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ABSTRACT 

   

 This research is more focused on the factors that 

underlie the creation of consumer loyalty to a product and 

identify the factors of loyalty in a product in UD.Sandi. 

Respondents in this study are users of Billabong UD Sandi 

products domiciled in Jembrana District as many as 60 

people encountered by the author at the time of the 

research. The research used quantitative method. The 

results showed that product variables have no significant 

effect on purchasing decision. While the variable price, 

lokaso, and promotion have a significant effect on the 

decision to make purchases by consumers. 

 

Keywords: product, price, location, purchase decision. 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada faktor- 

faktor yang mendasari terciptanya loyalitas konsumen 

terhadap suatu produk dan mengidentifikasi factor -faktor 

loyalitas di terhadap suatu produk di UD.Sandi. Responden 
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dalam penelitian ini adalah pengguna produk Billabong UD 

Sandi yang berdomisili di Kabupaten Jembrana sebanyak 

60 orang yang ditemui oleh penulis pada saat penelitian 

berlangsung. Penelitian menggunakan metode kuantitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel produk tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Sedangkan variabel harga, lokaso, dan promosi 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan melakukan 

pembelian oleh konsumen.  

 

Kata kunci : produk, harga, lokasi, keputusan pembelian  

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan 

perekonomian Indonesia 

di era globalisasi ini 

membawa pertumbuhan 

yang sehat terhadap giat 

pelaku ekonomi 

Indonesia. Seiring 

perkembangan zaman 

pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, para pegiat 

ekonomi tidak bermain 

pada sektor –sektor 

tertentu saja,  melainkan 

mulai merambah dalam 

semua celah bisnis yang 

diprediksi akan menjadi 

pangsa pasar yang besar, 

salah satunya dalam 

dunia pakaian atau 

fashion mode. Industri 

fashion mode di Indonesia 

semakin berkembang, 

fashion juga 

mencerminkan citra dari 

orang tersebut sendiri. 

Bentuk, warna, desain 

atau corak pada saat ini 

bukan hanya kebutuhan 

primier belaka, namun 

sudah menjadi kebutuhan 

artistik dalam 

perkembangannya saat 

ini.Sehingga banyak 

pelaku bisnis mulai melirik 

bidang fashion mode 

ini.sebagai  sesuatu bisnis 

yang sangat menjanjikan 

kedepannya. 

Dalam 

perkembangannya saat 
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ini dalam dunia fashion, 

perusahaan – perusahaan 

asing lebih mendominasi 

daripada perusahaan – 

perusahaan lokal yang 

bergerak dalam dunia 

fashion Indonesia. 

Dengan  Tingkat 

persaingan dunia fashion 

di Indonesia sangat ketat, 

karena setiap perusahaan 

senantiasa berusaha 

untuk dapat 

meningkatkan pangsa 

pasar dan meraih 

konsumen baru. 

Perusahaan harus dapat 

menentukan strategi 

pemasaran yang tepat 

agar usahanya dapat 

bertahan dan memenangi 

persaingan, sehingga 

tujuan dari perusahaan 

tercapai.Pada dasarnya, 

semakin banyak pesaing, 

maka semakin banyak 

pula pilihan bagi 

konsumen untuk dapat 

memilih produk yang 

sesuai dengan 

harapannya. 

Dewasa ini 

perusahaan asing masih 

mendominasi fashion 

mode Indonesia, 

khususnya di Kabupaten 

Jembrana, provinsi Bali. 

Pemilihan brand asing 

selalu menjadi pilihan 

utama konsumen dari 

pada perusahaan-

perusahaan dalam negeri. 

Berbagai kalangan 

berasumsi bahwa produk 

atau brand yang 

dihasilkan perusahaan 

asing memiliki kualitas 

serta dengan desain 

pakaian terkini dan 

memiliki pilihan yang 

variatif dibandingkan 

produk dalam negeri.  Di 

jembrana sendiri para 

pelaku dunia fashion 

harus lebih bekerja keras 

untuk dapat mengimbangi 

ataupun mengalahkan  

perusahaan – perusahaan 

asing yang telah memiliki 

tempat khusus di mata 

konsumen seperti 

Bilabong, Rip Curl, Quik 

Silver, Miftis, Oakley, 

Aloha, Piere Cardin, Hugo 
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Boss dan lainnya. 

Perusahaan tersebut tidak 

saja hanya bersaing di 

pasar fashion Indonesia 

tapi juga memiliki tempat 

di mata konsumen di luar 

Indonesia seperti di 

Negara- Negara Eropa, 

Amerika dan di Negara- 

Negara yang memiliki 

pangsa pasar fashion 

yang tinggi. 

Dalam 

perkembangan dunia 

fashion Indonesia saat ini, 

harga bukanlah 

permasalahan yang 

paling krusial terhadapat 

keputusan pembelian 

terhadap suatu produk, 

meskipun diluar pangsa 

pasar fashion harga 

merupakan hal yang 

sangat krusial atau riskan 

dilakangan konsumen. 

Dalam dunia fashion 

kualitas dan desain lah 

yang merupakan 

permasalahan yang 

teramat krusial dan 

riskan.Bahkan jika suatu 

produk memiliki kualitas 

dan desain atau corak 

yang sangat bagus maka 

harga merupakan hal 

yang terakhir dipikirkan 

oleh konsumen terhadap 

keputusan pembelian 

terhadap suatu produk 

tersebut. Selain itu dalam 

dunia fashion nama besar 

brand juga sangat 

mempengaruhi 

terhadapap keputusan 

pembelian terhadap suatu 

produk tersebut, karena 

nama besar brand atau 

perusahan tersebut 

memiliki nilai sendiri 

dimata konsumen. 

Keputusan pembelian 

terhadap produk yang 

dimiliki perusahaan atau 

brand yang memiliki nama 

besar dunia memiliki 

kebanggaan tersendiri 

bagi para konsumen di 

Indonesia ini, sehingga 

menimbulkan loyalitas 

konsumen terhadap suatu 

brand tersebut. 

Loyalitas 

konsumen menurut 

penulis secara umum 
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dapat diartikan Loyalitas 

seseorang atas sesuatu 

produk, baik barang 

maupun jasa tertentu. 

Loyalitas konsumen 

merupakan manifestasi 

dan kelanjutan dari 

kepuasan konsumen 

dalam menggunkan 

fasilitas maupun jasa 

pelayanan yang 

deberikan oleh pihak 

perusahaan, serta untuk 

tetap menjadi konsumen 

dari perusahaan tersebut. 

loyalitas adalah bukti 

konsumen yang selalu 

menjadi konsumen, yang 

memiliki kekuatan dan 

sikap positif atas 

perusahaan itu. 

Konsumen dalam 

memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya, akan 

membeli produk dengan 

merek tertentu. Apabila 

merek yang dipilih 

konsumen itu dapat 

memuaskan kebutuhan 

dan keiginannya, maka 

konsumen akan memiliki 

suatu ingatan yang dalam 

terhadap merek tersebut. 

dalam keadaan semacam 

ini Loyalitas konsumen 

akan mulai timbul dan 

berkembang. Dan dalam 

pembelian yang 

berikutnya, konsumen 

tersebut akan memilih 

produk dengan merek 

yang telah memberinya 

kepuasan, sehingga akan 

terjadi pembelian yang 

berulang-ulang terhadap 

merek tersebut. 

Di jembrana sendiri 

loyalitas konsumen 

terhadap suatu brand 

tertentu sangatlah tinggi, 

bahkan di beberapa distro 

yang menyediakan brand 

fashion terlengkap di 

jembrana mengatakan 

bahwa loyalitas pembeli 

terhadap suatu brand 

yang disukai sangat 

tinngi. Produk – produk 

terbaru yang baru di 

luncurkan oleh suatu 

brand tersebut dapat 

terjual habis dalam 

hitungan minggu. Distro 

UD. Sandi merupakan 
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tempat terlengkap 

penyedia brand fashion 

terlengkap di jembrana 

dapat dikatakan distro 

yang paling sukses 

menyediakan fashion 

mode terkini ini menjadi 

penyedia produk- produk 

baik dari hasil perusahaan 

dalam negeri maupun luar 

negeri.Dalam 

pernyataannya bahwa 

pangsa pasar fashion 

mode sangat besar 

dengan daya saing 

sangat tinggi, sehingga 

beberapa distro harus 

teliti dalam menyediakan 

produk-produk agar dapat 

menarik sebanyak-

banyaknya konsumen. 

 

METODE 

Dalam hal ini, 

peneliti menggunakan 

penelitian kualitatif, yang 

mana akan dilakukan 

penelitian lapangan 

terhadap permasalahan 

yang penulis angkat. 

Penelitian terhadap 

permasalahan yang 

diangkat akan dilakukan 

di UD. Sandi, Jalan 

Kenari No 8A, Kelurahan 

Loloan Barat, Kecamatan 

Negara, Kabupaten 

Jembrana, Kode Pos 

82215.  Responden 

dalam penelitian ini 

adalah pengguna produk 

Billabong UD Sandi yang 

berdomisili di Kabupaten 

Jembrana sebanyak 60 

orang yang ditemui oleh 

penulis pada saat 

penelitian berlangsung. 

Agar penelitian ini 

dapat dilaksanakan 

sesuai dengan yang 

diharapkan, maka perlu 

dipahami berbagai unsur-

unsur yang menjadi dasar 

dari suatu penelitian 

ilmiah yang termuat 

dalam operasionalisasi 

variabel penelitian. 

Secara lebih rinci, 

operasionalisasi variabel 

penelitian adalah sebagai 

berikut: 
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HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil uji validitas 

menunjukan    bahwa    

semua    item  yang 

mengukur   masing 

masing  variabel  indikator 

menghasilkan angka  

koefisien  validitas  yang  

lebih  dari 0,3               (r≥ 

0,30). Dengan demikian, 

dapat dinyatakan  

bahwa instrument 

pengumpulan data yang  

digunakan  dalam  

penelitian ini adalah valid. 

Berdasarkan   tabel   

tersebut   dapat   

disimpulkan    bahwa    

semua item indikator   

yang   digunakan   untuk  

mengukur   masing-

masing variabel   memiliki 

angka  koefisien  yang 

lebih besar dari  0,60.  

Karena  itu  instrument  

yang digunakan dalam  

mengumpulkan data 

dapat  dinyatakan  reliabel 

pada taraf  kepercayaan  

95%.  

Analisis   regresi   

linear  berganda dalam 

penelitian   ini   bertujuan   

untuk mengetahui  

besarnya pengaruh 

variabel independen ( 

produk,  harga, lokasi dan 

promosi) terhadap 

variabel  dependen   

(keputusan  pemebelian 

produk billabong di UD 

Variabel Konsep Indikator 

Produk 

(X1) 

Produk merupakan 

cermin daya 

tahankemampuan  produk  

untuk  menjalankan  

tugasnya  yang  

mencakup  daya  tahan,  

kehandalan,  kemajuan,   

kekuatan,  kemudahan  

dalam  pengemasan ,  dan  

reparasi  produk  dan  

ciri-ciri  lainnya  (  Kotler  

dan  Armstrong, 

1997:279). 

-Features  (keistimewaan  

tambahan)   

-Kehandalan ( Reability ) 

 

Price 

(X2) 

Harga adalah nilai yang 

diberikan  

untuk manfaat yang 

diterima  seseorang dari 

barang atau jasa.  Paul S. 

Bush dan Michael J.  

Houston 1995:558) 

-Kesesuaian harga dengan 

kualitas produk   

 

-Keterjangkauan harga 

terhadap daya beli 

konsumen. 

Place 

(X3) 

Lokasi merupakan tempat 

atau obyek yang dapat 

dicapai konsumen, dilihat 

konsumen dan 

merupakan tempat target 

konsumen 

-mudah dijangkau 

-dilihat konsumen 

-kenyamanan 

Promotion 

(X4) 

Promosi terdiri dari 

upaya – upaya yang di 

inisiasi oleh penjual 

-perkenalan produk 

-iklan 

-pemasaran langsung 
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Sandi). Metode  analisis  

data  yang digunakan   

adalah metode regresi   

linear berganda.  Dengan 

rumus  regresi  sebagai 

berikut : 

Y= 0,912 + 0,11 X1 + 0,72 

X2 + 0,353 X3 + 0,598 X4 

+ 0,05 

Dimana : 

Y : keputusan pembelian 

a: konstanta 

1..b2..b3..b4..b5  : 

koefiensi regresi 

X1: produk 

X2: harga 

X3: lokasi 

X4: promosi 

e: standar error 

Untuk  

membuktikan  hipotesis  

penelitian  yang   

diajuakan dalam  

penelitian ini,  digunakan 

metode   regresi linear   

berganda dengan    hasil  

analisis   sebagai berikut : 

 
 

Hasil   analisis   regresi   

yang   diringkas seperti 

Gambar diatas   dapat   di 

interpretasikan  sebagai 

berikut : 

1) Signifikan 

pengaruh variabel X1 

(produk) terhadap Y  

(keputusan pembelian) 

diperoleh   nilai   t   hitung 

(t0,05 =   529)  dengan   

nilai  signifikansi sebesar  

tsig   = 0,599  yang berarti 

lebih besar dari nilai 

ɑ=0,05 (tsig  =  0,599> 

0,05).   Karena  itu,  

produk  (X1)   secara  

parsial  tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y) 

Sehingga hipotesis yang 

diajukan ditolak. 

2) Signifikansi  

pengaruh  variabel   X2  

 
Variabel Bebas Koefisien Regresi 

(b) 

 t signifikan Keputusan 

Terhadap 

Hipotesis Produk (X1), 

Harga (X2), 

Lokasi (X3), 

Promosi (X4) 

0,011 

0,072 

0,353 

0,598 

0,599 

0,032 

0,000 

0,000 

Ditolak 

Diterima 

Diterima 

Diterima 

Konstanta (a) 

R 

R Square 

F hitung 

0,912 dengan tsignifikan 0.042 

0,991 

0,982 

768.133 

N = 60 

ɑ = 0,05 
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(harga)  terhadap  Y 

(keputusan   pembelian) 

diperoleh  nilai  t  hitung  

(t 0,05 =  2.200) dengan   

nilai   signifikansi  sebesar  

tsig  = 0,032  yang  berarti  

lebih   kecil  dari  nilai  ɑ=  

0,05 (tsig  =  0,032  <  

0,05).   Karena itu,   harga   

(X2),   secara parsial   

berpengaruh signifikan 

terhadap   keputusan 

pembelian (Y) Sehingga 

hipotesis  yang diajukan  

diterima. 

3) Signifikansi 

pengaruh variabel  X3 

(lokasi) terhadap  Y 

(keputusan pembelian) 

terhadap  Y  (keputusan 

pembelian) diperoleh  nilai  

t hitung  (t0,05 = 7.361) 

dengan  nilai signifikansi 

sebesar  tsig  =   0,000  

yang berarti  lebih  kecil 

dari nilai ɑ= 0,05 (tsig = 

0,000 < 0,05). Karena  itu,  

lokasi (X3), secara parsial 

berpengaruh  signifikan  

terhadap  keputusan 

pembelian (Y).  Sehingga 

hipotesis yang diajukan 

diterima. 

4) Signifikansi  

pengaruh  variabel  X4  

(promosi)   diperoleh nilai  

t  hitung  ((t0,05 = 14.845)  

dengan nilai signifikansi   

sebesar  tsig  =  0,000  

yang  berarti lebih  kecil 

dari nilai ɑ= 0,05 (tsig = 

0,000 <  0,05). Karena itu,  

promosi (X4) , secara 

parsial berpengaruh 

signifikan  terhadap 

keputusan pembelian (Y).  

Sehingga hipotesis yang 

diajukan diterima. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan  hasil  

analisis dan  pembahasan  

dalam penelitian ini 

tentang pengaruh  

produk,  harga,  lokasi  

dan  promosi terhadap 

keputusan pembelian 

produk billabong di UD 

Sandi. Dapat ditarik 

kesimpulan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut 

: 
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1. Produk,   harga,   

lokasi  dan   

promosi   terdapat   

pengaruh  

signifikan terhadap  

keputusan  

pembelian  produk 

billabong di UD 

Sandi. Karena  itu  

hipotesis  yang 

penulis ajukan 

diterima. 

2. Produk tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian produk 

billabong di UD 

Sandi Karena    itu    

hipotesis  yang 

penulis  ajukan 

ditolak. 

3. Harga  

berpengaruh  

signifikan  terhadap  

keputusan  

pembelian 

pembelian produk 

billabong di UD 

Sandi. Karena itu  

hipotesis yang    

penulis   ajukan 

diterima. 

4.  Lokasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap  

keputusan  

pembelian produk 

billabong di UD 

Sandi.    Karena    

itu    hipotesis   

yang penulis 

ajukan diterima. 

5.  Promosi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian 

pembelian produk 

billabong di UD 

Sandi.    Karena    

itu    hipotesis yang  

penulis ajukan 

diterima. 
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