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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan pembelian properti pada PT Sarana Bakti Persada. PT Sarana Bakti 
Persada merupakan salah satu perusahaan di Kota Batam yang bergerak dibidang 
developer. Pada penelitian ini populasinya adalah konsumen PT Sarana Bakti 
Persada dan sampel dari penelitian ini berjumlah 109 responden. Metode yang 
digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian kausalitas dan 
metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS (Statistical 
product and service solution) versi 25. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang 
dipakai adalah lokasi, harga dan promosi. Kemudian hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa lokasi, harga dan promosi secara parsial berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap keputusan pembelian, begitu juga secara simultan, 
variabel lokasi, harga dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian properti pada PT Sarana Bakti Persada Kota Batam.  
 
Kata Kunci: Lokasi, Harga, Promosi, Keputusan Pembelian. 
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ABSTRACT 

This study aims to find out the factors that influence properti purchase decisions 
at PT Sarana Bakti Persada. PT Sarana Bakti Persada is one of the companies in 
Batam City engaged in developers. In this study the population is consumers of 
PT Sarana Bakti Persada and the sample of this study amounted to 109 
respondents. The method used is quantitative method with causality research type 
and data analysis method used in this research is descriptive analysis method and 
multiple linear regression analysis with SPSS (Statistical product and service 
solution) version 25. In this study the factors used are location, price and 
promotion. Then the results of this study showed that the location, price and 
promotion partially have a positive and significant effect on the purchase 
decision, as well as simultaneously, variable location, price and promotion have a 
positive and significant effect on the decision to purchase properti at PT Sarana 
Bakti Persada Batam City. 
 
Keyword: Location; Price; Promotion; Buying Decision. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar belakang 

Saat melewati masa dan perkembangan zaman juga diikuti perkembangan 

ekonomi yang terjadi, mempengaruhi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

dan keinginan setiap pribadi maupun kelompok. Dengan kondisi seperti ini, 

banyak pula produsen yang berkompetisi untuk memberikan pelayanan dan 

pemenuhan kebutuhan serta keinginan konsumen. Perusahaan dari segala bidang 

harus melihat segala kebutuhan dan keinginan konsumen sebelum perusahaan 

tersebut menjual produknya kepada konsumen. Begitupun di bidang properti. 

Menurut (Wijaya & Peace Ananta, 2017) properti ialah kekayaan yang mencakup 

tanah, bangunan, sarana serta prasarana dalam satu kesatuan tidak terpisah yang 

dimana tanah atau bangunan tersebut menjadi kebutuhan dasar manusia. 

Di kota Batam banyak developer yang bersaing dalam membangun berbagai 

properti, sebagai contoh yaitu ruko (rumah toko), kios, perumahan dan apartemen. 

Dapat dikatakan hampir setiap ada lahan kosong banyak perusahaan dibidang 

developer akan segera membangun berbagai properti. Dengan pembangunan yang 

berlomba inipun membuat konsumen menjadi ingin memiliki berbagai properti 

yang ada, baik untuk penggunaan pribadi maupun untuk investasi. Dalam 

berinvestasi properti konsumen bisa mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi 

karena harga jual properti meningkat setiap tahun, selain digunakan sendiri dan 

menjadi investasi, properti juga bisa disewakan agar tetap bisa mendapatkan 

manfaatnya ketika properti tersebut tidak digunakan atau ditinggali oleh pemilik. 
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Dalam memilih properti yang ingin dibeli, tentu saja ada faktor pertimbangan 

konsumen dalam memutuskan apakah properti tersebut layak dan sesuai atau tidak 

dengan kebutuhan ataupun keinginan konsumen. Adapun faktor-faktor yang 

berpengaruh dalam pemilihan properti oleh konsumen, antara lain lokasi, harga, 

dan promosi. 

Menurut Tresnanda dalam (Harjanto, 2016) lokasi, yaitu posisi geografis di 

mana pengembang menentukan rumah yang akan dibangun, dan pilihan lokasi 

menjadi sangat penting sebagai faktor kompetitif dalam memikat pelanggan. 

Dimana lokasi sering kali menjadi faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

membeli properti. Saat lokasi dari sebuah bangunan strategis, seperti 

dipertengahan kota, dekat dengan beberapa tempat yang memudahkan konsumen 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu akan membuat konsumen menjadi 

ingin memiliki tempat tinggal di lokasi tersebut, begitu juga jika properti itu 

dijadikan investasi atau untuk disewakan ke orang ketiga, karna akan banyak 

diminati. 

Keinginan dan kebutuhan konsumen dalam membeli properti juga 

ditentukan oleh daya beli dan kemampuan konsumen, sehingga keuangan juga 

sama pentingnya dengan lokasi dalam penentuan pilihan terhadap pembelian 

properti. Penentuan pasar dalam sub-sektor properti berdasar pada bersarnya 

permintaan dan penawaran langsung yang nantinya juga akan mempengaruhi 

harga. Menurut (Gede Marendra et al., 2018) harga adalah sejumlah uang yang 

wajib dibayarkan saat melakukan transaksi pembelian produk maupun jasa untuk 

memperoleh keunggulan dari penawaran oleh bauran pemasaran perusahaan. 
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Sehingga dijelaskan harga merupakan pembebanan sejumlah uang untuk 

memperoleh sesuatu yang bernilai. 

Konsumen melaksanakan pembelian atas produk atau jasa ketika penawaran 

harga yang diberi perusahaan sepadan dengan apa yang akan diperoleh konsumen, 

hal ini meliputi lokasi strategis, kualitas produk yang baik, dan fasilitas yang 

didapatkan. Ketika produk maupun jasa memiliki harga yang sesuai dengan apa 

yang didapatkan, maka ada potensi besar untuk konsumen membeli produk 

maupun jasa tersebut. 

Selain lokasi strategis dan nominal biaya yang perlu dikorbankan konsumen 

agar bisa menikmati barang dan jasa, perlunya peran perusahaan untuk bagaimana 

memperkenalkan atau memasarkan produknya. Berbagai macam cara dan usaha 

akan dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan atau memperkenalkan 

produk atau jasa yang di tawarkan. Bisa melalui iklan diberbagai media cetak, 

iklan di tv, juga info yang diberikan dari satu pihak ke pihak lainnya dan salah 

satu iklan yang menjadi sering digunakan dalam pemasaran yaitu iklan di media 

sosial. Produsen harus memiliki kreatifitas dan keunikan dalam memasarkan 

produk atau jasanya. Menurut (Prod et al., 2017) promosi adalah tahap dimana 

perusahaan produsen menyebarkan informasi dan mempengaruhi konsumen agar 

membeli produknya dan loyal terhadap penawaran yang diberikan perusahaan 

tersebut. Ketika promosi dilakukan dengan baik dan penyampaian informasi 

dilakukan dengan tepat dan menarik, maka konsumen akan mulai tertarik untuk 

mengetahui penawaran oleh produsen dengan lebih jelas lagi perihal produk atau 

jasa yang ditawarkan. 
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Penelitian ini mengambil objek dari PT Sarana Bakti Persada yang 

merupakan salah satu perusahaan developer di Kota Batam. Berdiri pada awal 

tahun 2019 dan sedang membangun proyek kawasan Nagoya Thamrin City yang 

beralamat di Jl. Imam Bonjol, memiliki lokasi di tengah kota yang strategis yang 

banyak di lalu lalangi masyarakat dan menarik untuk menjadi tempat hunian, 

investasi ataupun tempat usaha. Namun, lokasi yang memiliki luas sebesar 55 

hektar ini tidak memungkinkan untuk dilakukan ekspansi karena disekelilingnya 

telah padat oleh bangunan lain.  Dalam proyek ini, PT Sarana Bakti Persada 

membangun beberapa properti, seperti Apartemen, Ruko, Kios, Gedung, Club 

House dan Hotel yang sudah dimulai sejak awal berdiri. Penelitian ini akan 

berfokus pada Apartemen yang didirikan oleh PT Sarana Bakti Persada yaitu 

Apartemen Nagoya Thamrin City tower A sebanyak 434 unit dengan 310 unit 

yang dipasarkan, 124 unit untuk dikelola manajemen Nagoya Thamrin City dan 

Apartemen Nagoya Thamrin City tower B sebanyak 196 unit. 

Dengan lokasi yang strategis ini, harga yang ditawarkan pun sangat 

bervariatif, tergantung pada tipe dan letak lantai pada Apartemen tersebut. 

Semakin besar unit yang ditawarkan maka semakin tinggi harga yang diberikan, 

begitu juga dengan tinggi lantai unit yang ditawarkan, semakin tinggi unit lantai 

yang ditawarkan maka semakin tinggi pula harga yang diberikan. Tetapi untuk 

apartemen Nagoya Thamrin City, PT Sarana Bakti Persada tidak menyediakan 

fasilitas pendukung seperti kolam berenang dan pusat kebugaran yang biasanya 

ditemukan pada apartemen-apartemen lainnya. Pada kawasan Nagoya Thamrin 

City PT Sarana Bakti Persada akan mendirikan club house untuk menjadi sarana 



5 
 

 
 

pendukung yang nantinya akan ada kolam berenang, pusat kebugaran, spa, sauna, 

steam dan refleksi pijat kaki. Jadi harga yang ditawarkan PT Sarana Bakti Persada 

hanya untuk unit apartemennya saja. 

Saat ini PT Sarana Bakti Persada memasarkan apartemen Nagoya Thamrin 

City sebagian besar melalui perusahaan agen pemasaran dan marketing freelance, 

pada awal tahun 2019 PT Sarana Bakti Persada sempat memiliki marketing 

inhouse untuk memperkenalkan dan memasarkan proyek PT Sarana Bakti 

Persada, namun tidak bertahan lama, hanya beberapa bulan saja yang diduga 

membuat PT Sarana Bakti Persada tidak maksimal dalam melakukan pemasaran 

sehingga pemasaran harus dilakukan oleh agen dan penyampaian dari pihak satu 

ke pihak lainnya dengan didukung pemberian brosur, flyer, serta iklan pada 

banner dan iklan berbasis produk LED (digital) oleh PT Sarana Bakti Persada di 

beberapa titik jalan di Kota Batam. 

Tabel 1.1. Rekap Penjualan Apartemen NCT Tahun 2019 

No. Bulan Tower A 
(unit) 

Tower B 
(unit) 

1 Januari 7 0 
2 Februari 65 0 
3 Maret 74 0 
4 April 27 20 
5 Mei 2 42 
6 Juni 9 11 
7 Juli 14 18 
8 Agustus 16 9 
9 September 9 9 
10 Oktober 2 5 
11 November 5 3 
12 Desember 1 9 

Total 231 126 
 Sumber: PT Sarana Bakti Persada 
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Berdasarkan laporan rekapan penjualan Apartemen Nagoya Thamrin City 

diatas, terlihat bahwa terjadi fluktuasi jumlah penjualan unit apartemen di PT 

Sarana Bakti Persada selama periode tahun 2019. Penjualan apartemen Nagoya 

Thamrin City hanya banyak terjadi di awal tahun dan dimana apartemen Nagoya 

Thamrin City baru mulai dipasarkan dengan harga promo yang diberikan. 

Penilitan oleh (Sinaga Kristina & Syaifullah, 2018) menerangkan ada 

variabel harga, lokasi dan bangunan dengan bersamaan ada memiliki pengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian. Dan penelitian dari (Ernawati, 2019) 

menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kualitas 

produk dan variabel promosi terhadap suatu keputusan pembelian.  

Dari latar belakang diatas dan dengan dasar banyaknya properti yang 

dibangun di Kota Batam ini, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan dan 

mencermati faktor-faktor apa saja yang membuat konsumen membeli properti 

berupa apartemen pada PT Sarana Bakti Persada. Dengan judul penelitian 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 

PEMBELIAN PROPERTI PADA PT SARANA BAKTI PERSADA KOT A 

BATAM.  

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasar pada yang sudah disampaikan penulis pada latar belakang, berikut 

hasil pengidentifikasian masalah dari penelitian ini: 

1. Persaingan yang tinggi. 

2. Tidak adanya tempat untuk dilakukan ekspansi. 

3. Harga yang bervariatif dengan fasilitas yang seadanya. 
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4. Promosi yang tidak maksimal dari PT Sarana Bakti Persada. 

1.3. Batasan Masalah 

Dengan adanya keterbatasan dan untuk dapat lebih berfokus pada 

permasalahan yang telah diidentifikasi, sehingga penulis membatasi variabel dan 

objek yang akan diteliti. Adapun penelitian ini memiliki batasan yang dibuat, 

yakni: 

1. Variabel Dependen pada penelitian ini adalah keputusan pembelian. 

2. Variabel Independen pada penilitan ini yaitu lokasi, harga, juga promosi. 

3. Objek pada penelitian ini yaitu konsumen apartemen Nagoya Thamrin City 

dari PT Sarana Bakti Persada. 

1.4. Rumusan Masalah 

Setelah dijabarkan di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah Lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian properti pada PT 

Sarana Bakti Persada? 

2. Apakah Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian properti pada PT 

Sarana Bakti Persada? 

3. Apakah Promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian properti pada PT 

Sarana Bakti Persada? 

4. Apakah Lokasi, Harga dan Promosi bersama-sama berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian properti pada PT Sarana Bakti Persada? 
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1.5. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah Lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Apartemen pada PT Sarana Bakti Persada. 

2. Untuk mengetahui apakah Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Apartemen pada PT Sarana Bakti Persada. 

3. Untuk mengetahui apakah Promosi berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian Apartemen pada PT Sarana Bakti Persada. 

4. Untuk mengetahui apakah Lokasi, Harga dan Promosi berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian Apartemen pada PT Sarana Bakti Persada. 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis ketika dilakukan penelitian dijabarkan di bawah ini: 

1. Untuk memperluas pengetahuan juga pemahaman tentang pengaruh lokasi, 

harga dan promosi terhadap keputusan pembelian suatu perusahaan. 

2. Penelitian ini kedepannya mampu menjadi tambahan bahan-bahan refrerensi 

penelitian yang akan dilakukan dengan pembahasan atau permasalahan yang 

sama berhubungan dengan lokasi, harga, promosi dan keputusan pembelian. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

Terdapat manfaat praktis yang terdapat pada penelitian ini dan kemudian 

dijabarkan dalam penjelasan di bawah ini: 
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1. Bagi Penulis 

Hasil penenlitian nantinya dapat menjadi wawasan yang menambah 

pengetahuan penulis dalam rencana menjalankan usaha untuk kedepannya. 

2. Bagi Univeristas Putera Batam 

Dengan dilakukannya sebuah penelitian, peneliti mengharapkan hal ini bisa 

membantu juga memberikan referensi pustaka serta kajian teori untuk para 

mahasiswa Universitas Putera Batam yang akan melakukan penelitian 

berikutnya. 

3. Bagi perusahaan 

Dengan adanya hasil dari dilakukan penelitian ini, Peneliti mengharapkan dari 

hasil penelitian ini perusahaan mampu berusaha dalam penciptaan dan 

pengembangan produk-produk yang lebih baik serta tingkat promosi 

dimaksimalkan agar dapat meningkatkan kepuasan konsumen sehingga 

berminat untuk membeli properti dari developer yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Lokasi 

2.1.1.1. Pengertian Lokasi 

Swastha dalam (Ali & Khuzaini, 2017) lokasi dengan arti singkat 

merupakan tempat dilaksanakannya usaha atau kegiatan usaha. Dalam 

perkembangan bisnis ada faktor lokasi yang perlu diperhatikan yaitu perkotaan, 

cara serta waktu untuk mencapai lokasi tersebut, hal ini membuat penentuan 

sebuah lokasi harus sangat diperhatikan dan diputuskan secara bijak. Ketika 

seorang konsumen yang merupakan end user membeli rumah di suatu lokasi, ada 

kemungkinan mereka akan mengajak keluarga maupun kerabat untuk bersamaan 

membeli produk di lokasi yang sama (Suryanto & Daryanto, 2019 : 174) 

Menurut (Sibarani, Armayanti, Irwansyah, & Suharianto, 2019 : 41), lokasi 

ialah suatu tempat yang letaknya sudah tetap dan strategis, yang mana hal tersebut 

berpengaruh kepada seseorang dalam menciptakan keinginan melakukan 

pembelian dengan alasan bahwa lokasi tersebut sudah strategis, seperti bertempat 

di arus bisnis, dan sebagainya. Dalam (Abdullah & Tantri, 2016), pentingnya 

lokasi terkhusus mengenai barang-barang dagangan, susunan jenis-jenis barang 

yang tepat haruslah terletak pada tempat yang tepat serta pada saat yang tepat pula 

untuk memaksimalkan kesempatan penjualan yang menguntungkan. 
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Berdasar pada pengertian yang disampaikan adapun kesimpulan yang bisa 

ditarik, yaitu pentingnya faktor lokasi yang dapat mempengaruhi konsumen atau 

calon konsumen dalam melakukan pembelian, begitu juga dengan lokasi suatu 

properti, ketika suatu properti berada di lokasi yang strategis memungkinkan 

konsumen akan sangat tertarik untuk membeli properti tersebut dikarenakan 

lokasi yang strategis adalah lokasi yang seharusnya memiliki akses dan 

penempatan yang tepat untuk menjadi lokasi hunian agar konsumen tidak 

kesusahan dalam melakukan kegiatannya setiap hari.  

2.1.1.2. Faktor-faktor dalam Pemilihan Lokasi 

Dalam (Sibarani et al., 2019 : 44), terdapat lima faktor dalam memilih 

daerah lokasi secara umum, yaitu : 

1. Dekat dengan pasar 

2. Dekat dengan bahan baku 

3. Tersedianya fasilitas pengangkutan 

4. Terjaminnya pelayanan umum seperti penerangan listrik, air, bahan bakar 

5. Kondisi iklim dan lingkungan yang menyenangkan 

2.1.1.3. Indikator Lokasi 

Menurut (Senggetang, Mandey, & Moniharapon, 2019), terdapat 4 indikator 

dalam variabel lokasi, yaitu: 

1. Akses, sarana transportasi dapat dengan mudah untuk melewati dan 

menjangkau lokasi tersebut. 

2. Visibilitas, lokasi terlihat jelas saat berada dalam jarak pandang normal.  

3. Tempat parkir yang luas, nyaman dan aman bagi setiap kendaraan. 
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4. Ekspansi, ialah ketersediaan kawasan jika suatu saat akan melakukan 

perluasan usaha dikedepannya. 

2.1.2. Harga 

2.1.2.1. Pengertian Harga 

Arti harga atau nilai tukar dapat dipersamakan juga dengan uang untuk 

memperoleh manfaat dari produk bagi perorangan maupun kelompok dalam 

kurun jangka waktu dan tempat khusus, menurut (Oentoro, 2012 : 149). Harga 

ialah sejumlah dana yang dibayar oleh konsumen untuk menikmatinya, yang juga 

merupakan komponen penting karna menentukan keuntungan dan kelangsungan 

hidup perusahaan menurut (Musfar, 2020 : 13). 

Menurut (Wahjono, 2013 : 114), harga merupakan hal yang perlu untuk 

dipertimbangkan dan dibuat dengan sebaik mungkin, karena penerimaan 

pendapatan akan dipengaruhi oleh harga. Dimana saat melakukan penetapan harga 

yang sangat tinggi dapat menyebabkan produk atau jasa tidak diminati atau tidak 

laku, sebaliknya saat harga berada sangat rendah maka akan dinilai bahwa produk 

atau jasa tidak bagus atau dapat menyebabkan kerugian. Menurut (Nisa’, 2017), 

Harga berperan langsung dalam membentuk nilai pelanggan, karena harga 

menjadi hal yang perlu disediakan pelanggan untuk memperoleh keuntungan yang 

diberikan perusahaan. 

Harga menentukan keberlanjutan suatu barang atau jasa, karna dengan harga 

penawaran yang tinggi diawal pengenalan produk maka persepsi yang diterima 

dari barang atau jasa tersebut adalah produk mahal, dan ketika harga yang tinggi 

tidak diiringi dengan kualitas produk maupun layanan yang baik maka akan 
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mengakibatkan terjadinya kesulitan untuk dapat terus bertahan di pasar. 

Sebaliknya pada saat peluncuran produk dengan harga yang murah, produk 

tersebut akan dianggap tidak memiliki kualitas yang baik dan saat produk 

mengalami kenaikan harga akan terjadi penolakan dan produk tidak dapat terjual 

dengan baik seperti saat berada pada harga rendah (Wahjono, 2013 : 114). 

Menurut (Musfar, 2020 : 14), terkadang konsumen dapat secara langsung 

membentuk kesan terhadap produk dengan melihat harganya. Rendahnya harga 

sebuah produk diartikan sebagai barang bermutu rendah, karena konsumen lebih 

cenderung membandingkan dengan para pesaing yang memiliki jenis barang yang 

sama sehingga mengakibatkan dengan harga yang tinggi akan menyebabkan 

tingginya biaya daripada manfaat.  

Dengan ini dapat dikatakan harga ialah sejumlah biaya yang dikeluarkan 

konsumen agar mendapatkan kebutuhan juga keinginannya. Dengan harapan apa 

yang didapatkan sesuai dengan apa yang dikeluarkan, dan seringkali harga 

menjadi hal yang membuat konsumen memiliki persepsi sendiri mengenai produk 

yang ditawarkan perusahaan. Harga yang ditawarkan pada produk properti pada 

dasarnya bukan nominal yang kecil yang bisa dikeluarkan oleh seluruh golongan 

masyarakat, oleh karna itu konsumen yang rela mengeluarkan sejumlah nilai uang 

untuk menukarkannya dengan properti mengharapkan hal yang setimpal dengan 

apa yang dikeluarkan. Baik dari segi kualitas properti, lokasi, maupun fasilitas 

yang didapat. Dengan begitu konsumen merasa tenang ketika mengeluarkan 

sejumlah nilai untuk mendapatkan properti tersebut. 
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2.1.2.2. Faktor-Faktor Kepekaan Harga 

Dalam (Wijayanti, 2018 : 72), adapun kepekaan harga produk dan jasa 

dipasar dipengaruhi dengan berbagai faktor, antara lain: 

1. Keunikan dari masing-masing produk atau jasa. Hal ini tentu akan 

membedakan produk satu dengan produk lainnya, di antaranya adalah nama 

merek, formulasi, desain, jenis kemasan, dan manfaat produk. 

2. Ketiadaan subsitusi produk atau produk terkait, hanya terdiri dari satu pada 

kategorinya. 

3. Kualitas setiap produk berbeda.  

4. Sifat eksluksif suatu produk. Jika dianggap eksklusif, kecenderungannya 

adalah konsumen akan rela membayar berapa pun. 

5. Umur kelayakan produk. 

6. Kegunaan produk bagi konsumen. Jika konsumen menganggap produk itu 

sebagai bagian asetnya, maka baginya harga produk itu tidak menjadi 

halangan untuk membelinya. 

2.1.2.3. Strategi Penentuan Harga yang Mempengaruhi Psikologis Konsumen 

Dalam (Oentoro, 2012 : 151) menjelaskan ada lima strategi untuk 

menentukan harga yang mampu mempengaruhi konsumen , yaitu : 

1. Prestige Pricing/Harga Prestis. Adapun harga dipatok dengan harga tinggi 

untuk memulai produk dengan citra yang berkualitas tinggi dimana hal ini 

biasa digunakan pada produk khusus. 

2. Odd Pricing/Harga Ganjil. Penetapan dilakukan dengan menggunakan angka 

ganjil yang tampak lebih rendah dibandingkan dengan harga sebelumnya 
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dimana hal ini bertujuan membuat pembeli berpikir bahwa produk tersebut 

lebih murah. 

3. Multiple-Unit Pricing/Harga Rabat. Ini cenderung memberikan discount 

dengan memenuhi syarat pembelian minimum. 

4. Price Lining/Harga Lini, pemberian standar harga yang berbeda-beda antara 

satu lini produk dengan lainnya. 

5. Leader Pricing/Pemimpin Harga, ialah melakukan penetapan harga dibawah 

harga pasar dengan tujuan perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang 

lebih. 

2.1.2.4. Aspek Harga 

Menurut (Wijayanti, 2018 : 72), harga suatu produk dipengaruhi oleh 

berbagai aspek, antara lain : 

1. Jenis-jenis biaya 

2. Aspek tingkat produksi 

3. Aspek jenis-jenis servis atau layanan. 

Secara garis besar penentuan harga suatu produk akan berbeda antara produk 

satu dengan produk lainnya. 

2.1.2.5 Indikator Harga 

Menurut (Al rasyid & Tri Indah, 2018), terdapat empat indikator sebagai 

pendukung dalam variabel harga, yaitu: 

1. Keterjangkauan harga. Dimana yang dimaksud adalah harga memiliki 

kesesuaian dengan daya beli konsumen begitu juga harga yang telah ditentukan 

dapat dijangkau. 
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2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk, yaitu kualitas sebuah barang atau 

produk mendasari suatu penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaaan. 

3. Daya saing harga, yaitu ketika harga produk pesaing berpengaruh dengan cara 

membandingkannya dengan harga suatu produk atau barang yang dijual. 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat, adapaun yang dimaksud harga yang 

diberikan harus berdasar pada manfaat yang dapat diterima konsumen. 

2.1.3. Promosi 

2.1.3.1. Pengertian Promosi 

 Adanya promosi menjadi bagian tentunya hal penting dalam operasional 

perusahaan karna dapat memberikan informasi tentang produk yang diciptakannya 

serta berbagai macam keunggulan dari produk yang dipasarkan, yang mana 

diharapkan para konsumen nantinya memiliki minat terhadap produk yang 

ditawarkan sehingga melakukan pembelian pada produk. Promosi juga merupakan 

kegiatan dari perusahaan untuk dapat berkomunikasi mengenai produk yang 

dimilikinya kepada konsumen, (Ernawati, 2019). 

Promosi menjadi salah satu aktivitas pemasaran yang bisa menentukan 

keberhasilan suatu barang atau jasa atau bisnis lainnya. Ini juga menjadi salah satu 

kunci keberhasilan produk pada pasarnya. Promosi wajib tepat dan benar, dan 

juga harus dilakukan serasi bersama trik pemasaran yang sudah ditetapkan dari 

segi segmentasi, targeting dan positioning. Promosi merupakan aktivitas unik 

yang harus senantiasa berubah sesuai perkembangan dan keinginan konsumen, 

(Wijayanti, 2018 : 74). 
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Menurut (Musfar, 2020 : 17), promosi ialah bagian yang sangat diperlukan 

dalam pemasaran karena bisa mengembangkan brand recognition atau kesan pada 

merek dan penjualan. Peran promosi adalah menyampaikan dan mempengaruhi 

calon pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan perusahaan. Hakikatnya 

promosi ialah seni menarik lebih banyak konsumen dan calon konsumen dari 

perusahaan. Promosi juga merupakan salah satu bentuk upaya pemasar untuk 

memberitahukan dan mempengaruhi masyarakat yang kemudian memiliki 

ketertarikan untuk melakukan transaksi atau menukar produk yang dijual oleh 

perusahaan, (Oentoro, 2012 : 173). Ketika kegiatan promosi dijalankan, maka 

perusahaan harus sangat maksimal dalam menjalankan kegiatan tersebut karna 

promosi menjadi kesan pertama konsumen dalam melihat dan menilai produk 

yang ditawarkan. Meskipun pada dasarnya kualitas produk yang ditawarkan baik, 

tapi ketika dalam hal mempromosikan produk tidak maksimal dan terlihat acuh 

tak acuh maka konsumen akan ragu untuk mengetahui lebih dalam tentang produk 

tersebut, bahkan konsumen bisa saja langsung menolak ketika baru beberapa saat 

produk tersebut diperkenalkan atau ditawarkan. Terutama dalam mempromosikan 

properti, produk yang tergolong tidak murah, harus dengan keseriusan, ke-

kreatifan perusahaan atau sales marketing dan pembawaan yang meyakinkan 

bahwa produk yang ditawarkan memiliki manfaat dan konsumen tidak akan 

kecewa ketika membeli properti tersebut. 

2.1.3.2. Tujuan Promosi 

  Menurut (Wahjono, 2013 : 134), tujuan dari promosi ialah untuk 

menginformasikan kepada publik mengenai keberadaan produk, kegunaan 
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produk, kelebihan produk, karakter produk, harga produk, dimana dan bagaimana 

cara memperoleh produk. Hampir sama dengan pendapat dalam (Wijayanti, 2018 

: 75), bahwa promosi dirancang untuk menyampaikan informasi mengenai produk 

dengan benar kepada publik sehingga publik dapat mendengar, melihat, tertarik 

dan membeli produk, kemudian bersedia dan mampu merekomendasikan orang 

lain untuk membeli produk tersebut. Terutama untuk menarik sasaran yaitu 

konsumen yang pas dengan segmentasi pasar yang sudah ditetapkan. 

2.1.3.3. Metode Strategi Promosi 

 Dalam buku (Wijayanti, 2018 : 75), ada 2 metode dalam melakukan strategi 

promosi untuk suatu produk, yang pertama yaitu Above the line atau disebut 

Thematic Promotion yang adalah program promosi jangka panjang dan Below the 

line atau disebut Schematic Promotion yang adalah promosi jangka pendek. 

2.1.3.4. Alat-Alat Promosi untuk Penjualan Efektif 

Berikut daftar alat promosi penting yang bisa digunakan untuk mewujudkan 

program penjualan efektif menurut (Oentoro, 2012 : 178) : 

1. Iklan, media promosi yang memiliki keunggulan dalam menyebarkan 

informasi secara cepat dan diingat dalam waktu yang singkat. Hal yg harus 

disadari tentang tingkatan perilaku konsumen adalah AIDA, Attention 

(perhatian), Interest (minat), Desire (keinginan), Action (tindakan). 

2. Kewiraniagaan, ialah langkah konkret untuk membangun penjualan langsung, 

yang dirancang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dimana seorang sales 

mempunyai kesempatan untuk bertemu langsung dengan konsumen agar 

mengetahui sejauh mana produk atau layanan mendapat respon dari 
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masyarakat, berupa penolakan atau perjanjian jual beli. Ada 5 alasan utama 

masyarakat menolak produk yang ditawarkan perusahaan, yang pertama 

harga, dalam bentuk pemberian diskon atau toleransi pembayaran, yang kedua 

loyalitas pada pemasok sebelumnya, dimana masyarakat sering merasa 

nyaman dengan pemasok sebelumnya dimana proses transaksi terbukti dalam 

sekian waktu, yang ketiga tak mampu membuat keputusan, dimana seringkali 

sales mendapat penolakan dari masyarakat karena tidak mampunya calon 

pelanggan untuk memutuskan, yang keempat faktor pendukung yang kurang 

kompetitif, yaitu dimana produk yang banyak ditawarkan merupakan produk 

yang memiliki perubahan yang hebat tetapi berbeda dengan produk yang 

diinginkan konsumen, dan terakhir konsumen merasa tidak suka dengan 

perusahaan, sistem dan orang yang menawarkan produk, sebagai contoh 

ketika suatu perusahaaan menawarkan 5 produk yang mirip tapi dengan merek 

yang berbeda, lalu salah satu dari kelima produk tersebut memiliki masalah 

yang akhirnya masyarakat merasa gelisah, memungkinkan bahwa 4 produk 

yang lain tidak akan di konsumsi oleh masyarakat karna sudah memiliki 

persepsi buruk untuk produk yang ditawarkan perusahaan tersebut. 

3. Promosi konsumen, tujuannya adalah untuk memberikan pengaruh yang cepat 

pada saat pembelian, yang dapat digabungkan dengan satu atau lebih dari 

tujuan dasar. 

4. Promosi dealer, yang meliputi berbagai jenis iklan, etalase, pemberian hadiah, 

dan penggunaannya kombinasi dengan penawaran. 
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5. Promosi penjualan, adalah bujukan langsung yang bertujuan untuk 

memberikan insentif produk atau nilai tambah bagi tenaga penjual, distributor 

atau konsumen langsung, dan tujuan utamanya adalah untuk menciptakan 

penjualan instan. 

6. Publisitas, ialah berita berupa artikel, karya, foto, atau visual yang penting, 

atau mengandung unsur emosional dan memiliki nilai berita baik, disusun 

berjajar, bertujuan untuk fokus pada tempat-tempat yang biasanya dilakukan 

publikasi secara personal atau penerbitan umum. 

2.1.3.5. Indikator Promosi 

Menurut (Pasaribu, Sianipar, Siagian, & Sartika, 2019), terdapat 5 indikator 

dalam variabel promosi, yaitu sebagai berikut : 

1. Periklanan, bentuk komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dan juga 

memiliki informasi juga hal-hal penting tentang mutu juga kelebihan suatu 

produk 

2. Penjualan personal, bagaimana seorang tenaga penjual sebuah perusahaan 

mempresentasikan dan mengenalkan barang yang diproduksi dan 

menawarkannya 

3. Promosi penjualan, yaitu sikap dalam bentuk persuasif langsung melewati 

penerapan diberbagai insentif yang juga bisa diatur untuk memacu pembelian 

barang atau jasa dengan cepat juga tentunya menambah jumlah barang yang 

dibeli konsumen 
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4. Hubungan masyarakat, bertujuan membuka pikiran juga opini masyarakat 

dengan tujuan memelihara, meningkatkan dan melindungi nama baik 

produsen dengan kata lain perusaan terhadap produknya 

5. Pemasaran langsung, kegiatannya dilakukan secara langsung pada pelanggan 

tanpa melalui perantara sehingga pemasar mendapatkan umpan balik secara 

langsung. 

2.1.4. Keputusan Pembelian 

2.1.4.1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Yang dimaksud dengan keputusan ialah prosedur menelusuri permasalahan 

dari latar belakang dan mengidentifikasi permasalahan untuk membentuk hasil 

dan rekomendasi, kemudian menggunakannya sebagai kriteria dasar pengambilan 

keputusan., (Fahmi, 2016 : 2). (Rachmawati, Shukri, Ferdous Azam, & Khatibi, 

2019) mengatakan keputusan pembelian merupakan suatu tindakan atau perilaku 

pembeli didalam sikap memutuskan juga menentukan dalam melakukan suatu 

transaksi, karena konsumen seringkali dihadapkan dengan beberapa pilihan suatu 

produk. 

Dalam (Peter & Olson, 2013), mengatakan Keputusan pembelian ialahh 

prosedur terintegrasi yang dipergunakan agar perilaku alternatf yang ada dapat 

digabungkan serta di evaluasi bersama lalu mimilih pilihannya.  Lahirnya 

pengambilan keputusan tidak hanya terjadi begitu saja, karena pengambilan 

keputusan selalu didasarkan pada proses yang membutuhkan waktu, tenaga dan 

pemikiran, hingga akhirnya terbentuk pengkristalan dan lahirlah keputusan 

tersebut, (Fahmi, 2016 : 4). 
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Sikap keputusan pembelian merupakan langkah yang harus diambil setelah 

tahap evaluasi alternatif. Saat konsumen membuat keputusan, hal yang dilakukan 

selanjutnya adalah merangkai rencana dalam rangkaian keputusan tentang 

berbagai pilihan jenis, merek, kualitas, model, waktu, harga, cara pembayaran, 

dan lain-lain dari produk. Terkadang ketika keputusan ini dibuat, ada pihak lain 

yang memberikan pengaruh akhir, dan pengaruh tersebut harus dipertimbangkan 

kembali untuk segera mengubah keputusan awal, Alma (2011) dalam (Harjanto, 

2016). Rangkaian faktor yang ada memberikan pengaruh konsumen dalam 

melakukan dan menentukan suatu pembelian produk barang atau jasa, pembeli 

sering kali memiliki pertimbangan untuk lokasi, harga, promosi, kualitas produk 

dan sebagainya sebelum konsumen memutuskan untuk membeli. Sehingga 

Keputusan pembelian merupakan suatu sikap juga tindakan para konsumen untuk 

melakukan pembelian barang atau produk, dimana terdapat proses untuk 

pemilihan salah satu dari beberapa opsi solusi untuk menyelesaikan persoalan 

dengan tindakan lanjut berupa aksi nyata. Ketika seorang pembeli melihat dan 

melaksanakan proses memilih dari berbagai macam produk properti yang 

ditawarkan beberapa perusahaan, maka konsumen akan menimbang dan 

memikirkan beberapa faktor yang menjadi kebutuhan, keinginan dan kesanggupan 

konsumen tersebut yang akhirnya membuat konsumen menjatuhkan pilihannya. 

Yang nantinya membuat konsumen memutuskan untuk membeli properti itu dan 

akan mengeluarkan sejumlah nilai uang yang akan ditukarkan oleh properti yang 

telah menjadi pilihannya. 
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2.1.4.2. Tahap-Tahap Pengambilan Keputusan  

Ada beberapa tahap yang dapat dilakukan untuk mempermudah dalam 

pengambilan keputusan yang diinginkan menurut (Fahmi, 2016 : 2), yaitu : 

1. Mendefinikasikan masalahnya dengan jelas dan gamblang yang tidak sulit 

dipahami. 

2. Membuat daftar masalah yang akan ditanyakan dan prioritaskan dengan tujuan 

sistem yang lebih terpusat dan terkontrol. 

3. Mengidentifikasi setiap persoalan atau masalah untuk menyampaikan suatu 

gambaran yang lebih jelas, tepat juga lebih spesifik. 

4. Petakan tiap masalah sesuai kelompok masalah, lalu gunakan model atau alat 

uji yang akan digunakan. 

5. Pastikan kembali bahwa peralatan uji yang digunakan sesuai dengan prinsip 

dan aturan yang diterima. 

2.1.4.3. Indikator Keputusan Pembelian 

Menurut (Senggetang et al., 2019), terdapat 4 indikator dalam variabel 

keputusan pembelian, yaitu sebagai berikut : 

1. Kemantapan pada satu produk, dimana seorang pembeli sudah menentukan 

satu dari berbagai alternatif atau pilihan yang ditawarkan tentunya dengan 

didasari oleh faktor-faktor yang sudah menguatkan keinginan konsumen untuk 

menentukan juga melakukan pembelian produknya 

2. Kebiasaan dalam membeli produk, dimana konsumen memiliki keyakinan 

juga rasa karena produk tersebut sudah melekat di benak juga ingatan mereka 
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karena menyukai produk tersebut yang membuat konsumen menjadi terbiasa 

membeli produk yang sama atau produk yang serupa 

3. Memberikan rekomendasi pada orang lain, ketika konsumen merasakan 

manfaat dan senang terhadap produk tersebut maka pasti akan 

merekomendasikan kepada teman atau keluarga agar merasakan bahwa 

produk yang dipilih adalah produk yang bagus 

4. Melakukan pembelian ulang, kepuasan yang dirasakan konsumen membuat 

konsumen melakukan pembelian selanjutnya pada produk tersebut. 

2.2. Penelitian terdahulu 

Penelitian yang akan dilakukan ini tentunya terkait analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian properti pada PT Sarana Bakti Persada. 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan 

beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian tersebut, yaitu: 

(Ali & Khuzaini, 2017) meneliti “Pengaruh Harga, Kualitas Produk, Lokasi, 

dan Fasilitas Terhadap Keputusan Pembelian Rumah”. Penelitian ini dilakukan 

pada PT Bhumi Kartika Griya Persada dengan menggunakan 98 konsumen yang 

membeli rumah sebagai sampel dalam penelitian. Penggunaan teknik yang dipakai 

adalah teknik accidental sampling. Berdasarkan hasil dari penelitian ini 

menghasilkan bahwa harga dan lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Hasil penilitan dari (Harjanto, 2016) “Pengaruh Harga Dan Lokasi Terhadap 

Keputusan Pembelian Rumah Pada Cv. Interhouse Design” bahwa harga dan 

lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian rumah. Penelitian 
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kali ini terdiri dari 80 orang sebagai sampel dengan menggunakan rumus Slovin, 

dan jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif. 

Selanjutnya penelitian dari (Nur Faiza & Basuki, 2018) yang berjudul 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Di 

House Of Pet Malang”, terdiri dari sampel sebanyak 80 penjawab diambil dengan 

teknik simple random sampling, dan menggunakan teknik analisis regresi 

berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis, dengan hasil lokasi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian dengan t hitung 4.176 > t tabel 1,6649 

dan tingkat signifikan 0,000. 

(Fahmi Abdullah Arif-11 Fullchis Nurtjahjani-22, 2019), meneliti ” 

Pengaruh Kualitas Produk Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Di Olive 

Batik Batu” dengan pengambilan teknik purposive sampling dan memperoleh 

respon dari 88 orang yang hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan 

bahwa secara parsial dan simultan lokasi berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

(Senggetang et al., 2019) meneliti “Pengaruh Lokasi, Promosi Dan Persepsi 

Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Perumahan Kawanua 

Emerald City Manado” dengan 50 responden dengan hasil dari penelitian tersebut 

lokasi, promosi dan persepsi harga berpengaruh secara simultan maupun parsial 

terhadap keputusan pembelian. 

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga Kristina & Syaifullah, 

2018) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam 

Melakukan Keputusan Pembelian Rumah Pada Pt Bayu Pariama Batam” dengan 
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sampel sebanyak 100 orang , metode random sampling dan menggunakan 

pengujian hipotesis uji t menunjukkan nilai signifikan variabel harga dan lokasi 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan (Gede Marendra et al., 2018) dengan 

judul “Pengaruh Bauran Pemasaran (Produk, Harga, Lokasi dan Promosi) 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Minimarket (Alfamart atau 

Indomaret)” yang diuji secara parsial menghasilkan hasil bahwa harga, lokasi dan 

promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian karena hasil 

nilai T hitung yang lebih besar dari T tabel, dan juga berpengaruh secara 

signifikan dengan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel. 

(Prod et al., 2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas 

Produk, Harga dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Mobil Nissan X-Trail 

pada PT Wahana Wirawan Manado” memakai cara metode analisis regresi linear 

berganda, yang populasinya sebanyak 110 konsumen dengan sampel sebanyak 55 

orang responden menghasilkan bahwa harga dan promosi secara simultan maupun 

parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian mobil Nissan X-

Trail pada PT Wahana Wirawan Manado. 

(Rachmawati et al., 2019) meneliti “Factor’s Influencing Customers 

Purchase Decision Of Residential Properti In Selangor, Malaysia” dengan 

menyebarkan sekitar 312 kuesioner secara acak kepada penduduk Selangor, 

Malaysia menunjukkan hasil bahwa harga, lokasi dan promosi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
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Selanjutnya ada penelitian dari (Sundrani, 2018) berjudul “Factors 

Influencing Home-Purchase Decision Of Buyers Of Different Types Of 

Apartments In India” mendapat hasil yakni harga dan lokasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

2.3. Kerangka pemikiran 

Suatu jalan atau alur pemikiran penulis yang dibuat dalam kerangka 

pemikiran ini dibuat sebagai patokan untuk memecahkan masalah dalam 

penelitian ini dengan logis dan sistematis. 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

2.4. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya masih harus 

dilakukan pengujian. Hipotesis dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai 

berikut: 

H1 : Lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian properti pada 

PT Sarana Bakti Persada Kota Batam. 

Lokasi 
 

(X1) 

 Harga 
 

(X2) 
 

Promosi 
 

(X3) 

 Keputusan Pembelian 

(Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 
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H2 : Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian properti pada 

PT Sarana Bakti Persada Kota Batam. 

H3 : Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian properti pada 

PT Sarana Bakti Persada Kota Batam. 

H4 : Lokasi, Harga dan Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian properti pada PT Sarana Bakti Persada Kota Batam. 

 



 

29 
 

BAB III  

METODE  PENELITIAN  

3.1. Desain Penelitian 

Adapun yang dilakukan ketika melakukan penelitian menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif yang berlandaskan pada data empiris dengan tujuan menguji 

populasi atau sampel, mengumpulkan data dengan memakai instrumen penelitian, 

penafsiran data ini diperoleh memiliki sifat kuantitatif, serta bertujuan 

mendapatkan jawaban untuk hipotesis (Sugiyono, 2013 : 13). Data primer 

didapatkan langsung melalui konsumen apartemen Nagoya Thamrin City dari PT 

Sarana Bakti Persada melalui pengisian kuesioner. Peneliti menggunakan desain 

penelitian kausalitas dalam melakukan penelitian ini, yang digunakan dalam 

mendalami kemungkinan-kemungkinan adanya suatu hubungan atau pengaruh 

sebab-akibat dari satu variabel ke variabel yang telah diduga peneliti (Sanusi, 

2011). 

3.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Dalam menentukan jenis indikator dan skala pada masing-masing variabel 

yang terdapat pada penelitian diperlukannya operasional variabel dalam hal 

tersebut, sehingga hal ini dapat mendorong diperolehnya jawaban untuk hipotesis 

yang tetap dengan instrumen statistik yang dibuat dengan benar berdasar pada 

judul dari penelitian ini. Menurut (Sugiyono, 2013 : 59), variabel penelitian 

merupakan karakteristik ataupun suatu sifat juga nilai pada seseorang, objek, serta 

kegiatan yang dimana memiliki keragaman tertentu sesuai penetapan oleh peneliti 

untuk dipahami dan setelahnya ditarik kesimpulan. Penggunaan variabel 
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penelitian dilihat dari aspek hubungan antar variabel terbagi dua, yakni variabel 

independen dan dependen.  

3.2.1. Variabel Independen 

Suatu variabel yang dipengaruhi pada perubahan pada variabel yang terkait 

merupakan pengertian dari variabel independen atau variabel bebas (Sugiyono, 

2013 : 59). Berdasar pada judul penelitian, ketiga variabel bebas yang digunakan, 

yakni: 

1. Lokasi (X1), suatu tempat dimana usaha atau aktifitas usaha dilakukan, yang 

seharusnya berada ditempat yang strategis. 

Menurut (Senggetang et al., 2019), terdapat 4 indikator dalam variabel lokasi, 

yaitu : 

1. Akses  

2. Visibilitas 

3. Tempat parkir yang luas 

4. Ekspansi 

2. Harga (X2), nilai yang dibelanjakan konsumen untuk memperoleh sesuatu 

yang dibutuhkan ataupun diinginkannya. 

Terdapat 4 indikator harga menurut (Al rasyid & Tri Indah, 2018), yaitu : 

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

3. Daya saing harga 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat 
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3. Promosi (X3), kegiatan pemasaran untuk memperkenalkan dan memberikan 

informasi terkait produk yang ditawarkan. 

Terdapat 5 indikator dalam variabel promosi menurut (Pasaribu et al., 2019), 

yaitu : 

1. Periklanan 

2. Penjualan personal 

3. Promosi penjualan 

4. Hubungan masyarakat 

5. Pemasaran langsung 

3.2.2. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat sebagai variabel akibat yang 

menerima pengaruh-pengaruh dari variabel bebas (Sugiyono, 2013 : 59). Untuk 

variabel dependen yang digunakan peneliti berjumlah satu yaitu keputusan 

pembelian. 

1. Keputusan Pembelian (Y), keputusan dalam membeli sesuatu produk yang 

dahulu sudah mempertimbangkan faktor-faktor dari beberapa alternatif yang 

ditawarkan. 

Terdapat 4 indikator dalam variabel keputusan pembelian menurut (Senggetang 

et al., 2019), yaitu : 

1. Kemantapan pada sebuah produk 

2. Kebiasaan dalam membeli produk 

3. Memberikan rekomendasi pada orang lain 

4. Melakukan pembelian ulang 
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Jika dijelaskan, pengertian operasional variabel untuk penelitian ini dapat 

dijelaskan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Indikator Skala 
Lokasi (X1) Hal atau tempat dimana 

usaha maupun aktifitas 
usaha dilakukan, yang 
semestinya berada 
ditempat yang strategis. 

1. Akses  
2. Visibilitas 
3. Tempat parkir 
4. Ekspansi 

Likert 

Harga (X2) Sejumlah nilai yang 
dikeluarkan konsumen 
untuk mendapatkan apa 
yang dibutuhkan 
ataupun diinginkannya. 

1. Keterjangkauan 
harga 

2. Kesesuaian harga 
dengan kualitas 
produk 

3. Daya saing harga 
4. Kesesuaian harga 

dengan manfaat 

Likert 

Promosi (X3) Kegiatan pemasaran 
untuk memperkenalkan 
dan memberikan 
informasi terkait produk 
yang ditawarkan. 

1. Periklanan  
2. Penjualan 

personal 
3. Promosi 

penjualan 
4. Hubungan 

masyarakat 
5. Pemasaran 

langsung 

Likert 

Keputusan 
Pembelian 

(Y) 

Keputusan dalam 
membeli suatu produk 
yang sebelumnya sudah 
mempertimbangkan 
faktor-faktor dari 
beberapa alternatif yang 
ditawarkan. 

1. Kemantapan pada 
sebuah produk 

2. Kebiasaan dalam 
membeli produk 

3. Memberikan 
rekomendasi 
pada orang lain 

4. Melakukan 
pembelian ulang 

Likert 

Sumber: (Senggetang et al., 2019), (Al rasyid & Tri Indah, 2018) dan (Pasaribu 
et al., 2019) 



33 
 

 
 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Generalization area yang tercakup kedalamnya objek maupun subjek sesuai 

dengan yang ditetapkan peneliti serta memiliki mutu juga sifat tertentu, dan 

kemudian akan diteliti selanjutnya juga diperoleh suatu kesimpulan dari sana 

merupakan pengertian dari populasi (Sugiyono, 2013 : 80). Populasi untuk 

penelitian ini ialah konsumen apartemen Nagoya Thamrin City pada PT Sarana 

Bakti Persada Kota Batam periode tahun 2019 dengan total unit 357. 

3.3.2. Sampel 

(Sugiyono, 2013 : 81) menjelaskan yang dimaksud dengan sampel ialah 

bagian dari populasi dimana memiliki kekhususan yang sama atau hampir sama, 

sehingga dapat dijadikan perwakilan bila populasi penelitian besar. Adanya 

keterbatasan peneliti dalam mempelajari keseluruhan populasi, seperti terbatasnya 

waktu, tenaga maupun dana, maka peneliti mejadikan sampel dari populasi yang 

telah ditetapkan. Pada sampel yang diteliti, kesimpulan yang diperoleh nantinya 

akan diberlakukan pada populasi, sehingga untuk penetapan sampel yang akan 

digunakan harus yang bisa mewakili atau disebut representatif.  

Untuk mendapatkan sampel yang bisa mewakili juga digunakan, peneliti 

menggunakan jenis probability sampling dimana mendapatkan peluang yang sama 

pada semua unsur dari populasi yang ada dan bisa dijadikan sampel penelitian. 

Teknik dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik simple random 

sampling atau sampel acak sederhana dengan cara mengambil dengan acak 

terhadap anggota populasi tanpa melihat starta yang ada (Sugiyono, 2013 : 218). 
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Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen apartemen Nagoya Thamrin City 

pada PT Sarana Bakti Persada.  

Teknik untuk menentuan besaran sampel pada penelitian ini menggunakan 

rumus Slovin yang dirinci seperti di bawah ini (Sanusi, 2014 : 101) : 

 
Rumus 3.1. Slovin 
 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel/jumlah responden 

N =  Ukuran populasi 

e = Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran 

ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel) 

Keseluruhan jumlah populasi yang ada untuk dilakukannya penelitian 

berjumlah 357 unit apartemen Nagoya Thamrin City periode 2019, berikut 

perhitungan jumlah sampel yang diteliti. 

� = 357
1 + 357(0,08) 

= 357
1 + 357(0,0064) 

= 108,68 

Berdasar pada perhitungan diatas, sampel yang harus dikumpulkan untuk 

dilakukannya penelitian ini sebanyak 108,68 sampel dan setelah pembulatan 

menjadi 109 sampel/responden. 

n = 
      N 
1 + N (е)2 
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3.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Tujuan dari dikumpulkan ini adalah data berperan penting pada penelitian 

karena berusaha memperoleh keseluruhan informasi yang dibutuhkan untuk 

penelitian. (Sugiyono, 2013 : 222).  Peneliti akan menggunakan teknik random 

sampling kemudian dibagikan ke responden dalam bentuk kuesioner google form 

yang dalamnya berupa pernyataan. 

3.4.1. Kuesioner 

Kuesioner ialah salah satu metode yang dipakai untuk mendapatkan data 

dari responden dengan memberikan seperangkat penyataan maupun pertanyaan 

tertulis secara terbuka maupun tertutup untuk dijawab (Sugiyono, 2013 : 142). 

Skala pengukuran ialah suatu kesepakatan untuk dapat dipakai agar dapat 

menentukan panjang dan pendeknya interval pada alat ukur, agar alat ukur 

tersebut menghasilkan data kuantitatif bila digunakan dalam pengukuran. Selain 

pada bentuk kuesioner tertutup, dalam penelitian juga menghasilkan skala likert. 

Untuk menaksir sikap, gagasan, dan pemahaman seseorang atau sekelompok 

orang terhadap fenomenal sosial dapat menggunakan skala likert. (Sugiyono, 

2013 : 95). Skala likert pada penelitian ini mencantumkan skor untuk tiap 

permasalahan yang telah disesuaikan dengan indikator variabel penelitiannya 

seperti tabel dibawah ini. 

Tabel 3.2. Skala Likert 
No Jawaban Kode Bobot 
1 Sangat Tidak Setuju STS 1 
2 Tidak Setuju TS 2 
3 Cukup Setuju CS 3 
4 Setuju S 4 
5 Sangat Setuiju SS 5 

Sumber: (Sugiyono, 2013) 
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3.4.2. Cara-Cara Menyampaikan Kuesioner 

Menurut (Sanusi, 2014 : 109), kuesioner dapat dibagikam kepada responden 

dengan beberapa cara, yaitu : 

1. Peneliti memberikan langsung kepada responden 

2. Disatukan dengan pengiriman item lain (seperti paket, majalah, dll) 

3. Diberikan di tempat umum 

4. Diikirim lewat pos, faks, atau memakai teknologi komputer. 

Pada penelitan ini peneliti akan menyebarkan kuesioner dalam bentuk 

google form kepada responden/konsumen apartemen Nagoya Thamrin City 

dengan berbagai pernyataan berkaitan dengan hal yang mempengaruhi konsumen 

ketika memutuskan pembelian apartemen Nagoya Thamrin City pada PT Sarana 

Bakti Persada. 

3.4.3. Sumber Data 

Metode mengumpulkan data adalah metode yang strategis untuk penelitian, 

karena tujuan dari penelitian ialah untuk mendapatkan data. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer. 

(Sugiyono, 2013 : 137), Data primer adalah sumber data yang didapat 

langsung dari responden tanpa adanya media perantara. Data primer yang 

dikerjakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari respon atas kuesioner yang 

diberikan ke konsumen apartemen Nagoya Thamrin City pada PT Sarana Bakti 

Persada Kota Batam. Pernyataan dalam kuisioner disajikan secara komplit, jelas 

dan rinci, serta merupakan kuisioner tertutup karena telah memberikan 
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jawabannya. Pilihan jawaban bertujuan untuk mendapatkan data yang pasti 

dengan rentang pengukuran yang sudah ditentukan sebelumnya. 

3.5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah menggolongkan data menurut variabel dan jenis 

responden, membuat tabulasi data yang berdasarkan variabel dari semua 

responden, melakukan penghitungan untuk menjawab pernyataan pertanyaan, dan 

melakukan penghitungan untuk menguji hipotesis yang ada, (Sugiyono, 2013 : 

147). Tahapan analisis data sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena 

melalui analisis tersebut permasalahan yang telah dikemukakan dapat 

diselesaikan. 

3.5.1. Analisis Deskriptif 

Adapun analisis deskriptif dijabarkan dengan pengertian analisis statistik 

yang dipakai untuk menganalisis sebuah data dengan teknik memaparkan data 

yang satukan tanpa bermaksud membuat hasil kesimpulan yang berlaku untuk 

umum. Metode pada pada populasi secara eksplisit akan memakai statistik 

deskriptif dalam penguraiannya. Namun, jika pada sampel, statistik deskriptif atau 

inferensial dapat digunakan untuk analisisnya. (Sugiyono, 2013 : 147). 

3.5.2. Uji Kualitas Data 

Sebelum dimulainya analisis dan menjelaskan sebelumnya harus melakukan 

uji kualitas data yang dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu uji validitas dan uji 

reliabilitas, sebagai berikut: 
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3.5.2.1. Uji Validitas Data 

Jika alat dapat mengukur nilai yang diharapkan dan bisa menjelaskan data 

dari variabel yang diteliti, instrumen tersebut dinyatakan efektif. Pengertian 

Pengujian validitas ini ialah suatu percobaan yang dilakukan agar dapat 

mengetahui data tersebut bisa dipertganggungjawabkan kebenarannya sesuai 

dengan fakta yang ada. Menurut (Sugiyono, 2014 : 268) instrumen yang benar 

dan dapat dipercaya atau valid berarti alat ukur yang dipakai untuk memperoleh 

data itu benar atau disebut dengan valid yang mengartikan instrument ini bisa 

dipakai dalam mengukur sesuatu apa yang semestinya diukur. 

Rumus 3.2. Korelasi Product 
Moment 
 

Keterangan: 

rix =Koefisien korelasi 

i = Skor item 

x = Skor total dari x 

n = jumlah banyaknya subjek 

Nilai dari uji ini dapat dilakukan pembuktian dalam memakai uji dua sisi 

pada taraf signifikan 0.05. barometer yang dikatakan bisa diterima dan tidaknya 

suatu data valid atau tidak, jika: 

1. Jika rhitung ≥ rtabel (uji dua sisi dengan sig 0,050) maka item-item pada 

pertanyaan dinyatakan berkorelasi signifikan terhadap skor total item tersebut, 

maka item dinyatakan valid. 

rix = 
      							���� − (∑�)(∑�) 
����� − (∑�)����� − (∑�)� 
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2. Jika rhitung < rtabel (uji dua sisi dengan sig 0,050) maka item-item pada 

pertanyaan dinyatakan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total item 

tersebut, maka item dinyatakan tidak valid. 

Dijelaskan angka koefisien korelasi yang dipakai menjadi acuan dalam 

memberikan interpretasi dijelaskan pada tabel. 

3.5.2.2. Uji Realibilitas Data 

Uji ini yang disampaikan (Ghozali, 2016 : 47) dibuat sebagai cara 

memastikan juga mengetahui sampai mana jauh hasil pengukuran yang dilakukan 

tetap dalam arti konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap 

gejala dan alat ukur yang sama hasilnya tetap konsisten. Uji reliabilitas juga 

dilakukan dalam meneliti juga sebagai cara mengetahui apakah alat ukur yang 

dirancang dalam format kuesioner dapat diandalkan, suatu alat ukur dapat 

diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan berulangkali akan memberikan hasil 

yang relatif sama (tidak berbeda jauh). 

 
Rumus 3.3. Cronbach Alpha 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = jumlah butir pertanyaan 

∑��² = jumlah varian pada butir 

��		 = varian total 

Nilai uji akan dibuktikan dengan menggunakan uji dua sisi pada taraf 

signifikan 0,05 kriteria diterima dan tidaknya suatu data reliabel atau tidak jika: 

nilai alpha lebih besar dari pada nilai kritis product momen, atau nilai r tabel. 

r11 = � �
� − 1�  +

∑��²��		
! 
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3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik sebagai uji persyaratan yang harus dilakukan untuk 

melakukan uji regresi liniear berganda, perlunya pengujian asumsi klasik agar 

bisa diketahui apakah metode regresi memberikan makna bias atau tidak. 

Pengujian ini dilakukan antara lain dengan uji normalitas, uji multikolinieritas dan 

uji heteroskedastisitas, yang dimana jika ketiga uji tersebut memenuhi kriteria 

maka metode ini dapat dipakai guna untuk penelitian. 

3.5.3.1. Uji Normalitas 

Adapun maksud dari dilakukan uji ini untuk melihat apakah model regresi 

ini variabelnya berdistribusi normal atau tidak. (Ghozali, 2016 : 154). Ada pun uji 

yang digunakan untuk mengetahuinya, antara lain memakai uji Kolmogorov-

Smirnov (uji K-S), uji histogram dan uji normal probability (p-plot). Dasar untuk 

menentukan penarikan keputusan dalam uji Kolmogorov-Smirnov adalah : 

1. Jika nilai signifikan 2 uji Kolmogorov-Smirnov < 0,05, disimpulkan 

menggunakan statistik Ho tidak diterima atau artinya data berdistribusi tidak 

normal. 

2. Jika nilai signifikan 2 uji Kolmogorov-Smirnov > 0,05, disimpulkan 

menggunakan statistik Ho akan diterima atau artinya data berdistribusi 

normal. 

Untuk pengambilan keputusan pada grafik histogram ialah saat kurva pada 

grafik histogram berbentuk seperti lonceng (bell-shapes curve), hal tersebut bisa 

diputuskan bahwa model regresi berdistribusi normal. Sedangkan pada uji nomal 
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probability (p-plot), apabila terjadi penyebaran data pada daerah garis lurus 

diagonal artinya model memenuhi asumsi normalitas. 

3.5.3.2. Uji Multikolinieritas 

Uji ini menjadi salah satu dugaan yang wajib dipenuhi dengan 

menggunakan analisis regresi liniear berganda, yang dipakai agar dapat 

mengetahui hubungan keterkaitan yang ada antar variabel independen yang 

digunakan. Model regresi yang benar disyaratkan untuk tidak adanya hubungan 

antar variabel yang digunakan (Ghozali, 2016 : 103). Dasar pengambilan 

keputusan dalam uji ini dilihat melalui nilai tolerance dan variance inflation 

factor (VIF), sebagai berikut::  

1. Saat ini tolerance berada di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga 

menyimpulkan model regresi bebas dari masalah multikolinieritas. 

2. Saat ini tolerance berada dibawah 0,1 dan nilai VIF di atas 10, sehingga 

menyimpulkan model regresi terkandung masalah multikolinieritas. 

3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2016 : 134) uji heteroskedastisitas dipakai dalam menguji model 

regresi yang ada apakah terbentuk ketidasamaan varian dari residual pengamatan 

yang satu ke pengamatan yang lain. Saat varian dari residual tetap dari 

pengamatan satu ke pengamatan lain maka dapat dikatakan sebagai 

homokedastisitas, sedangkan saat adanya perbedaan berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. Pada penelitian model regresi yang baik ialah 

homokedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Agar dapat melihat terjadi atau 

tidaknya heteroskedastisitas maka bisa diuji dengan cara menggunakan uji 
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Glejser. Pengujian yang dilakukan memakai uji Glejser ini meregresi nilai absolut 

residual sebagai variabel dependen pada tiap variabel independen. Kesimpulan 

dapat ditetapkan dengan mengacu pada nilai signifikansi hasil regresi apabila nilai 

sig ≥ 0,05 kesimpulannya tidak terbentuk suatu heteroskedastisistas. 

3.5.4. Uji Pengaruh 

3.5.4.1. Analisis Regresi Linear Berganda 

(Wibowo, 2012 : 126) Untuk meramalkan apakah kejadian atau keadaan 

suatu variabel dependen (terjadi naik turun) maka dapat dilakukan menggunakan 

analisis regresi linier berganda jika lebih dari dua variabel independen 

dimanipulasi sebagai prediktor (dinaik turunkan nilainya). Apabila jumlah atau 

total variabelnya minimal dua maka dapat dilakukan analisis regresi ganda ini. 

Adapun persamaan regresi linier berganda untuk penelitian kali ini ialah 

(Wibowo, 2012 : 127): 

Rumus 3.4. Regresi Linear Berganda 
 

Keterangan : 

Y = Keputusan Pembelian 

a = Konstanta 

b1-b3 = Koefisien regresi variabel independen 

X1 = Lokasi 

X2 = Harga 

X3 = Promosi 

e = Error 

Y   = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
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Adapun software yang dipakai untuk membantu Peneliti ialah SPSS 

(Statistical Product and Service Solution). Dua variabel yang behubungan ini 

digambarkan dengan suatu gambar garis lurus. 

3.5.4.2. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Pengukuran jauhnya suatu variabel independen agar dapat menjelaskan 

bentuk variasi dari variabel dependen digunakanlah  koefisien determinasi (R2), 

(Ghozali, 2016:95). Koefieien determinasi memiliki interval nilai dari 0 hingga 1 

(0 ≤ R2 ≤1). Dimana nilai yang diperoleh berdekatan dengan angka 1, secara 

keseluruhan informasi dari variabel independen semakin baik. Sebaliknya saat 

nilai yang diperoleh mendekati angka 0, maka menerangkan bahwa kemampuan 

variabel independen yang ada dalam memberikan infomasi terhadap variabel 

dependen memiliki keterbatasan. (Ghozali, 2016:95). 

3.5.5. Uji Hipotesis 

3.5.5.1. Uji Statistik t (t-test) 

Sejauh mana pengaruh dari suatu variabel independen dengan spesifik 

memberikan penjelasan mengenai variasi suatu variabel dependen maka dapat 

digunakan metode uji statistik t (Ghozali, 2016 : 97). Untuk pengolahan datanya 

yang menggunakan program komputer SPSS, dapat dilihat pengaruh secara 

spesifik atau individual yang ditunjukkan dari nilai signifikan uji t. Bisa ditarik 

kesimpulan adanya pengaruh yang signifikan secara khusus setiap variabel 

apabila nilai signifikan uji t < 0,05.  

 
Rumus 3.5. t Hitung 

Sumber: Sugiyono (2014: 184) 

thitung = 2r1

2nr

−

−  
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Keterangan :  

r = Koefisien korelasi  

r2 = Koefisien determinasi  

n    = Banyaknya sampel 

3.5.5.2.  Uji Statistik F (F-test) 

Keseluruhan variabel bebas yang dipakai secara bersamaan mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat dapat dilihat dalam uji Statistik F (Ghozali, 

2016 : 96). Pedoman pengambilan untuk keputusan dalam uji f ini yakni dengan 

cara nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel. Variabel bebas secara 

bersamaan juga signifikan berpengaruh terhadap variabel yang terkait apabila 

nilai F hitung > nilai F tabel pada a = 5% (Ghozali, 2016 : 99). 

3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

3.6.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menjadi letak untuk mendapatkan berbagai keperluan data 

juga informasi untuk penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di PT Sarana Bakti 

Persada Jl. Sriwijaya No. 01, Pelita, Kota Batam. 

3.6.2. Jadwal Penelitian 

Penelitian ini berlangsung selama lima bulan dengan total kegiatan yang 

dilaksanakan berjumlah sembilan kegiatan sejak September 2020 hingga Januari 

2021. Konsumen Apartemen Nagoya Thamrin City pada PT Sarana Bakti Persada 

merupakan sasaran objek peneltian dengan menggunakan kuesioner sebagai 

penilaian kepada konsumen. Berikut tabel jadwal yang dilakukan peneliti: 
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Tabel 3.3. Jadwal Penyusunan Skripsi 

 

 

Kegiatan 
Waktu Penelitian 

Pertemuan 
s 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Pengajuan 
Judul                             
BAB I                             
BAB II                             
BAB III                             

Pengambilan 
Data                             

Pengolahan 
Data                             

BAB IV                             
BAB V                              

Pengumpulan 
Skripsi                             


