
BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 Dalam melakukan penelitian perlu dilakukan langkah-langkah untuk membuat dan 

menyusun berbagai informasi dari data yang diperlukan. Hal ini diperlukan agar setiap tahap 

dalam penelitian dari tahap awal, pencarian, dan pengumpulan data, pengolahan data sampai 

pada kesimpulan dan implikasi manajerial dapat berlangsung dengan baik. 

 Kerangka pemikiran yang baik dan benar dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan 

untuk menjalankan kegiatan penelitian secara keseluruhan. Langkah-langkah dalam membuat 

kerangka pemikiran harus dilakukan dan dapat direncanakan dengan baik. Selain kerangka 

pemikiran, model analisis juga harus dibuat agar dapat mengerti jalur pemahaman teori yang 

digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini, terdapat beberapa variabel bebas, yaitu: X1 

(Produk), X2 (Harga), X3 (Lokasi), dan X4 (Promosi), serta variabel terikat, yaitu Y (Keputusan 

Pembelian). Variabel-variabel ini akan dianalisis dengan pengujian statistik dan akan 

menghasilkan beberapa hipotesis. Kerangka pemikiran pada penelitian akan digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptua 

Latar Belakang:  

Kene Kopi sebagai salah satu bisnis yang bergerak di industri perkopian yang berdiri pada bulan januari tahun 

2019 mengalami instabilitas penjualan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas produk, harga, 

lokasi dan promosi terhadap keputusan pembelian di Kene Kopi. 

Rumusan Masalah: 

1. Apakah pengaruh produk terhadap keputusan pembelian produk Kene Kopi? 

2. Apakah pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk Kene Kopi? 

3. Apakah pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian produk Kene Kopi? 

4. Apakah pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian produk Kene Kopi? 

 

Landasan Teori 

1. Definisi dari produk adalah sebagai segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, akuisisi, 

penggunaan, atau konsumsi yang mungkin memuaskan keinginan atau 

kebutuhan konsumen, (Kotler & Amstrong, 2018) 

2. Menurut (Satria, 2017) harga merupakan hasil kesepakatan yang 

dijadikan syarat untuk melakukan pertukaran pada sebuah perundingan 

pembelian. Sesuatu yang dikeluarkan oleh pembeli untuk menerima 

suatu produk juga bisa diklasifikasikan sebagai harga. 

3. Menurut Widyaningrum (2017), lokasi merupakan penyaluran atau 

penempatan menjadi sarana distribusi yang digunakan dalam 

menyampaikan dan memberikan produk dari tempat produksi ke 

konsumen. 

4. Menurut (Kotler & Amstrong, 2018) promosi berhubungan dengan 

pelanggan dan lebih dari fungsi bisnis lainnya. Definisi paling sederhana 

adalah promosi mengelola hubungan dengan pelanggan agar saling 

menguntungkan 

5. Menurut Pertiwi, et al., (2016) Keputusan pembelian adalah suatu 

proses dimana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai 

alternative pilihan dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang 

diperlukan berdasarkan pertimbangan tertentu dalam pembelian. 
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Hipotesis 

H1 : Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Kene Kopi. 

H2 : Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Kene Kopi. 

H3 : Lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Kene Kopi. 

H4 :  Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Kene Kopi. 

Kesimpulan 

Analisis 

Pembahasan 



3.2 Model Analisis  

Model analisis digunakan dengan uji asumsi klasik regresi sehingga penelitian dapat terlihat 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Model Analisis 

Sumber : Data diolah 

  Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 

variabel bebas yaitu produk, harga, lokasi dan promosi. Sedangkan variabel terikat yaitu 

keputusan pembelian. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti apakah variabel bebas tersebut 

berpengaruh pada keputusan pembelian sebagai variabel terikat. 

3.3 Hipotesis 

 Berdasarkan model analisis, maka hipotesis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini 

adalah: 

H1: Produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada Kene Kopi. 

H2: Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada Kene Kopi. 

H3: Lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada Kene Kopi. 

H4: Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada Kene Kopi. 
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