SPSS 22.0 for windows menghasilkan 
angka 0,388 dengan begitu variasi perubahan karyawan dapat dijelaskan 
oleh variabel X1,  X2 dan X3 sebesar 38,8%. Sedangkan sisanya sebesar 
61,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
 

4. Penutup  
4 .1 Kesimpulan  

Berdasarkan pada analisis penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 

4.1.1 Bahwa tiga prediktor memperlihatkan hasil adanya pengaruh 
positif  Pengaruh Harga, Kualitas Produk, Dan Iklan 
terhadapPengambilanTerhadap Keputusan Pembelian Konsumen 
Pada Pasar Modern (Studi kasus Carrefour Solo Baru) 

4.1.2 Secara Parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengaruh 
Harga terhadap PengambilanKeputusan Pembelian Konsumen 
Pada Pasar Modern (Studi kasus Carrefour Solo Baru). Jadi 
hipotesis ketiga (X1) diterima.  

4.1.3 Secara Parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas 
Produk terhadapPengambilanKeputusan Pembelian Konsumen 
Pada Pasar Modern (Studi kasus Carrefour Solo Baru). Jadi 
hipotesis ketiga (X2) diterima.  

4.1.4 Secara Parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas 
Produk terhadapPengambilanKeputusan Iklan Pada Pasar Modern 
(Studi kasus Carrefour Solo Baru). Jadi hipotesis ketiga (X3) 
diterima. 

4.1.5 Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengaruh 
Harga, Kualitas Produk, Dan Iklan terhadap TerhadapPengambilan 
Keputusan Pembelian Konsumen Pada Pasar Modern (Studi kasus 
Carrefour Solo Baru). Jadi hipotesis keempat (X4) diterima.  

4.1.6 Faktor paling dominan terhadap PengambilanKeputusan Pembelian 
Konsumen Pada Pasar Modern (Studi kasus Carrefour Solo Baru) 
adalah Iklan.  

4.2 Saran –Saran 
Saran-saran yang dapat penulis berikan dapat dijelaskan sebagai berikut : 
4.2.1 Untuk Perusahaan  

4.2.1.1 Dengan mempertimbangkan hasil uji F dari model penelitian 
ketiga variabel independen mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap var iabel dependen pada Carrefour Solo Baru. Perlu 



11 
  

adanya perbaikan dalam menentukan Harga, Kualitas 
Produk, dan Iklan untuk untuk Keputusan Pembelian 
Konsumen 

4.2.1.2 Hasil dari uji t Harga, Kualitas Produk, dan Iklan untuk 
merupakan komponen variabel yang memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadapPengambilanKeputusan 
Pembelian Konsumen tetap memperbaiki Harga, Kualitas 
Produk, dan Iklan. 

4.2.2 Untuk Peneliti Selanjutnya  
Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan 

untuk mempengaruhi variabel dependen masih sangat sedikit, 
sehingga bagi penelitian selanjutnya yang akan mengambil tema 
yang sama dengan penelitian ini sebaiknya dapat 
mengembangkan variabel-variabel yang lainnya, sehingga tidak 
menutup kemungkinan dengan variabel yang lebih banyak.  
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