


1 
 

PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMELIAN PADA PRODUK MAYOUTFIT STORE DEPOK 

 

Nanda Enita Putri 

118108035 

 

Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Paramadina 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian pada 

produk Mayoutfit store Depok. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner dengan menggunakan 

bantuan google form yang berisikan 24 pertanyaan indikator dan jumlah ukuran sampel sebesar 

100 responden ditentukan dengan metode accidental sampling. Metode analisis data yang 

digunakan adalah dengan metode analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis yang 

dirumuskan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bauran pemasaran yang terdiri dari produk, 

harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik dan proses berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap keputusan pembelian pada produk Mayoutfit store Depok. Variabel produk dan orang 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada produk Mayoutfit store 

Depok. Sedangkan variabel harga, tempat, promosi, bukti fisik dan proses tidak berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada produk Mayoutfit store Depok. 

Kata Kunci : bauran pemasaran, produk, harga, tempat, promosi, orang,  

  bukti fisik, proses, keputusan pembelian 

 

I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan survei dari Badan 

Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan 

Pusat Statistik (BPS) bahwa sektor 

Ekonomi Kreatif menyumbang 7,38 

persen terhadap total perekonomian 

nasional tahun 2016 dan sektor fashion 

berkontribusi sebanyak 18,15 persen atau 
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nomer dua setelah kuliner (Margaretta, 

2017).  

Penjualan di sektor ritel modern 

meningkat sekitar 10% atau ditaksir 

menebus Rp 256 triliun pada 2019. 

Dengan meningkatnya pertumbuhan 

bisnis ritel modern, perusahaan harus 

memiliki positioning atau kelebihan yang 

menarik sehingga dapat memikat 

konsumen untuk berkunjung dan membeli 

produk tersebut (Ghaisani, 2018). 

Mayoutfit merupakan salah satu ritel 

fashion yang menjual produk khusus para 

wanita masa kini seperti pakaian, tas, 

sepatu, dan hijab. Kini Mayoutfit sudah 

memiliki 10 cabang di berbagai daerah 

seperti Bandung (Gegerkalong, 

Kepatihan, dan Buah Batu), Bekasi, 

Cianjur, Yogyakarta, Sukabumi, 

Tangerang, Jakarta (Tebet) dan Depok 

(Aquina, 2015). Selain itu, Mayoutfit 

menerapkan strategi pemasaran melalui 

media periklanan (advertising) digital, 

seperti Instagram dan Website (Mayoutfit 

Ofiicial, 2017).  

Mengenai hal tersebut, startegi 

pemasaran yang ditetapkan harus ditinjau 

dan dikembangkan sesuai dengan 

perkembangan pasar dan lingkungan pasar 

tersebut. Bauran pemasaran adalah alat 

yang ampuh bagi perusahaan yang terdiri 

dari berbagai elemen pemasaran yang 

perlu dipertimbangkan agar pelaksanaan 

strategi permasaran yang telah ditetapkan 

dapat berjalan sukses. Elemen bauran 

pemasaran meliputi produk (product), 

harga (price), tempat (place), promosi 

(promotion), orang (people), proses 

(process), dan bukti fisik (physical 

evidence) (Wardi, 2016).  

Berdasarkan fenomena tersebut, 

maka Mayoutfit store Depok dapat 

menerapkan bauran pemasaran yang 

terdiri dari Produk (Product), Harga 

(Price), Tempat (Place), Promosi 

(Promotion), Orang (People), Bukti Fisik 

(Physical Evidence) dan Proses (Process) 

sebagai salah satu upaya dalam 

mendatangkan keuntungan bagi Mayoutfit 

store Depok dan konsumen akan 

memutuskan untuk membeli produk 

Mayoutfit store Depok. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh bauran 

pemasaran secara simultan terhadap 

keputusan pembelian pada produk 

Mayoutfit store Depok? 

2. Bagaimana pengaruh bauran 

pemasaran secara parsial terhadap 

keputusan pembelian pada produk 

Mayoutfit store Depok? 
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Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh bauran 

pemasaran secara simultan terhadap 

keputusan pembelian pada produk 

Mayoutfit store Depok. 

2. Untuk mengetahui pengaruh bauran 

pemasaran secara parsial terhadap 

keputusan pembelian pada produk 

Mayoutfit store Depok.

II. LANDASAN TEORI 

Pemasaran 

Beberapa ahli memberikan bermacam-

macam definisi tentang pemasaran 

menurut M, Mursid; (2014), antara lain: 

1. W.J. Stanton: Pemasaran meliputi 

keseluruhan sistem yang 

berhubungan dengan kegiatan-

kegiatan usaha, yang bertujuan 

merencanakan, menentukan harga, 

hingga mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang-barang atau 

jasa yang akan memuaskan 

kebutuhan pembeli, baik yang actual 

maupun potensial. 

2. P.H. Nystrom: Pemasaran meliputi 

segala kegiatan mengenai penyaluran 

barang atau jasa dari tangan produsen 

ke tangan konsumen. 

Segmentasi, Targeting Dan Positioning 

Segmentasi 

Menurut Shinta, (2011) dalam kegiatan 

bisnis, segmentasi pasar digunakan untuk 

memilih pasar sasaran, mencari peluang, 

merumuskan pesan, komunikasi, 

melayani lebih baik, menganalisis 

perilaku konsumen, mendisain produk 

dan lain-lain. Segmentasi adalah suatu 

pengetahuan untuk membagi-bagi pasar 

yang heterogen ke dalam kelompok-

kelompok; yang lebih homogen, yang 

responsif terhadap produk yang ingin 

ditawarkan marketer. 

Targeting 

Menurut Shinta, (2011) targeting atau 

menetapkan target pasar adalah tahap 

selanjutnya dari analisis segmentasi. 

Target market yaitu satu atau beberapa 

segmen pasar yang akan menjadi fokus 

kegiatan pemasaran. Kadang-kadang 

targeting juga disebut selecting karena 

marketer harus menyeleksi. Menyeleksi 

disini berarti marketer harus memiliki 

keberaniannya pada beberapa bagian saja 

dan meninggalkan bagian lainnya. 

Positioning 

Menurut Shinta, (2011) positioning 

bukan merupakan sesuatu yang 

perusahaan lakukan terhadap produk, 

tetapi sesuatu yang perusahaan lakukan 
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terhadap pikiran calon pelanggan. 

Positioning bukanlah strategi produk 

tetapi strategi komunikasi, bagaimana 

menempatkan produk dalam pikiran 

konsumen, sehingga calon konsumen 

memiliki penilaian tertentu dan 

mengidentifikasikan dirinya dengan 

produk itu. 

Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran (marketing mix) 

merupakan seperangkat alat yang dapat 

digunakan pemasar untuk membentuk 

karakteristik yang ditawarkan kepada 

pelanggan. Alat-alat tersebut dapat 

digunakan untuk menyusun strategi 

jangka panjang dan juga untuk 

merancang program taktik jangka pendek 

(Tjiptono, 2019). Menurut Alma, (2013), 

dalam pemasaran kita telah mengenal 

bauran pemasaran atau marketing mix, 

berupa 4P: Product, Price, Place, dan 

Promotion. Untuk usaha yang bergerak 

dibidang pelayanan, dilengkapi dengan 

3P yaitu: People, Physical Evidence dan 

Process.  

Produk (Product) 

Produk menurut Tjiptono, (2019) 

merupakan bentuk penawaran 

perusahaan yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan organisasi melalui 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Dalam konteks ini, produk berupa apa 

saja (baik yang berwujud fisik maupun 

yang tidak) yang dapat ditawarkan 

kepada pelanggan potensial untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan 

tertentu. 

Harga (Price) 

Harga menurut Tjiptono, (2019) 

mendefinisikan harga yaitu keputusan 

bauran harga berkenan dengan kebijakan 

strategik dan taktikal, seperti tingkat 

harga, struk diskon, syarat pembayaran, 

dan tingkat diskriminasi harga di antara 

berbagai kelompok pelanggan. Harga 

juga memberikan persepsi mengenai 

kualitas.  

Tempat (Place) 

Tempat dalam bisnis merupakan 

gabungan antara lokasi dengan keputusan 

atas saluran distribusi yaitu bagaimana 

cara penyampaian barang kepada 

penggunanya dan dimana lokasinya yang 

strategis. Lokasi berarti berhubungan 

dengan dimana perusahaan harus 

didirikan (Wardi, 2016). 

Promosi (Promotion) 

Menurut Wardi, (2016) promosi adalah 

suatu proses kegiatan komunikasi yang 

dilakukan oleh perusahaan atau penyedia 

jasa dalam rangka menginformasikan, 
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membujuk, dan mengingatkan calon 

konsumen agar melakukan pembelian. 

Orang (People) 

Orang menurut Wardi, (2016) adalah 

semua pelaku yang berinteraksi langsung 

kepada konsumen dan karenanya 

mempengaruhi persepsi pembeli. Orang 

yang dimaksud adalah personel atau 

karyawan perusahaan. 

Bukti fisik (Physical Evidence) 

Menurut Wardi, (2016) bukti fisik 

merupakan tanda-tanda bukti fisik yang 

diberikan perusahaan dalam 

mengirimkan pesan-pesan yang kuat dan 

konsisten berkenan dengan apa saja yang 

ingin dicapai atau diberikan perusahaan 

kepada konsumen, serta karakteristik 

tertentu suatu barang.  

Proses (Process) 

Menurut Wardi, (2016) proses diciptakan 

dan disampaikan kepada konsumen 

merupakan faktor utama di dalam bauran 

pemasaran, karena para konsumen akan 

sering mempersepsikan sistem 

penyampaian sebagai bagaimana dari 

jasa itu sendiri.  

Keputusan Pembelian 

Keputusan Pembelian menurut Sangadji, 

(2013) adalah semua perilaku sengaja 

dilandaskan pada keinginan yang 

dihasilkan ketika konsumen secara sadar 

memilih salah satu di antara tindakan 

alternatif yang ada.  

Proses Keputusan Pembelian 

Berikut proses keputusan pembelian 

menurut Darmanto & Wardaya, (2016): 

1. Pengenalan kebutuhan 

2. Pencarian informasi 

3. Evaluasi alternatif 

4. Keputusan pembelian 

5. Perilaku pasca pembelian 

Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Johar, 

(2013) “Pengaruh Marketing Mix 

Terhadap Keputusan Pembelian Pada 

Aldila Resto Di Semarang”. Hasil 

dari penelitian ini menunjukan bahwa 

bauran pemasaran secara simultan 

berpengaruh secara signifikan dan 

positif terhadap keputusan pembelian 

di Aldila Resto Semarang. Dan hanya 

variabel produk, promosi, tempat, 

orang dan proses memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian di Aldila Resto Semarang. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh 

Tjahjono, dkk; (2013) “Analisa 

Marketing Mix, Lingkungan Sosial, 

Psikologi Terhadap Keputusan 

Pembelian Online Pakaian Wanita”. 

Penelitian ini menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan produk, 
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harga, lokasi, promosi, 

partisipan/orang, bukti fisik dan 

proses terhadap keputusan pembelian 

online pakaian wanita. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh 

Shandy, (2015) “Pengaruh Marketing 

Mix Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Pada Minimarket 

Lulumart Di Kota Samarinda”. Hasil 

terdapat dua variabel yang secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian yaitu 

variabel harga dan promosi. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh 

Firmansyah & Rosmaniar, (2015) 

“Pengaruh Marketing Mix Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen 

Sepeda Motor Honda Di Surabaya”. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan 

bahwa pada variabel marketing mix 

mempunyai pengaruh yang secara 

bersama (simultan) dan signifikan 

terhadap pembelian konsumen 

sepeda motor merek Honda di 

Surabaya. Dan hanya variabel produk 

yang mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap putusan pembelian 

konsumen sepeda motor Honda di 

Surabaya. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh 

Cendani, (2017) dalam jurnal yang 

berjudul Pengaruh Marketing Mix-7P 

terhadap Keputusan Pembelian 

Layanan Jasa Laundry Sepatu (Studi 

Pada Glow Shoes Care Semarang). 

Hasil penelitian ini terdapat pengaruh 

signifikan produk, harga, lokasi, 

promosi, partisipan/orang, bukti fisik 

dan proses secara parsial terhadap 

keputusan pembelian. 

Hipotesis Penelitian 

H1: Produk (Product) berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap 

keputusan pembelian pada produk 

Mayoutfit store Depok. 

H2: Harga (Price) berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap 

keputusan pembelian pada produk 

Mayoutfit store Depok. 

H3: Tempat (Place) berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap 

keputusan pembelian pada produk 

Mayoutfit store Depok. 

H4: Promosi (Promotion) berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap 

keputusan pembelian pada produk 

Mayoutfit store Depok. 

H5: Orang (People) berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap 

keputusan pembelian pada produk 

Mayoutfit store Depok 
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H6: Bukti Fisik (Physical Evidence) 

berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap keputusan pembelian pada 

produk Mayoutfit store Depok. 

H7: Proses (Process) berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap 

keputusan pembelian pada produk 

Mayoutfit store Depok. 

H8: Bauran Pemasaran meliputi produk, 

harga, lokasi, promosi, bukti fisik, orang, 

dan proses secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada produk Mayoutfit store 

Depok. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kausal yaitu suatu penelitian 

yang mencari dan mendeskripsikan 

adanya hubungan (sebab-akibat) dan 

pengaruh dari veriabel-variabel 

penelitian untuk ditarik kesimpulan 

(Malhotra, 2004) dalam (Tjahjono, dkk; 

2013). Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian 

yang menitikberatkan pada pengujian 

hipotesis (Tjahjono, dkk; 2013). 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah konsumen yang pernah membeli 

produk Mayoutfit store Depok. Jumlah 

sampel yang digunakan adalah 100 

responden. Kriteria pada sampel ini 

adalah konsumen yang pernah 

melakukan pembelian produk Mayoutfit 

store Depok, supaya mereka bisa 

memberikan penilaian yang tepat sesuai 

dengan yang pernah mereka dapatkan 

dari layanan Mayoutfit store Depok. 

Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian adalah non probability 

sampling dengan accidental sampling. 

Non probability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan sama 

bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. 

Sedangkan accidental sampling adalah 

teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan atau insidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai 

sumber data (Sugiyono, 2016). 

Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan kuesioner. 

Kuesioner dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan google form. 

Peneliti mengirimkan tautan survei 

kepada responden untuk di isi sesuai 

batas waktu yang telah ditentukan. 

Jawaban responden secara langsung 

terekam oleh google dan peneliti akan 
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melakukan penarikan data dalam format 

microsoft excel. 

Sumber data dalam penelitian 

penelitian ini menggunakan data primer. 

Sumber data primer dalam penelitian ini 

dari hasil jawaban kuesioner yang telah 

dikirim pada responden yang pernah 

melakukan pembelian produk Mayoutfit 

store Depok. 

Adapun pengukuran yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala likert. Skala likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau kelompok orang 

tentang fenomena sosial (Soegiyono, 

1996: 85) dalam (Sunyoto, 2014). 

Definisi Operasional Variabel  

Produk (Product) (X1): bentuk 

penawaran Mayoutfit store Depok yang 

ditujukan untuk mencapai tujuan 

organisasi melalui kebutuhan dan 

keinginan pelanggan (Tjiptono, 2019). 

Indikator (Tjahjono, A., & dkk): 

1. Kualitas produk sesuai dengan 

keinginan konsumen 

2. Varian jenis produk beragam 

3. Kualitas produk yang ditawarkan 

baik 

Harga (Price) (X2): kebijakan strategik 

Mayoutfit store Depok berupa tingkat 

harga, struk pembayaran yang akan 

ditawarkan kepada konsumen (Wardi, 

2016). Indikator (Tjahjono, A., & dkk): 

1. Harga pakaian di toko terjangkau 

2. Harga sesuai dengan kualitas produk 

3. Harga lebih murah dibandingkan 

produk lain yang sejenis 

Tempat (Place) (X3): keputusan 

distribusi menyangkut kemudahan akses 

Mayoutfit store Depok bagi para 

pelanggan potensial (Tjiptono, 2019). 

Indikator (Devina & Andreani, 2014): 

1. Lokasi mudah di jangkau 

2. Lokasi strategis 

3. Lokasi aman 

Promosi (Promotion) (X4):  Promosi 

adalah proses kegiatan komunikasi yang 

dilakukan oleh Mayoutfit store Depok 

dalam menginformasikan produk 

kepada konsumen agar melakukan 

pembelian (Wardi, 2016). Indikator 

(Devina & Andreani, 2014): 

1. Media Promosi (Instagram, website) 

2. Promosi yang dilakukan menarik 

3. Rekomendasi orang lain 

Orang (People) (X5): karyawan 

Mayoutfit store Depok yang berinteraksi 

langsung kepada konsumen dan 

karenanya mempengaruhi persepsi 

pembeli (Wardi,2016). Indikator 

(Devina & Andreani, 2014): 

1. Sedia dan siap membantu 
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2. Penampilan karyawan yang menarik 

3. Karyawan yang ramah dalam 

pelayanan 

Bukti Fisik (Physical Evidence) (X6): 

bukti yang ditawarkan oleh Mayoutfit 

store Depok ditujukan kepada 

konsumen sebagai nilai tambah 

(Tjiptono, 2019). Indikator (Sukotjo & 

Sumanto, 2010): 

1. Desain dan tata ruang toko yang 

menarik 

2. Pembayaran dengan debit atau kredit 

3. Kondisi kebersihan toko 

Proses (Process) (X7): cara atau 

mekanisme yang dilakukan oleh 

karyawan Mayoutfit store Depok dalam 

melayani untuk menarik konsumen 

membeli barang yang ditawarkan 

(Wardi, 2016). Indikator (Sukotjo & 

Sumanto, 2010): 

1. Proses pelayanan yang baik dari awal 

hingga akhir  

2. Ketelitian kerja 

3. Kemudahan saat melakukan 

pembayaran. 

Keputusan pembelian (Y): dimana 

konsumen telah menentukan pilihannya 

diantara produk Mayoutfit store Depok 

(Sangadji, 2013). Indikator (Walukow, 

dkk; 2014) 

1. Kebutuhan konsumen  

2. Pencarian informasi  

3. Kepuasan yang didapatkan konsumen 

IV. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Berikut adalah deskripsi karakteristik 

responden dari total 100 responden. 

Dimana responden pada penelitian ini 

adalah 100 responden yang telah 

membeli produk Mayoutfit store Depok 

diketahui bahwa dari segi jenis kelamin, 

mayoritas dengan persentase sebesar 

76% perempuan. Dari segi usia, 

responden Mayoutfit store Depok 

didominasi oleh anak muda yaitu di 

kisaran usia 17-25 tahun dengan 

presentase sebesar 66%, dan berasal dari 

kalangan pelajar maupun mahasiswa 

dengan presentase sebesar 45%. Dan 

dari segi domisili, mayoritas responden 

Mayoutfit store Depok berdomisili di 

Kecamatan Beji Depok dengan 

persentase sebesar 27%. Serta mayoritas 

responden mengetahui Mayoutfit store 

Depok melalui sosial media dengan 

presentase sebesar 74%.  

Berdasarkan hasil dari karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin, 

usia dan status pekerjaaan dapat 

disimpulkan bahwa hal ini sesuai dengan 

target konsumen Mayoutfit store Depok 
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yaitu wanita, serta berasal dari kalangan 

pelajar atau mahasiswi yang berusia 20 

– 25 tahun. 

Uji Validitas 

Item rHitung Sig. rTabel Ket. 

X1.1 0,337 0,000 0,195 Valid 

X1.2 0,216 0,000 0,195 Valid 

X1.3 0,307 0,000 0,195 Valid 

X2.1 0,444 0,000 0,195 Valid 

X2.2 0,467 0,000 0,195 Valid 

X2.3 0,319 0,000 0,195 Valid 

X3.1 0,363 0,000 0,195 Valid 

X3.2 0,458 0,000 0,195 Valid 

X3.3 0,535 0,000 0,195 Valid 

X4.1 0,256 0,000 0,195 Valid 

X4.2 0,213 0,000 0,195 Valid 

X4.3 0,201 0,000 0,195 Valid 

X5.1 0,417 0,000 0,195 Valid 

X5.2 0,207 0,000 0,195 Valid 

X5.3 0,318 0,000 0,195 Valid 

X6.1 0,460 0,000 0,195 Valid 

X6.2 0,390 0,000 0,195 Valid 

X6.3 0,589 0,000 0,195 Valid 

X7.1 0,408 0,000 0,195 Valid 

X7.2 0,523 0,000 0,195 Valid 

X7.3 0,378 0,000 0,195 Valid 

Y1 0,755 0,000 0,195 Valid 

Y2 0,792 0,000 0,195 Valid 

Y3 0,762 0,000 0,195 Valid 

 

Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach's 

Alphaa 
Ket. 

Produk 

(X1) 
0,693 Reliabel 

Harga (X2) 0,693 Reliabel 
Tempat 

(X3) 
0,693 Reliabel 

Promosi 
(X4) 

0,693 Reliabel 

Orang  (X5) 0,693 Reliabel 
Bukti Fisik 

(X6) 
0,693 Reliabel 

Proses (X7) 0,693 Reliabel 
Keputusan 

Pembelian 
(Y) 

0,644 Reliabel 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil output, data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik 

histogramnya menunjukkan distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan hasil analisis data, 

scatterplot dapat dilihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik 

di atas maupun di bawah angka nol pada 

sumbu Y. Maka dapat diketahui bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi.  

Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan hasil analisis data dapat 

disimpulkan bahwa nilai pada data tabel 

coefficients uji multikolinearitas 

diketahui nilai Tolerance dan VIF pada 

variabel yaitu: 

1. Product  = 0,890 / 1,124 

2. Price  = 0,681 / 1,469 
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3. Place  = 0,721 / 1,387 

4. Promotion  = 0,877 / 1,140 

5. PEOPLE  = 0,727 / 1,375 

6. Physical EvidenceI = 0,651 / 1,537 

7. Process  = 0,628 / 1,591 

Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan hasil analisis data 

menggunakan software SPSS 22.0, 

maka diperoleh hasil persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y = 16,547 + 0,345 X1 – 0,152 X2 – 

0,245 X3 - 0,095 X4 + 0,302 X5  

+ 0,014 X6 –  0,171 X7 + e 

 a = 16,547 merupakan konstanta 

yaitu estimasi dari persentase 

keputusan pembelian jika semua 

variabel bebas diasumsikan bernilai 

nol. 

 b1 = 0,345 merupakan koefisien 

produk (product) atau slope dari 

variabel produk (product) yang 

mempengaruhi variabel persentase 

keputusan pembelian. Koefisien 

regresi (b1) sebesar 0,345 dengan 

tanda positif memiliki arti apabila 

pada saat variabel bebas lainnya 

diasumsikan bernilai nol atau 

konstan pada suatu nilai tertentu 

maka dengan meningkatnya nilai 

persentase variabel produk (product) 

satu satuan akan berpengaruh 

meningkatkan nilai persentase 

keputusan pembelian sebesar 0,345 

satuan atau 34,5%. 

 b2 = -0,152 merupakan koefisien 

harga (price) atau slope dari variabel 

harga (price) yang mempengaruhi 

variabel persentase keputusan 

pembelian. Koefisien regresi (b2) 

sebesar -0,152 dengan tanda negatif 

memiliki arti apabila pada saat 

variabel bebas lainnya diasumsikan 

bernilai nol atau konstan pada suatu 

nilai tertentu maka dengan 

meningkatnya nilai persentase 

variabel harga (price) satu satuan 

akan berpengaruh menurunkan nilai 

persentase keputusan pembelian 

sebesar 0,152 satuan atau 15,2% 

 b3 = -0,245 merupakan koefisien 

tempat (place) atau slope dari 

variabel tempat (Place) yang 

mempengaruhi variabel persentase 

keputusan pembelian. Koefisien 

regresi (b3) sebesar -0,245 dengan 

tanda negatif memiliki arti apabila 

pada saat variabel bebas lainnya 

diasumsikan bernilai nol atau 

konstan pada suatu nilai tertentu 

maka dengan meningkatnya nilai 

persentase variabel tempat (place) 

satu satuan akan berpengaruh 
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menurunkan nilai persentase 

keputusan pembelian sebesar 0,245 

satuan atau 24,5% 

 b4 = -0,095 merupakan koefisien 

promosi (promotion) atau slope dari 

variabel promosi (promotion) yang 

mempengaruhi variabel persentase 

keputusan pembelian. Koefisien 

regresi (b4) sebesar 0,095 dengan 

tanda positif memiliki arti apabila 

pada saat variabel bebas lainnya 

diasumsikan bernilai nol atau 

konstan maka dengan meningkatnya 

persentase variabel promosi 

(promotion) satu satuan akan 

berpengaruh menurunkan nilai 

persentase keputusan pembelian 

sebesar 0,095 satuan atau 9,5%. 

 b5 = 0,302 merupakan koefisien 

Orang (People) atau slope dari 

variabel Orang (People) yang 

mempengaruhi variabel persentase 

keputusan pembelian. Koefisien 

regresi (b5) sebesar 0,302 dengan 

tanda positif memiliki arti apabila 

pada saat variabel bebas lainnya 

diasumsikan bernilai nol atau 

konstan maka dengan meningkatnya 

persentase variabel orang (people) 

satu satuan akan berpengaruh 

meningkatkan nilai persentase 

keputusan pembelian sebesar 0,302 

satuan atau 30,2%. 

 b6 = 0,014 merupakan koefisien 

bukti fisik (physical evidence) atau 

slope dari variabel bukti fisik 

(physical evidence) yang 

mempengaruhi variabel persentase 

keputusan pembelian. Koefisien 

regresi (b6) sebesar 0,014 dengan 

tanda negatif memiliki arti apabila 

pada saat variabel bebas lainnya 

diasumsikan bernilai nol atau 

konstan pada suatu nilai tertentu 

maka dengan meningkatnya nilai 

persentase variabel bukti fisik 

(physical evidence) satu satuan akan 

berpengaruh meningkatkan nilai 

persentase keputusan pembelian 

sebesar 0,014 satuan atau 1,4%. 

 b7 = -0,171 merupakan koefisien 

proses (process) atau slope dari 

variabel proses (process) yang 

mempengaruhi variabel persentase 

keputusan pembelian. Koefisien 

regresi (b7) sebesar -0,171 dengan 

tanda negatif memiliki arti apabila 

pada saat variabel bebas lainnya 

diasumsikan bernilai nol atau 

konstan pada suatu nilai tertentu 

maka dengan meningkatnya nilai 

persentase variabel proses (process) 
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satu satuan akan berpengaruh 

menurunkan nilai persentase 

keputusan pembelian sebesar 0,171 

satuan atau 17,1%. 

Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil analisis data, 

koefisien determinasi dapat disimpulkan 

bahwa nilai adjusted R Square (koefisien 

determinasi) sebesar 0,114. Dapat 

diartikan bahwa 11,4% variabel 

keputusan pembelian dipengaruhi oleh 

variabel bebasnya yaitu X1 Produk 

(Product), X2 Harga (Price), X3 Tempat 

(Place), X4 Promosi (Promotion), X5 

Orang (People), X6 Bukti Fisik 

(Physical Evidence), X7 Proses 

(Process). Sedangkan sisanya 88,6% 

variabel keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang 

tidak dibahas dipenelitian ini. 

Uji F (Simultan) 

Berdasarkan hasil uji statistik secara 

simultan pada lampiran 6 (hasil uji 

hipotesis) dapat disimpulkan bahwa 

didapatkan nilai F tabel dengan 

menggunakan tingkat keyakinan 95%, α 

= 5%, df1 = 7 (jumlah variabel bebas), 

df2 = (n-k-1) (100-7-1) diperoleh hasil 

sebesar 2,11. Dari hasil perbandingan 

Fhitung dengan Ftabel diketahui bahwa 

Fhitung > Ftabel (2,818 > 2,11), 

sehingga dalam hal ini hipotesis pertama 

terima. Artinya bauran pemasaran yang 

terdiri dari produk (product), harga 

(price), tempat (place), promosi 

(promotion), orang (people), proses 

(process), dan bukti fisik (physical 

evidence) secara simultan (bersama-

sama) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada produk Mayoutfit store 

Depok. 

Uji T (Parsial) 

Berdasarkan hasil uji statistik secara 

simultan dapat disimpulkan bahwa 

diperoleh hasil sebagai berikut:  

a. Variabel X1 Produk (Product) 

didapatkan hasil t hitung = 2,465 

sedangkan t tabel (α = 0,05/2 = 

0,025; db residual 100) sehingga 

diperoleh t tabel = 1,986. Dengan 

demikian t hitung > t tabel yaitu 

2,465 > 1,986 atau sig. t (0,016) < α 

(0,05) maka dapat disimpulkan 

bahwa X1 Produk (Product) 

berpengaruh Sig terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) pada produk 

Mayoutfit store Depok. 

b. Variabel X2 Harga (Price) 

didapatkan hasil t hitung = -1,201 

sedangkan t tabel (α = 0,05/2 = 

0,025; db residual 100) sehingga 
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diperoleh t tabel = 1,986. Dengan 

demikian t hitung < t tabel yaitu -

1,201 < 1,986 atau sig. t 0,233 > α 

(0,05), maka dapat disimpulkan 

bahwa X2 Harga (Price) tidak 

berpengaruh Sig terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) pada produk 

Mayoutfit store Depok pada produk 

Mayoutfit store Depok. 

c. Variabel X3 Tempat (Place) 

didapatkan hasil t hitung = -2,318 

sedangkan t tabel (α = 0,05/2 = 

0,025; db residual 100) sehingga 

diperoleh t tabel = 1,986. Dengan 

demikian t hitung < t tabel yaitu -

2,318 < 1,986 atau sig. t 0,023 < α 

(0,05), maka dapat disimpulkan 

bahwa X3 Tempat (Place) tidak 

berpengaruh Sig terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) pada produk 

Mayoutfit store Depok. 

d. Variabel X4 Promosi (Promotion) 

didapatkan hasil t hitung = -0,803 

sedangkan t tabel (α = 0,05/2 = 

0,025; db residual 100) sehingga 

diperoleh t tabel = 1,986. Dengan 

demikian t hitung < t tabel yaitu 

0,803 < 1,986 atau sig. t 0,424 > α 

(0,05), maka dapat disimpulkan 

bahwa X4 Promosi (Promotion) 

tidak berpengaruh Sig terhadap 

Keputusan Pembelian (Y) pada 

produk Mayoutfit store Depok. 

e. Variabel X5 Orang (People) 

didapatkan hasil t hitung = 2,027 

sedangkan t tabel (α = 0,05/2 = 

0,025; db residual 100) sehingga 

diperoleh t tabel = 1,986. Dengan 

demikian t hitung > t tabel yaitu 

2,027 > 1,986 atau sig. t (0,046) < α 

(0,05) maka dapat disimpulkan 

bahwa X5 Orang (People) 

berpengaruh Sig terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) pada produk 

Mayoutfit store Depok. 

f. Variabel X6 Bukti Fisik (Physical 

Evidence) didapatkan hasil t hitung = 

0,115 sedangkan t tabel (α = 0,05/2 

= 0,025; db residual 100) sehingga 

diperoleh t tabel = 1,986. Dengan 

demikian t hitung < t tabel yaitu 

0,115 < 1,986 atau sig. t 0,909 > α 

(0,05), maka dapat disimpulkan 

bahwa X6 Bukti Fisik (Physical 

Evidence) tidak berpengaruh Sig 

terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

pada produk Mayoutfit store Depok. 

g. Variabel X7 Proses (Process) 

didapatkan hasil t hitung = -1,166 

sedangkan t tabel (α = 0,05/2 = 

0,025; db residual 100) sehingga 

diperoleh t tabel = 1,986. Dengan 



15 
 

demikian t hitung < t tabel yaitu -

1,166 < 1,986 atau sig. t 0,247 > α 

(0,05), maka dapat disimpulkan 

bahwa X7 Proses (Process) tidak 

berpengaruh Sig terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) pada produk 

Mayoutfit store Depok. 

V. PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil uji statistik, maka 

dapat disimpulkan bahwa produk 

(product) berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan pembelian pada 

produk Mayoutfit store Depok. 

2. Berdasarkan hasil uji statistik, maka 

dapat disimpulkan bahwa harga 

(price) tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap keputusan pembelian 

pada produk Mayoutfit store Depok 

3. Berdasarkan hasil uji statistik, maka 

dapat disimpulkan bahwa promosi 

(promotion) tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap keputusan pembelian 

pada produk Mayoutfit store Depok. 

4. Berdasarkan hasil uji statistik, maka 

dapat disimpulkan bahwa tempat atau 

lokasi (place) tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap keputusan 

pembelian pada produk Mayoutfit 

store Depok. 

5. Berdasarkan hasil uji statistik, maka 

dapat disimpulkan bahwa orang 

(people) berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan pembelian pada 

produk Mayoutfit store Depok. 

6. Berdasarkan hasil uji statistik, maka 

dapat disimpulkan bahwa bukti fisik 

(physical evidence) tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian pada produk 

Mayoutfit store Depok. 

7. Berdasarkan hasil uji statistik, maka 

dapat disimpulkan bahwa proses 

(process) tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap keputusan pembelian 

pada produk Mayoutfit store Depok. 

8. Berdasarkan hasil uji statistik, maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel 

bauran pemasaran yang terdiri dari 

produk (product), harga (price), 

tempat (place), promosi (promotion), 

orang (people), proses (process), dan 

bukti fisik (physical evidence) 

berpengaruh dan signifikan secara 

simultan terhadap keputusan 

pembelian pada produk Mayoutfit 

Store Depok. 

Saran 

a. Bagi Mayoutfit store Depok 

1. Variabel produk disarankan agar 

terus memperhatikan kualitas 
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produknya Mayoutfit store Depok 

sehingga mampu bersaing secara 

kompetitif dalam persaingan di 

bidang retail. 

2. Variabel harga disarankan untuk 

sesuaikan harga dengan kualitas 

produk Mayoutfit store Depok 

agar konsumen tidak kecewa atas 

produk yang telah dibelinya. 

3. Variabel promosi disarankan agar 

Mayoutfit store Depok dapat 

bekerja sama dalam mengadakan 

diskon maupun memberikan 

voucher dengan salah satu 

perusahaan e-commerce, agar 

lebih banyak lagi konsumen yang 

mengetahui Mayoutfit store 

Depok sampai pada keputusan 

untuk membeli produk Mayoutfit 

store Depok.  

4. Variabel tempat atau lokasi 

disarankan agar Mayoutfit store 

Depok membuat benner atau 

baliho dengan ukuran besar dan 

jelas untuk menunjukan adanya 

Mayoutfit store Depok. 

5. Variabel orang atau karyawan 

Mayoutfit store Depok diharapkan 

menjaga penampilan karyawan 

agar terlihat rapih serta menjaga 

keramahan kepada konsumen agar 

konsumen merasa nyaman saat 

berbelanja di Mayoutfit store 

Depok. 

6. Variabel bukti fisik disarankan 

agar penataan produk sebaiknya 

setiap saat diubah agar tidak 

membosankan dan disesuaikan 

dengan keadaannya, dengan 

memperhatikan bagaimana 

bentuk, warna, ukuran, tempat dan 

perlengkapan-perlengkapan 

lainnya itu dipadukan sehingga 

penataan produk tersebut 

terlihatan rapih dan menarik, yang 

pada akhirnya akan bisa menarik 

calon pembeli atau pelanggan 

tertarik untuk membeli produk 

Mayoutfit store Depok. 

7. Variabel proses diharapkan 

Mayoutfit store Depok 

menyediakan kasir dilantai satu 

ketika konsumen ingin melakukan 

pembayaran, agar tidak terjadi 

antrian panjang dilantai dua ketika 

konsumen ingin melakukan 

pembayaran. 

8. Diharapkan kepada Mayoutfit 

store Depok agar selalu melakukan 

evaluasi setiap bulannya untuk 

mengetahui apakah bauran 

pemasaran 7P (produk, harga, 
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tempat, promosi, orang, bukti fisik 

dan proses) mempengaruhi 

konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembelian produk 

Mayoutfit store Depok. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan 

dapat menambah variabel-variabel 

selain faktor bauran pemasaran yang 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Selain itu peneliti 

selanjutnya juga dapat menambah 

sampel penelitian dan menggunakan 

alat analisis yang berbeda sehingga 

hasil penelitian ini dapat lebih 

dikembangkan.
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