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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh produk,
harga, promosi, dan distribusi secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian
konsumen pada Toko Swalayan Koperasi Setia Bhakti Wanita di Surabaya. Jadi sangat
penting bagi perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor dalam keputusan pembelian
yang nantinya dapat dipakai untuk memuaskan konsumen. Oleh karena itu pihak
manajemen perusahaan harus mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keputusan
pembelian konsumen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel
produk, harga ,promosi, dan distribusi. Sampel dari yang digunakan pada penelitian ini
sebanyak 97 orang. Teknik sampel yang dipergunakan adalah purposive sampling. Jenis
data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan
kuesioner pada 97 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi
linier berganda. Hasil analisis dari penelitin ini adalah variabel produk, harga, promosi,
dan distribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan Pembelian
konsumen. Sedangkan secara parsial variabel produk mempunyai pengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian konsumen. Variabel harga, variabel promosi, dan variabel
distribusi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian
konsumen. Karena variabel harga, variabel promosi, dan variabel distribusi bagi
konsumen sama halnya dengan yang ditawarkan pesaingnya.
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PENDAHULUAN

Sejalan dengan semakin berkembangnya perekonomian Indonesia, perusahaan-
perusahaan juga semakin berkembang. Semakin banyaknya perusahaan yang sejenis akan
menimbulkan kebebasan pembeli untuk memilih serta membandingkan barang dengan
berbagai faktor, baik dari segi harga, mutu, jenis, dan sebagainya. Dengan adanya
kenyataan ini setiap perusahaan harus berusaha untuk dapat survive dan tetap eksis dalam
operasionalnya. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai usaha yang menunjang untuk
mencapai keberhasilam perusahaan dan sejalan dengan masalah-masalah perusahaan
yang cenderung semakin kompleks.

Berarti pemasar harus memahami mengapa dan bagaimana konsumen beraksi
dalam situasi konsumsi, sehingga pemasar dapat mengembangkan produk, menetapkan
harga, mengadakan promosi, dan mendistribusikan produknya sesuai dengan kebutuhan
dan keinginan konsumen dengan mempelajari perilaku konsumen, perusahaan dapat
mengetahui adanya peluang baru dan belum terpenuhinya kebutuhan dan keinginan
konsumen.

Perilaku konsumen sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi keputusan pembelian. Ditinjau dari pola pikir dan tindakan yang berbeda-
beda antar individu dalam mengambil keputusan pembelian, yaitu faktor individu
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