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ANALISIS PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, DAN LOKASI 
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

(Studi Pada Pembeli Produk Minuman Fremilk Thai Tea di Surakarta) 
 

ABSTRAK 
 

Di era sekarang ini banyak konsumen yang semakin selektif dalam 
berperilaku untuk mengkonsumsi dan memilih suatu produk yang diinginkan dan 
dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga ,kualitas 
produk dan lokasi terhadap keputusan pembelian dan menganalisis variable 
manakah yang paling dominan dalam pengambilan keputusan pembelian pada 
produk Fremilt Thai Tea. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan bahan pertimbangan perusahaan untuk mengambil strategi kebijakan 
agar dapat meningkatkan penjualan. Sampel dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjumlah 100 
mahasiswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variable harga (X1), 
kualitas produk (X2) dan lokasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian pada Fremilk Thai Tea karena thitung > ttabel. Hasil perhitungan secara 
serentak diperoleh Fhitung > Ftabel, sehingga variable harga, kualitas produk dan 
lokasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 
pembelianpada produk Fremilk Thai Tea. Variable Lokasi (X3) mempunyai 
pengaruh yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
produk Fremilk Thai, karena variable lokasi mempunyai thitung yang lebih besar 
dibandingkan dengan variable harga dan kualitas produk, yaitu sebesar 7,303. 
Sehingga variable lokasi yang paling dominan pengaruhnya terhadap keputusan 
pembelian produk Fremilk Thai Tea terbukti kebenarannya. 

 
Kata kunci : harga, kualitas produk, lokasi, keputusan pembelian 

 
 

ABSTRACTION 
 

 In today's era many consumers are increasingly selective in behaving to 
consume and choose a product desired and needed. This study aims to analyze the 
effect of price, product quality and location on purchasing decisions and analyze 
which variables are the most dominant in making purchasing decisions on Fremilt 
Thai Tea products. Based on the results of this study is expected to be taken into 
consideration the company to take a policy strategy in order to increase sales. The 
sample in this research is students of Muhammadiyah University of Surakarta, 
amounting to 100 students. Sampling technique in this research is purposive 
sampling. Based on the result of the research, it is known that the price variable 
(X1), product quality (X2) and location (X3) have significant effect on purchasing 
decision at Fremilk Thai Tea because thitung> ttabel. The result of simultaneous 
calculation is obtained Fcount> Ftable, so that price variable, product quality and 
location together have significant effect to purchase decision on Fremilk Thai Tea 
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product. Variable Location (X3) has the most dominant influence on the decision 
to purchase Fremilk Thai products, because the location variable has a larger 
thitung compared with the variable price and product quality, which is 7,303. So 
the most dominant location variable influence on the purchase decision of Fremilk 
Thai Tea products proved true. 

 
Keywords: price, product quality, location, purchase decision 

 
 

1. PENDAHULUAN 

Di era sekarang ini banyak konsumen yang semakin selektif dalam 

berperilaku untuk mengkonsumsi dan memilih suatu produk yang diinginkan 

dan dibutuhannya. Oleh sebab itu, perusahaan atau pengusaha harus semakin 

cerdas dan inovatif dalam menciptakan produk yang sesuai dengan selera 

konsumen dan juga harus pandai memilah untuk menciptakan suatu lokasi 

usaha dimana lokasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk 

membeli produk tersebut. Konsumen biasanya yang dilihat sebelum membeli 

yaitu harga dan lokasi nya setelah itu dilihat bagaimana produk yang 

ditawarkan. 

Fremilk Thai Tea merupakan bisnis personal yng bergerak di bidang 

minuman dengan bahan dasar teh dari jepang. Saat ini Fremilk Thai Tea sudah 

membuka cabang di Surakarta dan bahkan saat ini sudah ada yang di luar 

surakarta seperti Klaten dan Jogja. Fremilk Thai Tea ini juga bisa di 

franchaise oleh pengusaha-pengusaha yang ingin punya bisnis sampingan.  

Besarnya kesempatan dan peluang yang menjanjikan dari pangsa pasar 

minuman teh yang dikombinasi dengan rasa-rasa yang baru tersebut serta 

didukung pula oleh banyaknya sumber daya yang ada membuat produsen 

minuman fremilk thai tea ini semakin berkembang dan dikenal. Hal ini 

berakibat tidak menutup kemungkinan dalam industri minuman ini terjadi 

persaingan bisnis yang sangat ketatbagi para pemasar maupun para produsen 

produk tersebut. 

Pemasaran minuman Thai Tea dilakukan melalui berbagai sosial media 

dan juga berbagai media cetak di berbagain daerah. Hasilnya semakin lama 

jumlah mitra yang bergabung semakin banyak dan juga permintaan bahan 
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baku semakinbertambah. Hal ini membuktikan bahwa minuman Thai Tea 

semakin dikenal masyarakat dan semakin disukai banyak pelanggan. 

Pelanggan yang datang ke Franchaise Thai tea sebagian besar adalah mereka 

para pecinta minuman teh yang terdiri dari kalangan pelajar, mahasiswa, anak 

– anak, karyawan, masyarakat sekitar, dan orang yang melewati gerai hanya 

sekedar memenuhi keinginannya dan menghilangkan rasa dahaga. Minuman 

Thai tea juga menyediakan berbagai ragam menu rasa. Kombinasi kualitas 

produk, harga dan lokasi dari suatu produk yang ditawarkan sehingga dapat 

memuaskan strategi pemasaran yang bersinergi menciptakan kepuasan 

pelanggan untuk memiliki keputusan pembelian agar melakukan pembelian 

secara terus menerus. 

 
2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yaitu jenis penelitian yang 

berlandaskan pada filsafah positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu , teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis dat bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data dan fakta lapangan secara langsung 

tersebut dapat melalui penyebaran kuisioner.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen khususnya 

mahasiswa ums di surakarta yang pernah membeli dan mengkonsumsi 

minuman Fremilk Thai Tea, hal ini diharapkan agar hasil dari penelitian ini 

efektif dan sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Sedangkan Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagian dari konsumen yang telah mengkonsumsi 

minuman Fremilk Thai Tea di wilayah surakarta melalui penyebaran 

kuesioner dengan responden sebanyak 100 orang menggunakan non random 

sampling dengan metode yang digunakan adalah convenience sampling. 

Populasi dapat ditentukan dengan menggunakan sampel minimal, rumus yang 

digunakan adalah rumus slovin (umar, 2003) yaitu : 
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 n = 
.

 

 n = 
,

 

            n = 96,898 

Dimana :  

n = Jumlah Respon 

N= Jumlah Populasi 

E = Prosentase Keyakinan 

Sebagai pembulatan maka sampel yang diambil untuk penelitian 

adalah sebesar 100 responden, karena sebagai antisipasi penyebaaran yang 

tidak konsisten dari responden. 

Pengumpulan data dengan menggunakan penyebaran daftar pernyataan 

atau kuesioner kepada konsumen Fremilk Thai Tea pada mahasiswa UMS 

dengan responden 100. Alasan memilih mahasiswa UMS sebagai 

responden karena kemudahan dalam menyebar kuesioner dan sangat 

terjangkau apabila dalam menyebarkan kuesioner di wilayah surakarta 

khususnya daerah UMS. 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji 

Validitas dan Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik dan Analisis Linear 

Berganda.  

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas 

3.1.1. Uji Validitas 

  Hasil analisis validitas menggunakan komputer yaitu 

program SPSS versi 21.00 ditunjukkan dengan membandingkan rhitung 

dengan ttabel. Sedangkan nilai dari rhitung dapat dilihat dalam Corrected 

Item Total Correlation pada program SPSS versi 21.00. Pengambilan 

keputusan jika rhitung > rtabel maka butir atau variabel yang diteliti 

adalah valid. Dan dari hasil penelitian ini, data yang diteliti hasilnya 
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adalah valid semua, karena dari setiap variabel harga, kualitas produk 

dan lokasi memiliki masing – masing rhitung > rtabel . 

3.1.2. Uji Reliabilitas 

  Setelah dilakukan pengujian pada validitas atas variabel-

variabel tersebut (Harga, Kualitas Produk, Lokasi dan Keputusan 

Pembelian), maka dapat dilakukan pengujian reliabilitas. Hasil analisis 

reliabilitias dapat dilihat pada program SPSS versi 21.00 dan 

ditunjukkan oleh besarnya nilai alpha (α). Pengambilan keputuan 

reliabilitas suatu variabel ditentukan dengan asumsi apabila nilai alfa 

cronbach > 0,6 maka butir atau variabel yang diteliti adalah reliabel. Dan 

hasil dari penelitian ini adalah semua variabel dinyatakan reliabel yang 

artinya nilai nya lebih dari 0,6. 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang 

digunakan berasal dari populasi yang normal. Pengujian ini 

menggunakan metode One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test dengan 

membandingkan Asymptotic Significance (probabilitas) dengan taraf 

signifikansi. Dari basil perhitungan uji Kolmogorov-Smirov dapat 

diketahui bahwa p-value sebesar 0,817, dari hasil ini menunjukkan lebih 

besar dari α (0,05), sehingga dinyatakan memiliki distribusi normal atau 

memiliki sebaran data yang normal. 

3.2.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah variabel 

independen yang satu dengan variabel independen yang lain dalam 

model terdapat hubungan yang sempurna atau tidak. Pengujian 

Multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai 

berikut:  

1) VIF > 10 tidak bebas multikolinieritas 

2) VIF < 10 bebas multikolinieritas. 
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Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa VIF < 10, 

sehingga tidak terjadi multikolinieritas. 

3.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik yaitu 

yang homoskedastisitas, yakni variance dari residual satu pengamatan 

ke pangamatan lain bersifat tetap. Deteksi adanya heteroskedastisitas 

yaitu: 

1) Nilai probabilitas > 0,05 berarti bebas dari heteroskedastisitas. 

2) Nilai probabilitas < 0,05 berarti terkena heteroskedastisitas. 

Maka dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Nilai 

probabilitas > 0,5 berarti bebas dari heteroskedastisitas. 

3.3 Uji Hipotesis 

3.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis ini digunakan untuk menentukan pengaruh variabel Harga 

(X1), Kualitas produk (X2), dan Lokasi (X3) terhadap Keputusan 

Pembelian minuman Fremilk Thai Tea (Y). Hasil dari penelitian 

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat 

dari hasil analisis dari program SPSS 21.00 pada tabel di bawah ini:  

Tabel 1 
Rekapitulasi Regresi Berganda 

Variabel Unstandardized Coefficients 
(Constant) 4,552 
Harga  0,235 
Kualitas Produk 0,311 
Lokasi 0,343 

Sumber : Data primer diolah 

Dari tabel di atas 1 hasil perhitungan program komputer SPSS 

versi 21.00 diperoleh hasil sebagai berikut :  

  Y = 4,552 + 0,235 X1 + 0,311 X2 + 0,343 X3   

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka interpretasi dari 

koefisien masing-masing variabel sebagai berikut: 
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1) a    = Konstanta sebesar 4,552 menyatakan bahwa jika variabel 

Harga (X1), variabel Kualitas Produk (X2), dan variabel Lokasi (X3) 

dianggap konstan maka Keputusan Pembelian akan positif. 

2) b1  =  0,235, koefisien regresi Harga (X1) sebesar 0,235 yang 

berarti apabila Kualitas Produk (X2), dan Lokasi (X3) konstan, maka 

dengan Harga semakin terjangkau akan mengakibatkan Keputusan 

Pembelian  meningkat. 

3) b2  =  0,311, koefisien regresi Kualitas Produk (X2) sebesar 0,311 

yang berarti apabila Harga (X1), dan Lokasi (X3 ) konstan, maka 

dengan adanya peningkatan Kualitas Produk yang semakin baik akan 

mengakibatkan Keputusan Pembelian  meningkat. 

4) b3  =  0,343, koefisien regresi Lokasi (X3) sebesar 0,343 yang 

berarti apabila Harga (X1), dan Kualitas Produk (X2) konstan, maka 

dengan adanya peningkatan Lokasi yang strategis akan 

mengakibatkan Keputusan Pembelian  positif. 

3.3.2. Uji t 

 Perhitungan untuk menguji keberartian variabel independen Harga 

(X1), Kualitas Produk (X2), dan Lokasi (X3) terhadap Keputusan 

Pembelian  (Y) secara individu. Hasil analisis uji t dapat dilihat tabel 

ini: 

Tabel 2 
Uji t 

Keterangan thitung ttabel Sig. Keterangan 
Harga  3,887 1,985 0,0

00 
H1 diterima 

Kualitas Produk 5,301 1,985 0,0
00 

H2 diterima 

Lokasi 7,303 1,985 0,0
00 

H3 diterima 

Sumber : Data primer diolah 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 3,887 > ttabel 

= 1,985, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan 

Harga  terhadap Keputusan Pembelian. Ini membuktikan bahwa 
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hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Harga berpengaruh positif 

terhadap produktivitas konsumen” terbukti kebenarannya. 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 5,301> ttabel 

= 1,985, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan 

Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian . Ini membuktikan 

bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Kualitas Produk 

berpengaruh positif terhadap produktivitas konsumen” terbukti 

kebenarannya. 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 7,303 > ttabel 

= 1,985, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan 

Lokasi terhadap Keputusan Pembelian.  Ini membuktikan bahwa 

hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Lokasi berpengaruh positif 

terhadap produktivitas konsumen” terbukti kebenarannya. 

3.3.3. Uji Statistik F 

 Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

secata simultan terhadap variabel dependen. Hasil analisis uji F dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3 
Uji F 

Fhitung Ftabel Sig. Keterangan 

60,623 2,699 0,00
0 

H4 terbukti 

Sumber : Data primer diolah 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh nilai Fhitung sebesar 

60,623, angka tersebut berarti Fhitung lebih besar daripada Ftabel 

sehingga keputusannya menolak Ho. Ini membuktikan bahwa hipotesis 

keempat “Harga, Kualitas Produk dan Lokasi berpengaruh positif 

terhadap produktivitas konsumen” terbukti kebenarannya. 

3.3.4. d.  Uji Koefisien Determinasi (R Square) 

 Hasil analisis uji koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 4 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 

R R2 Keterangan 

0,809 
0,655  Persentase pengaruh 

65,5% 

Sumber : Data primer diolah 

Dari tabel 4 hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,655,  hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model 

(Harga, Kualitas Produk dam Lokasi) menjelaskan variasi Keputusan 

Pembelian  sebesar 65,5% dan 34,5% dijelaskan oleh faktor atau variabel 

lain di luar model. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa nilai hasil dari thitung variabel 

Harga sebesar 3,887, variabel Kualitas Produk sebesar 5,301 dan variabel 

Lokasi sebesar 7,303 dan  nilai ttabel = 1,985, ini berarti bahwa thitung > ttabel maka 

Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan Harga, Kualitas Produk dan 

Lokasi  terhadap Keputusan Pembelian  secara individu. 

Berdasarkan uji F menunjukkan nilai Fhitung sebesar 60,623,  angka 

tersebut berarti Fhitung lebih besar daripada Ftabel sebesar 2,699 sehingga 

keputusannya menolak Ho. Dengan demikian secara simultan variabel Harga, 

Kualitas Produk dan Lokasi signifikan mempengaruhi kepuasan Keputusan 

Pembelian. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Harga, Kualitas Produk  dan 

Lokasi terhadap Keputusan Pembelian. 

Dari hasil perhitungan determinasi (R2) sebesar 0,655,  hal ini berarti 

bahwa variabel independen dalam model (Harga, Kualitas Produk dan Lokasi) 

menjelaskan variasi Keputusan Pembelian    sebesar 75% dan 25% dijelaskan 

oleh faktor atau variabel lain di luar model. 
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