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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Perusahaan 

a. Sejarah Singkat Toko Buku Gramedia 

PT. Gramedia Asri Media adalah sebuah perusahaan retail 

yang bergerak dalam bisnis toko buku yang menyediakan berbagai 

produk yang sangat erat dengan dunia pendidikan yaitu buku dan 

stationery. Produknya juga berupa layanan, komitmen yang selalu 

memberikan mutu layanan yang konsisten memenuhi dan bahkan 

berusaha memberi lebih baik persyaratan pelanggan. Oleh karena 

itu, mutu dan reliabilitas produk menjadi prioritas tertinggi dalam 

perusahaan ini. 

Dalam perusahaan ini mutu bukan berarti hanya untuk 

memuaskan keinginan pelanggan semata, tetapi secara konsisten 

adalah proses yang sistematis dalam usaha mencapai sasaran 

organisasi yang ditetapkan melalui upaya perubahan yang 

berkelanjutan, efektif, dan efisien. Oleh karena itu upaya 

pencapaian sasaran orgenisasi harus terwujud dan menjadi 

komitmen bersama dari manajemen sampai seluruh karyawan, 

seperti halnya menciptakan sebuah mutu. 

Toko Buku Gramedia Bandar Lampung berdiri pada 

tanggal 8 Juli 1994 diresmikan oleh Wali Kota Lampung Bapak 
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Nurdin Muhayat dan dihadiri oleh pejabat teras dari PT Gramedia 

Asri Media di antaranya : Bapak Indra Gunawan yang saat ini 

menjadi direktur kelompok perdagangan waktu pejabat Gramedia. 

Menempati lokasi di pertigaan jalan yaitu di jalan Raden Intan No 

63 dan Jalan Tulang Bawang, yang sekarang telah diganti nama 

dengan Jl H. Mas Ibrahim dengan luas tanah 1.534 M
2
 dan 

bangunan gedung berlantai dua. Luas toko areal jual untuk jual 

1.162 M
2
 dengan luas bangunan 1.501,5 M

2
 dan status gedung 

milik sendiri. 

Kepala Toko yang pernah menjabat di Toko Buku Gramedia :
1
 

a. Store Manager Tahun 1994 : Chandra Pranata 

b. Store Manager Tahun 1995  : Agus Susilo Wiadji 

c. Store Manager Tahun 1997 : Victorinus Sugiarto 

d. Store Manager Tahun 1999 : Anton Wahyu Sugiarto 

e. Store Manager Tahun 2000 : A. Y. Sujana 

f. Store Manager Tahun 2003 : Saiful Bahri 

g. Store Manager Tahun 2009 : Gerry Yosada 

h. Store Manager Tahun 2011 : Bernadus Singgih Hindratno 

i. Store Manager Tahun 2012 : Singgit Hendratno 

j. Store Manager Tahun 2013 : Edi Sulistio 

k. Store Manager Tahun 2015 : Gerry Yosada 

 

 

                                                           
1
 Dokumen Toko Buku Gramedia 
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b. Visi dan Misis PT Gramedia Asri Media 

Adapun visi dan misis PT Gramedia Asri Media adalah 

sebagai berikut:
2 

 Visi  

Menjadi agen pembaharuan dalam masyarakat 

majemuk, pemimpin dibidang usaha retail dan distribusi bisnis 

media, dalam rangka menyampaikan pengetahuan, informasi, 

pendidikan dan hiburan, melalui kepeloporan produk-produk 

inovatif serta berorientasi ke pasar. 

 Misi  

Ikut serta dalam upaya mencerdaskan bangsa, dengan 

menyebarluaskan pengetahuan dan informasi melalui berbagai 

sarana usaha retail dan distribusi buku, alat sekolah dan kantor, 

serta produk multi media, ditandai dengan pelayanan ungggul, 

manajemen proaktif dan perilaku bisnis sehat. 

Dalam pengertian yang lebih luas, visi dan misi Gramedia 

adalah : 

Kepeloporan produk inovatif : 

 Selalu di depan pesaing dalam penyediaan produk. 

 Mampu menyediakan produk yang khas Gramedia. 

 Menyediakan produk yang berguna bagi masyarakat. 

                                                           
2
 Dokumen Toko Buku Gramedia 
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Layanan Unggul : 

 Menekankan Customer focus (berorientasi kepuasan 

pelanggan). 

 Menetapkan proses yang efektif dan efisien dalam layanan 

pelanggan. 

 Menjalin hubungan yang dekat dengan pelanggannya. 

 Melakukan kerjasama yang berorientasi janka panjang 

dengan pelanggan. 

Perilaku bisnis yang sehat : 

 Menjunjung tinggi etika bisnis dan hukum maupun norma 

kemasyarakatan, serta bermanfaat bagi masyarakat. 

 Menerjemahkan ke seluruh karyawan pentingnya kejujuran 

dalam bisnis (terutama dengan pihak luar). 

 Mengedepankan kerjasama bisnis yang saling 

menguntungkan dengan mitra. 

 Dalam kerjasama dengan mitra berorientasi menguntungkan 

dengan mitra. 

c. Kontribusi dan Prestasi yang Diraih Toko Buku Gramedia 

Prestasi yang pernah diraih oleh Toko Buku Gramedia 

 Kompetisi antar Kelompok Suku Perdagangan : 

1. Juara I Partial kinerja tahun 1997 

Juara III Global kinerja tahun 1997 
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2. Juara I Global kinerja tahun 1998 

Juara III Global kinerja tahun 1998 

3. Juara Harapan III harapan parti 

 Kegiatan di Daerah Lampung : 

1. Juara III Volley Ball Putra POR Pekerja tahun 1995 Lampung 

2. Juara II Volley Ball Putri POR Pekerja tahun 1996 Lampung 

3. Juara II Putri senam Poco-poco II Universary MM-UBL 

Lampung 

4. Juara III Putra Gerak Jalan Universary MM-UBL Lampung 

5. Juara II Satpam Teladan tahun 2001 Tingkat Polda Lampung 

6. Juara II Satpam Teladan tahun 2002 Tingkat Polda Lampung 

7. Juara IV Team Favorite Footsal Matrix Executif Soccer tahun 

2002 

8. Juara II Pekan Disiplin Satpam Tingkat Polda Lampung tahun 

2003 

9. Juara I Pengamanan Lingkungan Tingkat Poltabes 2004 

10. Juara I Beladiri Tongkat T Satpam Tingkat Poltabes Bandar 

Lampung 2004 

11. Juara II Tongkat T Satpam Tingkat Polda Lampung tahun 

2004
3
 

d. Struktur Organisasi 

Dikatakan suatu organisasi harus terdiri dari dua orang atau 

lebih dan bekerjasama serta memiliki tujuan yang sama. Dapat 

                                                           
3
 Dokumen Toko Buku Gramedia 
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berjalannya kegiatan organisasi secara baik, maka sudah 

sewajarnya dibuat dalam bentuk struktur organisasi. Pentingnya 

struktur organisasi dalam hubungannya dengan pemasaran adalah 

suatu organisasi diarahkan agar lebih mampu untuk memproduksi 

barang dan jasa. Organisasi harus mengetahui bagaimana 

menyajikan tawaran yang lebih baik ke pasar yang menjadi 

sasaran. Organisasi harus menghadapi segala perubahan dan terus 

menerus meninjau dan memperbaiki tawarnnya dipasar. 

Pencapaian tujuan perusahaan Toko Buku Gramedia 

Lampung struktur organisasi garis (line organization). Bentuk 

organisasi ini hanya mengenal satu pimpinan yang langsung 

membawahi karyawannya. Adanya garis lurus dari atas kebawah 

pada organisasi tersebut menggambarkan pertanggungjawaban 

kepada atasannya. 

Pimpinan Toko Buku Gramedia Lampung dipegang oleh 

seorang Kepala Toko yang dalam menjalankan tugasnya sehari-

hari dibantu oleh beberapa Supervisor. Beberapa bagian tersebut 

adalah Supervisor Keuangan, Supervisor Administrasi, Supervisor 

Penjualan, Bagian Pembelian, Supervisor Rumah Tangga yang 

masing-masing Supervisor tersebut membawahi sub-sub bagian 

atau karyawan. 
4
 

 

                                                           
4
 Dokumen Toko Buku Gramedia 
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 Tugas dan tanggung jawab Kepala Toko dan PSDM adalah : 

a. Menetapkan, mengelola dan melaksanakan arah kebijakan, 

sasaran, strategi dan proses pengelolaan perusahaan. 

b. Mengelola sumber daya manusia. 

c. Penarikan pegawai, pelatihan dan kaderisasi. 

d. Mencari peluang bisnis (pasar baru, fleet sales, sumber 

dana dan lain-lain) 

 Supervisor Penjualan 

Supervisor penjualan bertanggung jawab kepada 

Kepala Toko dan membawahi wiraniaga (salesman), sales 

conter, operator telpon, penerimaan barang. 

Supervisor penjualan bertugas : 

a. Melaksanakan program customer service terutama 

customer retention. 

b. Melaksanakan penjualan perusahaan. 

c. Memberi latihan kepada wiraniaga. 

d. Mengawasi dan memotivasi wiraniaga. 

 Supervisor Administrasi 

Supervisor administrasibertanggungjawab kepada 

Kepala Toko dan langsung membawahi administrasi 

pembayaran, administrasi Pcount, administrasi pajak, 

administrasi pajak keluar. 
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Supervisor administrasi mempunyai tugas : 

a. Mengelola administrasi kantor termasuk administrasi ke 

personalia dan pelaporannya. 

b. Pengawasa, pemeliharaan dan pemanfaatan serta 

pengamanan kekayaan perusahaan. 

c. Menyusun anggaran-anggaran yang berhubungan dengan 

posisi keuangan seperti anggaran kas, anggaran rugi laba 

dan neraca. 

d. Menyusun laporan tentang pelaksanaan administrasi 

penjualan dan pengurusan surat-surat kendaraan. 

e. Mengawasi pelaksanaan administrasi perusahaan dan 

kebijakan perusahaan. 

f. Membantu menyususn arah dan strategi perusahaan. 

 Supervisor Komputer 

Supervisor komputer bertanggungjawab kepada Kepala 

Toko dan langsung membawahi petugas label dan petugas data 

entry. 

Supervisor komputer mempunyai tugas : 

a. Mendata seluruh barang yang masuk dan keluar. 

b. Mendata keuangan perusahaan. 

c. Memberikan keterangan harga pada suatu barang. 

d. Membantu kegiatan perusahaan. 
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 Supervisor Rumah Tangga 

Supervisor rumah tangga bertanggungjawab kepada 

Kepala Toko dan langsung membawahi keamanan, sartek M & 

E, kebersihan, penitipan barang, ekspedisi.  

Supervisor rumah tangga mempunyai tugas : 

a. Menjaga seluruh aset dan Toko Buku Gramedia 

b. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar Toko Buku 

Gramedia. 

c. Bertanggung jawab atas seluruh penitipan barang dan 

konsumen. 

d. Menjalin hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang 

terkait dalam kegiatan jual beli di Toko Buku Gramedia. 

 Bagian Pembelian 

Kepala bagian pembelian bertanggung jawab kepada 

Kepala Toko dan bertugas mengawasi pelaksanaan pembelian 

perlengkapan dalam Toko Buku Gramedia Lampung serta 

menetapkan dan mengelola seluruh aset yang ada. 

2. Hasil Data Penelitian  

a. Karakteristik Responden 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai gambaran umum 

responden yang berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. 

Penelitian ini dilakukan pada Toko Buku Gramedia Lampung pada 
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tanggal 1 Agustus 2016 s/d 3 Agustus 2016 dengan jumlah 

responden sebanyak 90 orang yaitu konsumen Toko Buku 

Gramedia. 

1) Jenis Kelamin Responden 

Tabel 4.1 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Laki-laki 34 Orang 38% 

2 Perempuan 56 Orang 62% 

Total  90 Orang 100% 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

Tabel 4.1 tersebut menunjukan bahwa responden dengan 

jenis kelamin laki-laki sebanyak 34 orang atau sebesar 38% dan 

responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 56 orang 

atau sebesar 62% perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan 

sebesar 24%. 

2) Usia Responden 

Tabel 4.2 

Distribusi Jawaban Responden berdasarkan usia 

No Usia Jumlah  Persentase (%) 

1 <20 tahun 38 Orang 42% 

2 20-30 tahun 42 Orang 47% 

3 30-40 tahun 7 Orang  8% 

4 >40 tahun 3 Orang 3% 
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Total  90 Orang 100% 

Sumer: Data primer diolah tahun 2016  

Berdasarkan data dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui 

bahwa responden yang berusia <20 tahun berjumlah 38 orang atau 

sebesar 42%, dan responden yang berusia 20-30- tahun berjumlah 

42 orang atau sebesar 47%. Responden yang berusia 30-40 tahun 

berjumlah 7 orang atau sebesar 8% dan responden yang berusia 

>40 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 3%. 

3) Pekerjaan Responden  

Tabel 4.3 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

1 Pelajar/Mahasiswa 50 Orang 55% 

2 Wiraswasta 4 Orang 5% 

3 Pegawai Negeri 8 Orang 9% 

4 Pegawai Swasta 18 Orang 20% 

5 Lainnya 10 Orang  11% 

Total  90 Orang 100% 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016  

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut terlihat bahwa responden 

yang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa berjumlah 50 orang atau 

sebesar 55%, sedangkan responden yang bekerja sebagai 

wiraswasta berjumlah 4 orang atau sebesar 5% dan responden yang 
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bekerja sebagai pegawai negeri berjumlah 8 orang atau sebesar 9%. 

Responden yang bekerja sebagai sebagai pegawai swasta berjunlah 

18 orang atau sebesar 20% dan responden yang pekerjaan lainnya 

berjumlah 10 orang atau sebesar 11%. 

b. Distribusi Jawaban Responden 

1) Gambaran distribusi jawaban  

a) Variabel X1 (Produk) 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel 

produk dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut : 

Tabel 4.4 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel 

Produk 

No Pertanyaan SS S N TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 X1.1 35 39 52 58 3 3 0 0 0 0 90 100 

2 X1.2 23 26 47 52 19 21 1 1 0 0 90 100 

3 X1.3 26 29 34 38 28 31 2 2 0 0 90 100 

4 X1.4 18 20 47 52 22 25 3 3 0 0 90 100 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

Berdasarkan data pada tabel diatas, sebagian besar 

responden memberikan jawaban setuju. Dimana hasil 

terbanyak setuju terdapat pada item 1. Item 1 yaitu Toko 

Buku Gramedia menyediakan keragaman produk yang 

ditawarkan, dengan persentase sebesar 58% atau sebanyak 

52 responden. Hasil terkecil yaitu tidak setuju terdapat pada 
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item 2 yaitu Toko Buku Gramedia menjanjikan kualitas 

produk yang ditawarkan sebesar 1% atau sebanyak 1 

responden. Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa Toko Buku Gramedia menyediakan 

keanekaragaman produk yang ditawarkan. 

 

b) Variabel X2 (Harga) 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel 

harga dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel 

Harga 

No Pertanyaan SS S N TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 X2.1 4 4 22 25 42 47 21 23 1 1 90 100 

2 X2.2 30 33 34 38 20 22 6 7 0 0 90 100 

3 X2.3 9 10 31 34 38 43 12 13 0 0 90 100 

4 X2.4 11 12 52 58 21 23 6 7 0 0 90 100 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

Berdasarkan data diatas, sebagian besar responden 

memberikan jawaban netral. Dimana hasil terbanyak 

jawaban netral terdapat pada item 1 yaitu harga produk 

yang ditawarkan terjangkau sebesar 47% atau 42 

responden. Sedangkan hasil terkecil yaitu sangat tidak 
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setuju juga terdapat pada item 1 sebesar 1% atau 1 

responden. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa harga yang ditawarkan Toko Buku Gramedia relatif 

terjangkau untuk para konsumennya. 

c) Variabel X3 (Saluran Distribusi) 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel 

saluran distribusi dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel 

saluran distribusi 

No Pertanyaan SS S N TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 X3.1 29 32 53 59 8 9 0 0 0 0 90 100 

2 X3.2 36 40 50 56 4 4 0 0 0 0 90 100 

3 X3.3 24 27 48 53 18 20 0 0 0 0 90 100 

4 X3.4 17 19 43 48 30 33 0 0 0 0 90 100 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

Berdasarkan data diatas, sebagian besar responden 

menjawab setuju. Dimana terbanyak setuju terdapat pada item 

1 yaitu Toko Buku Gramedia memiliki lokasi yang strategis 

sebesar 59% atau 53 responden. Sedangkan hasil terkecil yaitu 

netral terdapat pada item 3 yaitu tata letak produk 

memudahkan konsumen dalam mencari produk yang 

diinginkan sebesar 4% atau sebanyak 4 responden. Jadi 
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berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Toko 

Buku Gramedia memiliki lokasi yang strategis untuk 

dijangkau oleh konsumen. 

d) Variabel X4 (Promosi) 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel 

promosi dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 

Distribusi jawaban responden berdasarkan 

variabel promosi 

No Pertanyaan SS S N TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 X4.1 15 17 31 34 40 45 4 4 0 0 90 100 

2 X4.2 21 23 39 44 28 31 2 2 0 0 90 100 

3 X4.3 6 7 34 38 35 39 13 14 2 2 90 100 

4 X4.4 4 4 39 44 36 40 10 11 1 1 90 100 

Sumber: data primer diolah tahun 2016 

Berdasarkan data diatas, sebagian besar responden 

menjawab netral. Dimana hasil terbanyak netral terdapat pada item 

1 yaitu Toko Buku Gramedia melakukan promosi pada media-

media promosi baik secara langsung ataupun tidak langsung 

sebesar 45% atau 40 responden. Sedangkan hasil terkecil yaitu 

sangat tidak setuju terdapat pada item 4 yaitu saya membeli barang 

yang ditawarkan sesuai penjelasan dengan apa yang dipromosikan. 

Jadi berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen 
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relatif mengetahui promosi Toko Buku Gramedia melalui media-

media promosi baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

e) Variabel Y (Keputusan Pembelian) 

Distribusi jawaban responden berdasarkan keputusan 

pembelian dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel 

Promosi 

No Pertanyaan SS S N TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 Y.1 34 38 40 45 13 14 3 3 0 0 90 100 

2 Y.2 18 20 34 38 34 38 4 4 0 0 90 100 

3 Y.3 46 51 35 39 9 10 0 0 0 0 90 100 

4 Y.4 52 58 31 34 6 7 1 1 0 0 90 100 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016  

Berdasarkan data diatas, sebagian besar responden 

menjawab sangat setuju. Dimana hasil terbanyak sangat 

setuju terdapat pada item 4 yaitu saya merasa puas saat 

barang yang saya beli sesuai dengan yang saya harapkan 

sebesar 58% atau 52 responden. Sedangkan hasil terkecil 

yaitu tidak setuju juga terdapat pada item 4 sebesar 1% atau 

1 responden. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsumen 

sangat merasa puas apabila produk yang dibelinya sesuai 

dengan apa yang mereka harapkan. 
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B. Analisis Data 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas     

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu 

item dalam kuesioner atau skala yang ingin diukur. Validitas item 

ditunjukkkan dengan adanya dukungan  terhadap skor total. 

Penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan, maka kegiatan 

yang harus dilakukan adalah membandingkan r hitung dengan r tabel, 

dimana taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5% 

dengan n = 90 sehingga r tabel dalam penelitian ini adalah : r (0,05; 

90-2 = 88) = 0,207 

Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan 

dilakukan terlebih dahulu perhitungan statistik dengan 

menggunakan program SPSS 20. Adapun hasil output perhitungan 

uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut. 

Table 4.9 

Uji validitas variable X1 (Produk) 

Pertanyaan r hitung r table Kesimpulan 

X1.1 0,591 0,207 Valid  

X1.2 0,741 0,207 Valid 

X1.3 0,811 0,207 Valid 

X1.4 0,700 0,207 Valid 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016  
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Berdasarkan tabel 4.8 diatas, secara keseluruhan item 

pernyataan pada variabel X1 dapat dinyatakan valid karena seluruh 

item pernyataan memiliki nilai r hitungyang lebih besar dari  rtable 

yaitu sebesar 0,207. 

   Tabel 4.10 

  Validitas Variabel X2 (Harga) 

Pertanyaan  r hitung r table Kesimpulan 

X2.1 0,671 0,207 Valid 

X2.2 0,657 0,207 Valid 

X2.3 0,574 0,207 Valid 

X2.4 0,610 0,207 Valid 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, secara keseluruhan item 

pernyataan pada variabel X2 dapat dinyatakan valid karena seluruh 

item pernyataan memiliki nilai r hitungyang lebih besar dari  

rtabelyaitu sebesar 0,207. 

   Tabel 4.11 

     Validitas Variabel X3(Saluran Distribusi) 

Pertanyaan  r hitung r table Kesimpulan 

X3.1 0,753 0,207 Valid 

X3.2 0,768 0,207 Valid 

X3.3 0,732 0,207 Valid 

X3.4 0,676 0,207 Valid 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 
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Berdasarkan tabel 4.11 diatas, secara keseluruhan item 

pernyataan pada variabel X3 dapat dinyatakan valid karena seluruh 

item pernyataan memiliki nilai r hitungyang lebih besar dari  

rtabelyaitu sebesar 0,207. 

   Tabel 4.12 

Validitas Variabel X4(Promosi) 

Pertanyaan  r hitung r table Kesimpulan 

X4.1 0,447 0,207 Valid 

X4.2 0,679 0,207 Valid 

X4.3 0,670 0,207 Valid 

X4.4 0,688 0,207 Valid 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, secara keseluruhan item 

pernyataan pada variabel X4 dapat dinyatakan valid karena seluruh 

item pernyataan memiliki nilai r hitungyang lebih besar dari  

rtabelyaitu sebesar 0,207. 

   Tabel 4.13 

     Validitas Variabel Y(Keputusan Pembelian) 

Pertanyaan  r hitung r table Kesimpulan 

X3.1 0,700 0,207 Valid 

X3.2 0,690 0,207 Valid 

X3.3 0,698 0,207 Valid 

X3.4 0,700 0,207 Valid 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 
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Berdasarkan tabel 4.13 diatas, secara keseluruhan item 

pernyataan pada variabel Y dapat dinyatakan valid karena seluruh 

item pernyataan memiliki nilai r hitungyang lebih besar dari  

rtabelyaitu sebesar 0,207. 

b. Uji Reliabilitas 

  Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat 

ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukurannya diulang. Penelitian ini melakukan uji 

reliabilitas menggunakan metode Cronbach’s Alpha, dengan 

kriteria bahwa tingkat  alpha hitung lebih besar dari koefisien 

Alpha Cronbach’s sebesar 0,60 maka data yang diujikan memiliki 

tingkat reliabilitas yang baik. Adapun perhitungan tingkat alpha 

yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20. Adapun 

hasil dari perhitungannya dapat terlihat pada tabel hasil output 

SPSS di bawah ini. 

  Tabel 4.14 

Uji Reliabilitas Variabel X1(Produk) 

Reliability Statistics 

 

Cronbach’s Alpha 

 

N of Items 

.784 5 

Sumber : Data primer diolah tahun 2016 

Hasil uji reliabilitas variabel X1 dapat dilihat dalam output 

Reliability Statistics pada tabel 4.14 diatas. Dimana hasil yang 

diperoleh dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,784 dan karena 
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hasil tersebut lebih besar dari nilai koefisien Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam 

penelitian tersebut reliabel. 

Tabel 4.15 

 Uji Reliabilitas Variabel X2(Harga) 

Reliability Statistics 

 

Cronbach’s Alpha 

 

N of Items 

.739 5 

Sumber : Data primer diolah tahun 2016 

Hasil uji reliabilitas variabel X2 dapat dilihat dalam output 

Reliability Statistics pada tabel 4.15 diatas. Dimana hasil yang 

diperoleh dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,739 dan karena 

hasil tersebut lebih besar dari nilai koefisien Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam 

penelitian tersebut reliabel. 

      Tabel 4.16 

    Uji Reliabilitas Variabel X3(Saluran Distribusi) 

Reliability Statistics 

 

Cronbach’s Alpha 

 

N of Items 

.790 5 

Sumber : Data primer diolah tahun 2016 

Hasil uji reliabilitas variabel X3 dapat dilihat dalam output 

Reliability Statistics pada tabel 4.16 diatas. Dimana hasil yang 
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diperoleh dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,790 dan karena 

hasil tersebut lebih besar dari nilai koefisien Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam 

penelitian tersebut reliabel. 

  Tabel 4.17 

    Uji Reliabilitas Variabel X4(Promosi) 

Reliability Statistics 

 

Cronbach’s Alpha 

 

N of Items 

.734 5 

Sumber : Data primer diolah tahun 2016 

Hasil uji reliabilitas variabel X4 dapat dilihat dalam output 

Reliability Statistics pada tabel 4.17 diatas. Dimana hasil yang 

diperoleh dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,734 dan karena 

hasil tersebut lebih besar dari nilai koefisien Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam 

penelitian tersebut reliabel. 

   Tabel 4.18 

    Uji Reliabilitas Variabel Y (Keputusan Pembelian) 

Reliability Statistics 

 

Cronbach’s Alpha 

 

N of Items 

.644 5 

Sumber : Data primer diolah tahun 2016 
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Hasil uji reliabilitas variabel Y dapat dilihat dalam output 

Reliability Statistics pada tabel 4.18 diatas. Dimana hasil yang 

diperoleh dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,644 dan karena 

hasil tersebut lebih besar dari nilai koefisien Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam 

penelitian tersebut reliable. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak.Uji normalitas data uang dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov satu 

arah.Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu 

data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai 

nilai signifikannya. Jika signifikannya > 0,05 maka berdistribusi 

normal dan sebaliknya jika signifikan < 0,05 maka variabel tidak 

berdistribusi normal. 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 90 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation .97726976 
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Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .065 

Positive .050 

Negative -.065 

Kolmogorov-Smirnov Z .613 

Asymp. Sig. (2-tailed) .846 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data primer diolah tahun 2016 

Berdasarkan hasil diatas  diketahui bahwa nilai signifikan 

sebesar 0,846> 0,05,  sehingga dapat disimpulkan bahwa  data yang 

diuji  berdistribusi normal. 

b. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi 

dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan lain yang 

disusun menurut runtut waktu. Model regresi yang baik 

mensyaratkan tidak ada masalah autokorelasi. 

Mendeteksi autokorelasi  dengan menggunakan nilai 

Durbin Watson dengan criteria jika: 

1) Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

2) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi 

3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negative 
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Tabel 4.20 

Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .231
a
 .054 .009 2.12573 1.824 

a. Predictors: (Constant), Promosi, SaluranDistribusi, Harga, Produk  

b. Dependent Variable: KeputusanPembelian 

  Sumber : Data primer diolah tahun 2016 

Hasil analisis menunjukkan bahwa  angka D-W berada 

diantara -2 dan +2 yaitu 1,824, hal ini berarti model penelitian tidak 

ada autokeralasi.  

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada 

tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar 

variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel 

independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain 

itu untuk uji ini juga untuk menghindrari kebiasaan dalam proses 

pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi 

multikolerasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.21 
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Hasil Uji Multikolinieritas 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 13.977 2.668  5.239 .000   

Produk .209 .124 .199 1.693 .094 .803 1.246 

Harga -.182 .120 -.178 -1.519 .132 .815 1.227 

SaluranDistribusi -.091 .130 -.078 -.700 .486 .889 1.125 

Promosi .111 .124 .105 .897 .372 .812 1.231 

a. Dependent Variable: KeputusanPembelian 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

 

Berdasarkan data output diatas diketahui bahwa nilai 

tolerance lebih besar dari 0,10, sementara nilai VIF lebih kecil dari 

10,00 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. 

d. Uji Heteroskedasitas 

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance 

residual suatu periode pengamatan yang lain. cara memprediski ada 

tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan 

pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah 

atau sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas 

atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh 
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membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyembpit 

dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

3. Teknik Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis data dengan menggunakan pengujian regresi linear 

berganda untuk menjawab analis, pengaruh bauran pemasaran 

terhadap keputusan pembelian konsumen. Uji ini digunakan untuk 

menentukkan apakah pengaruh keterikatan antara X1 dengan Y, X2 

dengan Y, X3 dengan Y, X4 dengan Y, yang dapat dilihat dari besarnya 

t hitung terhadap t tabel dengan uji 2 sisi. Dalam penelitian ini 

diketahui bahwa n = 90 pada tingkat signifikan 5%. Pada tingkat 

kesalahan ( a = 0,05 ) dengan menggunakan uji 2 sisi diperoleh nilai t 

tabel (88; 0,025 ) sebesar 1.987. Sedangkan t hitung dari variabel X1 

(Produk), X2 (Harga), X3 (Saluran Distribusi), X4 (Promosi) adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.22 

Hasil Uji Regresi Berganda 
Coefficients

a
  

Coefficients
a
 Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13.977 2.668  5.239 .000 

Produk .209 .124 .199 1.693 .094 

Harga -.182 .120 -.178 -1.519 .132 

SaluranDistribusi -.091 .130 -.078 -.700 .486 

Promosi .111 .124 .105 .897 .372 

a. Dependent Variable: KeputusanPembelian 

Sumber : Data primer diolah tahun 2016 

Persamaan regresi yang didapatkan dari hasil perhitungan 

adalah sebagai berikut : Y = 13.977 + (0,209 X1)+ (-0,182X2) + (-

0,091 X3) + (0,111 X4) + e 

Dimana : 

Y = Variabel Keputusan Pembelian 

X1 =  Variabel Produk 

X2 =  Variabel Harga 

X3 =  Variabel Saluran Distribusi 

X4 =  Variabel Promosi 

Berdasarkan regresi diatas, dapat di interpretasikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta 13,977 menunjukkan besarnya minat konsumen 

untuk membeli adalah 13,977 jika variabel Produk (X1), Harga 

(X2), Saluran Distribusi (X3), dan Promosi (X4) adalah 0 (nol) 
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b. Bedasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel 

Produk (X1), mempunyai arah koefisien regresi negatif dengan 

keputusan pembelian konsumen yaitu b = 0,209  yang berarti 

bahwa apabila produk mengalami peningkatan 1 % maka 

keputusan pembelian konsumen akan meningkat sebesar 20,9 

% dengan asumsi variabel independen yang lain konstant. 

c. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel 

harga (X2) mempunyai arah koefisien regresi positif dengan 

keputusan pembelian konsumen yaitu b = -0,182 yang berarti 

bahwa apabila harga mengalami peningkatan 1 %  maka 

keputusan pembelian konsumen akan meningkat sebesar -18,2 

% dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. 

d. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel 

saluran distribusi (X3) mempunyai arah koefisien regresi positif 

dengan masyarakat miskin yaitu b = -0,091 yang berarti bahwa 

apabila saluran distribusi mengalami peningkatan 1 % maka 

keputusan pembelian konsumen akan meningkat sebesar -9,1 % 

dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. 

e. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel 

promosi (X4) mempunyai arah koefisien regresi negatif dengan 

keputusan pembelian konsumen yaitu b = 0,111 yang berarti 

bahwa apabila promosi mengalami peningkatan 1 % maka 

keputusan pembelian konsumen akan meningkat sebesar 

0,111% dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. 
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4. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
)  pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Namun penggunaan koefisien determinasi R
2 

memiliki 

kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel R
2 

meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu 

koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan nilai adjust 

R
2
. 

Tabel 4.23 

Hasil Uji Determinasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .231
a
 .054 .009 2.12573 1.824 

a. Predictors: (Constant), Promosi, SaluranDistribusi, Harga, Produk 

b. Dependent Variable: KeputusanPembelian 

 Sumber : Data primer diolah tahun 2016 

 Berdasarkan hasil ujian determinasi yang tampak pada tabel 

di atas, besarnya koefisien determinasi atau adjust R
2
adalah 0,009 hal 

tersebut berarti 0,9 % variabel keputusan pembelian konsumen dapat 

dijelaskan oleh variabel produk, harga, saluran distribusi dan promosi. 

Sedangkan sisanya (100% - 0,9%) adalah 99,1 % dijelaskan oleh 

variabel lain diluar persamaan tersebut diatas. 
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5. Uji F (Simultan)  

Nilai statistik F adalah untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimaksudkan dalam persamaan regresi 

berganda secara bersamaan berpengaruh terhadap 

variabledependen.Pengujian keberartian pengaruh peubah bebas 

terhadap peubah terikat secara keseluruhan dilakukan dengan 

menggunakan uji F pada tingkat kepercayaan 95 %.Uji Statistik F 

pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada output 

ANOVA berikut ini. 

Tabel 4.24 

Hasil Uji F 
ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 Regression  
 

Residual 
 
Total  

21.731 
 

384.091 
 

405.822 

4 
 

85 
 

89 

5.433 
 

4.519 

1.202 .316a 

 
a. Predictors: (Constant), Promosi, SaluranDistribusi, Harga, Produk 
b. Dependent Variable: KeputusanPembelian 

Sumber : Data primer diolah pada tahun 2016 

 

 

 Berdasarkan data pada kolom F diatas nilai Fhitung adalah 

1,202. Sedangkan pada Ftabel diperoleh nilai dari df 1 (k-1) atau 5-1 = 4 

dan df 2 (n-k) atau 90-5= 85 dan menghasilkan nilai Ftabel sebesar 

2,48. Nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai Fhitung < Ftabel sebesar 

1,202< 2,48 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel produk (X1), 
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harga (X2), saluran distribusi (X3), dan promosi (X4) jika diuji secara 

bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen apabila dihitung secara bersamaan. 

6. Uji T (Parsial) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh suatu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Cara pengambilan keputusan 

uji statistik t, jika sig. t < 0,05 (signifiknsi 0,05), maka hipotesis 

alternative diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen dan 

sebaliknya. Pengambilan keputusan thitung =  ttabelatau - thitung  =  -  ttabel  

jadi H0 diterima thitung > ttabel atau - thitung < ttabel jadi  

H0 ditolak. Dalam penelitian ini menggunakan ttabel yang 

diperoleh dari df = n-1 (90-1 = 99) dengan taraf signifikansi 0,05 

diperoleh ttabel sebesar 1,662. Adapun hasil uji t adalah sebagai berikut  

Tabel 4.25 

Hasil Uji T 
Coefficients

a
  

Coefficients
a
 Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13.977 2.668  5.239 .000 

Produk .209 .124 .199 1.693 .094 

Harga -.182 .120 -.178 -1.519 .132 

SaluranDistribusi -.091 .130 -.078 -.700 .486 
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Promosi .111 .124 .105 .897 .372 

a. Dependent Variable: KeputusanPembelian 

Sumber : Data primer diolah tahun 2016 

a. H1 = Produk tidak berpengaruhterhadap keputusan pembelian 

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel efisiensi 

memiliki nilai thitung sebesar 1,693 dengan sig 0,094. Hal ini 

berarti bahwa thitung (1,693) > ttabel (1,662) maka H0 

diterimadan Ha ditolak sehingga variabel harga secara statistik 

dengan a = 5 %  tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai  (sig. 0,094> 0,05). 

b. H2 = Harga tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen 

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel harga 

memiliki nilai thitung sebesar -1,519 dengan sig 0,132. Hal ini 

berarti bahwa thitung (-1,519) < ttabel (1,662) maka H0 diterima 

sehingga variabel harga secara statistik dengan a = 5 % tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Hal ini dibuktikan dengan nilai  (sig. 0,132> 0,05). 

c. H3 = Saluran distribusi tidak berpengaruh terhadap eputusan 

pembelian konsumen 

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel saluran 

distribusi memiliki nilai thitung sebesar -0,700 dengan sig 0,486. 

Hal ini berarti bahwa thitung (-0,700) < ttabel (1,662) maka H0 

diterima sehingga variabel saluran distribusi secara statistik 

dengan a = 5 % tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
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keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan nilai  (sig. 

0,486> 0,05). 

d. H4 = promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen 

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel diterima 

oleh publik memiliki nilai thitung sebesar 0,897 dengan sig 0,372. 

Hal ini berarti bahwa thitung (0,897) < ttabel (1,662) maka H0 

diterima sehingga variabel promosi secara statistik dengan a = 5 

% tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Hal ini dibuktikan dengan nilai  (sig. 

0,372> 0,05). 

 

C. Pembahasan 

1. Pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian 

konsumen 

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan diatas, diketahui 

bahwa variabel-variabel independen, yakni produk (X1), harga (X2), 

saluran distribusi (X3), dan promosi (X4) tidak berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependent, yakni keputusan pembelian 

konsumen (Y). Hal ini didapatkan berdasarkan perbandingan nilai 

Fhitung < Ftabel sebesar 1,202< 2,48 artinya keempat variabel tersebut 

tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Toko Buku Gramedia Lampung.  
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Selanjutnya secara parsial diketahui bahwa dari keempat 

variabel, yaitu produk (X1), harga (X2), saluran distribusi (X3), dan 

promosi (X4) tidak berpengaruh terhadap variabel dependent, yakni 

keputusan pembelian konsumen (Y). Hasil penelitian ini didapatkan 

berdasarkan pengujian perbandingan nilai thitung sebesar 1,693 dengan 

sig 0,094. Hal ini berarti bahwa thitung (1,693) > ttabel (1,662) maka H0 

diterima dan Ha ditolak sehingga variabel harga secara statistik 

dengan a = 5 %  tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Hal ini dibuktikan dengan nilai  (sig. 

0,094> 0,05). 

Dalam hal ini konsumen tidak memperhatikan 

keanekaragaman produk, dan kualitas produk yang ditawarkan untuk 

menjadi keputusan pembelian suatu produk di Toko Buku 

Gramedia.Berdasarkan distribusi jawaban responden dalam variabel 

produk ini yang paling dominan terdapat pada pertanyaan X1.1 yaitu 

Toko Buku Gramedia menyediakan keragaman produk yang 

ditawarkan. Persentase jawaban dari item pertanyaan tersebut sangat 

setuju 39% dan jawaban setuju 58%. Hal ini membuktikan bahwa 

respoden setuju dengan bahwa Toko Buku Gramedia menyediakan 

keanekaragaman produk yang ditawarkan.  

Namun berbeda halnya dengan hasil distribusi jawaban lainnya 

seperti tentang kualitas produk dan loyalitas produk yang memiliki 

persentase lebih rendah dari pada keanekaragaman produk. Hal ini 
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dapat menjadi faktor lain yang tidak mendukung variabel produk 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Variabel harga (X2) memiliki nilai thitung sebesar -1,519 dengan 

sig 0,132. Hal ini berarti bahwa thitung (-1,519) < ttabel (1,662) maka H0 

diterima sehingga variabel harga secara statistik dengan a = 5 % tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Hal ini dibuktikan dengan nilai  (sig. 0,132> 0,05).  

Dalam hal ini konsumen tidak memperhatikan harga jual dan 

potongan harga untuk menjadi keputusan pembelian konsumen di 

Toko Buku Gramedia.Berdasarkan distribusi jawaban responden yang 

paling dominan terdapat pada pertanyaan X2.2 dengan persentase 

jawaban sangat setuju yaitu adanya promosi discount membuat saya 

tertarik membeli produk di Toko Buku Gramedia sebesar 33%. Hal ini 

membuktikan bahwa konsumen sangat setuju dengan indikator 

potongan harga yang dilakukan Toko Buku Gramedia. 

Sedangkan distribusi jawaban responden terendah yang 

menjawab  sangat setuju terdapat pada pertanyaan X2.1 yaitu Harga 

Produk yang terjangkau sebesar 4% dan memiliki persentase terbesar 

yang menjawab tidak setuju sebesar 23%. Dari persentase tersebut 

dapat disimpulkan bahwa  indikator tersebut menjadi salah satu faktor 

yang menjadikan variabel harga tidak berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen. 
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Variabel saluran distribusi (X3) memilikinilai thitung sebesar -

0,700 dengan sig 0,486. Hal ini berarti bahwa thitung (-0,700) < ttabel 

(1,662) maka H0 diterima sehingga variabel saluran distribusi secara 

statistik dengan a = 5 % tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan nilai  (sig. 0,486> 

0,05). Dapat disimpulkan bahwa konsumen tidak memperhatikan 

saluran distribusi yang mencakup lokasi, lokasi yang strategis, dan 

pendistribusian produk untuk menjadi keputusan pembelian 

konsumen.Berdasarkan distribusi jawaban responden yang paling 

dominan terdapat pada pertanyaan X3.2 yaitu Toko Buku Gramedia 

terletak di tengah kota yang mudah untuk dijangkau yang menjawab 

sangat setuju sebesar 40%. Hal ini membuktikan bahwa dari variabel 

saluran distribusi konsumen setuju dengan indikator lokasi mudah 

dijangkau. 

Sedangkan distribusi jawaban terendah terdapat pada 

pertanyaan X3.4 yaitu Toko Buku Gramedia mendapatkan produk 

langsung dari penerbit sebesar 19%. Hal ini terjadi mungkin 

dikarenakan ketidaktahuan konsumen akan saluran distribusi yang 

terdapat di Toko Buku Gramedia. Maka dari itu indikator ini yang 

menjadikan variabel saluran distribusi tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

Variabel promosi (X4) memiliki nilai thitung sebesar 0,897 dengan 

sig 0,372. Hal ini berarti bahwa thitung (0,897) < ttabel (1,662) maka H0 

diterima sehingga variabel promosi secara statistik dengan a = 5 % 
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tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Hal ini dibuktikan dengan nilai  (sig. 0,372> 0,05).Dapat 

disimpulkan bahwa konsumen tidak mempertimbangkan variabel 

promosi dalam menentukan keputusan pembelian. 

Berdasarkan distribusi jawaban responden yang dominan 

terdapat pada pertanyaan X4.2 yaitu adanya promosi discount yang 

membuat saya tertarik membeli produk di Toko Buku Gramedia. Hal 

ini membuktikan bahwa dari keempat indikator yang ada pada 

variabel promosi hanya indikator adanya promosi penjualan seperti 

pemberian hadiah, bonus atau kupon.  

Sedangkan distribusi jawaban konsumen terendah dengan 

jawaban sangat setuju terdapat pada pertanyaan X4.4 yaitu saya 

membeli barang yang ditawarkan sesuai penjelasan dengan apa yang 

dipromosikan sebesar 4%. Hal ini membuktikan bahwa indikator 

tersebut kurang mendapatkan respon yang baik dan menjadikan 

variabel promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Dalam perhitungan regresi berganda antara variabel produk (X1), 

harga (X2), saluran distribusi (X3), dan promosi (X4) terhadap 

keputusan pembelian konsumen (Y) di buat persamaan Y = 13.977 + 

(0,209 X1)+ (-0,182X2) + (-0,091 X3) + (0,111 X4) + e hal ini berarti 

bahwa setiap peningkatan nilai variabel produk sebesar satu persen 

akan diikuti oleh naiknys nilai keputusan pembelian kosumen adalah 

20,9%, setiap kenaikan variabel harga sebesar satu persen akan diikuti 

naiknya nilai keputusan pembelian konsumen adalah -18,2%, setiap 
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kenaikan variabel saluran distribusi sebesar satu persen akan diikuti 

oleh naiknya keputusan pembelian konsumen adalah 9,1% dan setiap 

kenaikan variabel promosi sebesar satu persen akan diikuti naiknya 

nilai keputusan pembelian adalah 11,1%. Dapat disimpulkan bajwa 

pengaruh variable produk lebih berpengaruh dibandingkan variabel 

lainnya terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Dari keempat variabel tersebut tidak ada yang berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada Toko Buku 

Gramedia.Pada kenyataannya Toko Buku Gramedia masih sangat 

diminati para konsumen sebagai salah satu referensi dalam pencarian 

produk-produk yang diinginkan.Untuk itu masih harus ada 

pertimbangan lainnya dalam menarik minat konsumen dalam membeli 

produk yang ditawarkan, karena pengaruh bauran pemasaran terhadap 

keputusan pembelian konsumen sangat kecil atau bahkan bisa 

dikatakan tidak berpengarua, maka dari itu perlu analisis lagi dari 

faktor-faktor penyebab keputusan pembelian konsumen di Toko Buku 

Gramedia. 

2. Pengaruh bauran pemasaran dalam perspektif ekonomi Islam 

a. Produk 

Kejujuran adalah cara yang paling murah walau dirasakan 

sangat sulit dan telah menjadi barang yang sangat langka. Dengan 

selalu jujur pada konsumen mengenai baik buruknya atau 

kekurangan dan kelebihan suatu produk akan membuat konsumen 

percaya, tidak merasa dibohongi. 
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”....Beritahukanlah kepadaku (berdasarkan pengetahuan) jika 

kamu memang orang-orang yang benar “
5
 (QS. Al-An’am:143) 

Jadi dalam menjelaskan manfaat produk, nampaknya 

peranan data dan fakta sangat penting. Bahkan sering data dan 

fakta jauh lebih berpengaruh dibandingkan penjelasan.  

Berdasarkan distribusi jawaban pada table 4.4 dan item 

X1.4 yaitu Toko Buku Gramedia memberikan keterangan mengenai 

produk yang ditawarkan, sebagian besar responden menjawab 

setuju dengan persentase sebesar 52%. Hal ini menunjukkan 

konsumen setuju dengan indikator tersebut.  Dalam hal ini dapat 

disimpulkan bahwa Toko Buku gramedia telah memenuhi konsep 

produk menurut Nabi Muhammad Saw yaitu jujur atau tidak 

menutup-nutupi kekurangan yang ada pada produk yang 

ditawarkan. 

Toko buku Gramedia menerapkan kejujuran itu dengan 

memberikan contoh buku yang sudah dibuka segelnya untuk 

memberikan detail dari produk yang ditawarkan. Kejujuran sekali 

lagi memegang peranan utama dalam perniagaan Nabi Muhammad 

Saw. Kejujuran adalah cara yang paling murah walau dirasakan 

sangat sulit dan telah menjadi barang yang sangat langka. Dengan 

selalu jujur pada konsumen mengenai baik buruknya atau 
                                                           

5
QS. Al-An’am:143 
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kekurangan dan kelebihan suatu produk akan membuat konsumen 

percaya pada kita. 

b. Harga 

The war of price (perang harga) tidak diperkenankan karena 

akan menjadi boomerang bagi penjual. Dalam jual beli, price harus 

sesuai dengan nilai barang. Hal ini pada akhirnya akan 

menguntungkan pihak pengusaha karena kepercayaan konsumen 

akan dapat diraih dengan sendirinya. 

Dalam penetapan harga kita juga tidak diperbolehkan untuk 

mengambil keuntungan yang terlalu besar karena itu termasuk 

dalam riba. Sesuai dengan ayat Al-qu’an: 

            

      

    

 
 ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesame dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu.”(QS. An-Nisa: 29) 

 

Berdasarkan distribusi jawaban responden pada table 4.5 dan 

item X2.4 yaitu Toko Buku Gramedia memberikan harga yang 

sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan, sebagian besar 

responden menjawab setuju dengan persentase 58%. Dalam hal ini 
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menunjukkan bahwa konsumen setuju dengan harga yang 

ditawarkan sesuai dengan nilai barang. Dapat disimpulkan bahwa 

Toko Buku Gramedia menetapkan harga sesuai dengan keadaan 

produk atau kualitas produk yang ditawarkan. Hal ini menunjukan 

bahwa Toko Buku Gramedia telah memenuhi konsep harga yang 

telah diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw. Jika penulis 

bandingkan antara Toko Buku Gramedia dengan Toko Buku lain 

harga yang ditawarkan dengan Toko Buku Lainnya relatif lebih 

mahal namun hal itu sebanding dengan kualitas, pelayanan, dan 

nilai tambah lainnya. Dalam hal ini Toko Buku Gramedia 

menetapkan harga sesuai dengan kualitas, pelayanan dan nilai 

tambah lainnya yang tidak dimiliki oleh toko buku lain. 

c. Saluran Distribusi 

Nabi Muhammad melarang adanya pencegatan atau 

pemotongan jalur distribusi, inti dari pelarangan itu adalah untuk 

menghindari adanya tengkulak (perantara). Jalan perantara ini akan 

merugikan salah satu pihak, terutama bagi penjual karena barang 

dagangannya dibeli dengan harga yang lebih murah dari harga 

pasaran. Hal ini yang diperhatikan adalah perantara perniagaan 

dengan maksud mendapatkan keuntungan dari transaksi dengan 

cara tidak baik. Bahwa berdagang secara perantara (simsar) 

dibolehkan asal dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari 

satu terhadap yang lain. 

Dan dalam ayat Al-Qur’an pun sudah dijelaskan yaitu: 
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“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota 

Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-

orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, 

Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr: 7) 

 

Berdasarkan distribusi jawaban responden pada table 4.6 dan 

item X3.4 yaitu Toko buku Gramedia mendapatkan produk 

langsung dari penerbit, sebagian besar responden menjawab setuju 

dengan persentase 48%. Dapat disimpulkan bahwa penyaluran 

distribusi produk pada Toko Buku Gramedia langsung dari 

penerbit. Sesuai dengan teori dalam konsep saluran distribusi 

menurut Nabi Muhammad Saw bahwa saluran distribusi yang baik 

adalah tidak adanya pencegatan atau perantara dalam penyaluran 

produk. Dalam hal ini saluran distribusi pada Toko Buku Gramedia 

Lampung yaitu dengan cara mendapatkan produk langsung dari 

penerbit yang telah bekerjasama oleh toko buku ini untuk 

disalurkan kembali langsung ke konsumen. Selain  saluran 

distribusi variabel place dalam bauran pemasaran juga mencakup 
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lokasi. Adapun lokasi Toko Buku Gramedia yang cukup strategis 

dan mudah ditemukan serta aksesnya mudah di jangkau karena 

Toko Buku Gramedia Lampung berada di pertigaan yaitu di Jalan 

Raden Intan No 63 dan Jalan H. Mas Ibrahim Tanjung Karang, 

Bandar Lampung. 

d. Promosi 

Dalam menjual pun Nabi Muhammad tidak pernah melebih-

lebihkan produk dengan maksud untuk memikat pembeli. Nabi 

Muhammad dengan tegas menyatakan bahwa seseorang penjual 

harus menjauhkan diri dari sumpah-sumpah yang berlebihan dalam 

menjual suatu barang. Nabi Muhammad pun tidak pernah 

melakukan sumpah untuk melariskan dagangannya. Kalaupun akan 

bersumpah, Nabi Muhammad menyarankan orang itu untuk tidak 

melakukan sumpah tersebut secara berlebihan. 

Berdasarkan distribusi jawaban table 4.7 dan item X4.4 

yaitu saya membeli barang yang ditawarkan sesuai penjelasan 

dengan apa yang dipromosikan, sebagian besar responden 

menjawab setuju dengan persentase 44%. Dalam hal ini konsumen 

setuju dengan apa yang indikator tersebut. Dapat disimpulkan 

bahwa Toko Buku Gramedia telah melakukan promosi yang sudah 

sesuai dengan Ekonomi Islam, sesuai dengan konsep yang 

digunakan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dengan tidak 

menggunakan sumpah yang berlebihan, yang di maksud dengan 

sumpah yang berlebihan dalam promosi yaitu dengan melebih-
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lebihkan keunggulam yang ada dari suatu produk, sedangkan Toko 

Buku Gramedia menggunakan promosi melalui media masa, koran, 

televisi dan media lain yang tidak menimbulkan penafsiran yang 

berlebihan dari produk-produk yang di promosikan. 

 


