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ABSTRAK 

 

Siti Hadiati, NIM 1521103704, “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga 

dan Merek Sabun Batang Dettol Antiseptik Terhadap Keputusan Pembelian 

(Studi Pada Toko Kelontong Laris di Desa Pokoh)”. Skripsi Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. Pembimbing I, H. Arif 

Julianto SN, SE. M.Si pembimbing II, Sarwono Nursito, SE. M.Sc  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) menguji pengaruh kualitas 

produk terhadap keputusan pembelian, (2) menguji pengaruh harga terhadap 

keputusan pembelian, (3) menguji pengaruh merek terhadap keputusan pembelian 

(4) menguji pengaruh kualitas produk, harga dan merek sabun batang dettol 

antiseptik bersama-sama terhadap keputusan pembelian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

metode kuantitatif. Metode untuk pengumpulan data dengan angket kuesioner dan 

penyebaran responden. Variabel dalam penelitian ini adalah kualitas produk (X1), 

harga (X2), dan merek (X3) serta keputusan pembelian (Y). Teknik analisis data 

menggunakan program SPSS.  

Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 3,826 

dengan taraf signifikansi 0,001, X2 = -643 dengan taraf signifikansi 0,526, X3 

=1,317 dengan taraf signifikansi 0,199. Kualitas produk Nilai sig. t-hitung X1 

0,001 < Alpha 0,05 berarti variabel kualitas produk secara parsial berpengaruhi 

signifikan terhadap variabel keputusan pembelian, Harga Nilai sig. t-hitung X2 

0,526 > Alpha 0,05 berarti variabel harga secara parsial berpengaruhi tidak 

signifikan terhadap variabel keputusan pembelian, Merek Nilai sig. t-hitung X3 

0,199 > Alpha 0,05 berarti variabel merek secara parsial berpengaruhi tidak 

signifikan terhadap variabel keputusan. 

 

 

Keywords : kualitas produk, harga, merek, keputusan pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan usaha yang terjadi beberapa wilayah di indonesia saat ini 

semakin ketat. Hal ini telah memberikan konsumen diperlukan adanya 

usaha-usaha dari usaha toko kelontong dengan bisnis memberikan harga 

bersaing dan kualitas yang terbaik. Toko kelontong harus membuat strategi 

pemasaran untuk mempertahankan dan meraih usaha cukup tinggi dalam 

segala bidang, salah satunya adalah bidang pemasaran. Dengan tingginya 

persaingan dalam dunia bisnis ini menuntut suatu usaha bisnis mandiri untuk 

lebih kreatif dan mandiri juga memiliki keunggulan kompetitif (competive 

advantage) dibandingkan dengan usaha lain agar mampu bersaing dalam 

bisnis global.  

Hasil kegiatan usahanya atau keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang 

sudah mereka tetapkan. Sebagai rencana jangka pendeknya biasanya mereka 

akan mengalokasikan hasil kegiatan usahanya untuk modal kerja disamping 

untuk alokasi lainnya. Begitu bebasnya yang dapat dipilih seorang pedagang 

dalam menentukan tujuan-tujuannya membuat kegiatan usaha mandiri ini 

menarik sebagian orang untuk dipilih sebagai alternatif dalam mencari nafkah 

atau mencari pendapatan untuk mencapai masa depan. Kegiatan ini dapat 

menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran. Salah satu 

upaya menumbuhkan ekonomi adalah upaya menumbuhkan dan memelihara 
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usaha toko kelontong yang ada di wilayah pedesaan. Barang-barang yang 

dijual pada toko kelontong ini biasanya berupa kebutuhan pokok sehari-hari. 

Hasil penjualan usaha toko kelontong ini biasanya digunakan untuk menutupi 

modal yang telah ia gunakan dan untuk kebutuhan sehari-harinya. Memang 

tidak besar keinginan mereka dalam mencari keuntungan dari usaha ini. 

Dengan demikian diperlukan untuk kelangsungan hidup dari usaha toko 

kelontong ini toko kelontong agar bisa tetap hidup dan dapat menghidupi 

seluruh anggota keluarganya.  

Toko kelontong atau yang biasa disebut dengan toko penyedia barang 

kebutuhan sehari-hari merupakan usaha mikro yang kepemilikannya dimiliki 

oleh pribadi dan melakukan penjualan barang, melayani pembelian secara 

langsung dan pada umumnya pemilik toko kelontong bertugas sebagai penjaga 

toko serta pengelolaan barang-barang tertata juga menulis atau menghitung 

harga barang-barang,serta lakukan pembukuan secara administratif dan 

sederhana dengan mencatat segala pembelian, hasil penjualan harian termasuk 

biaya yang dibutuhkan untuk transportasi keamanan, kebersihan dan lain 

sebagainya dan juga penampangan sembako dan kasir tanpa membutuhkan 

karyawan. Toko kelontong adalah suatu toko kecil yang umumnya mudah 

diakses umum atau bersifat lokal. dan mudah ditemukan dilokasi perumahan 

padat penduduk, di pedesaan. 

Menurut saya, begitu pula seorang wirausahawan yang membuka 

usaha didepan rumah. Salah satunya toko kelontong. Memilih lokasi usaha 

toko kelontong yang benar-benar tepat dan strategis. Dengan demikian toko 
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kelontong bisa langsung laris manis dan akhirnya bisa mendapatkan 

keuntungan yang mencukupi. saat ini semakin lengkap barang yang dibeli 

maka semakin besar modal yang dibutuhkan untuk pembelian modal belanja 

barang dagangan. 

Untuk modal investasi adalah pembelian lemari kaca, rak makanan dan 

etalase sekitar 3 jutaan. Jika dikalkulasikan antara modal operasional dan 

modal investasi untuk membuka dan mengelola usaha toko kelontongan 

secara keci-kecilan sebesar 8,5 juta. Modal tersebut bisa kurang jika bapak 

sutarta memilih membuka toko kelontong di depan rumah sendiri sehingga 

tidak usah membayar biaya sewa lokasi. Sejak membuka usaha toko 

kelontongan selama 30 tahun. Sejumlah barang dagangan toko kelontong 

antara lain : popok bayi, susu, obat-obatan, makanan dan minuman ringan, 

sabun dan detergent, air minum, sandal jepit, alat rumah tangga, dan sembako 

serta token listrik dll. Jika bapak sutarta pemesan barang-barang yang bisa di 

delivery pemasaran produk home industri seperti karak atau krupuk, 

pemasaran beras, gula pasir, telur ayam jawa. Melalui leawat telepon kontak 

saja. Walaupun dilihat dari segi tempatnya bangunan toko kecil-kecilan ini 

karena barang-barang yang dijualnya cukup komplit. Tidak hanya masyarakat 

sekitar di desa pokoh bahkan dari luar desa pun banyak yang datang untuk 

berbelanja ke warung ini.  

 Hal ini dapat dilihat dari berbagai toko kelontong walaupun 

keterbatasan lahan, namun toko kelontong harus tetap dijaga kelestarian 

lingkungannya. Apabila tokonya bersih meski ada yang sedikit berantakan 
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karena kekurangan rak kayu atau besi, maka pengunjung yang ingin 

berbelanja pun akan merasa nyaman dan mereka pun akan selalu dalam 

kondisi tetap sehat pula. Apabila semua dikalangan bisnis menerapkan prinsip 

pelestarian lingkungan, maka masyarakat di indonesia akan selalu sehat dan 

produktivitasnya pun meningkat.   

  Dettol adalah sabun masyarakat yang berfungsi untuk membunuh 

kuman yang ada pada diri kita. Sabun adalah surfaktan yang digunakan untuk 

mencuci dan membersihkan, bekerja dengan bantuan air. Sedangkan dettol 

memperoleh sifat antiseptik dari anti mikroba dengan kemampuan 

menghancurkan bakteri, dan menghambat pertumbuhannya. SOAPOL 

mengandung 0,3% senyawa kimia kloroksilenol yang dikenal dengan kualitas 

antibakterinya yang efektif.  

Dengan demikian pada saat ini orang menginginkan produk sabun 

mandi batang antiseptik namun juga dapat dengan perlindungan antiseptik 

sabun ini mampu melawan bakteri yang membawa berbagai macam penyakit. 

Disamping ini dettol pun hadir dengan harga yang relatif terjangkau dengan 

kemasan 75 gram anda bisa membelinya dengan harga 5000 rupiah. Dan 

dettol ini juga merupakan sabun kesehatan yang sangat baik digunakan oleh 

semua dikalangan usia dianjurkan memakai sabun ini.  

Namun konsumen memilih sabun ini merupakan sabun dettol 

perlindungan bagi anggota keluarga, dan bagi orang tua tentunya sudah 

memikirkan akan hal ini, orang tua bijak selalu memperhatikan kesehatan 

buah hati tercintanya dan tanpa terkecuali baik dari makanan ataupun sabun 
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mandi sekalipun, agar tubuh terhindar dari kuman dan bakteri pada saat kita 

melakukan aktivitas di luar rumah. Sabun dettol antiseptik ini memberikan 

solusi kebersihan dan kesehatan yang terjangkau dan mudah diperoleh 

sehingga orang dapat menjalani hidup tanpa rasa khawatir dengan kebersihan 

kesehatan dan sangat pentingnya untuk menjaga daya tahan tubuh kita 

terhadap serangan bakteri bakteri manapun. 

 Untuk itu pentingnya merek bagi konsumen yaitu untuk memudahkan 

bagi konsumen dalam membedakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh 

suatu perusahaan. Merek juga memberikan jaminan akan kestabilan kualitas 

yang berarti bahwa suatu produk yang dibeli dengan merek yang sama, maka 

kualitasnya pun akan sama meski dibeli dimanapun juga. Saat ini sabun ini 

jenis sabun sudah banyak beredar di pasaran, seiring dengan meningkatnya 

perusahaan sabun yang ada di indonesia. Salah satu jenis sabun mandi yang 

sering dipakai oleh masyarakat diindonesia adalah sabun dettol.      

Dengan demikian keputusan pembelian merupakan konsumen 

memilih membeli produk atau barang yang disediakan oleh sebuah toko. 

Untuk itu mencapai keputusan pembelian yang baik, maka perlu diketahui apa 

saja yang harus ditawarkan kepada konsumen agar sabun batang dettol 

antiseptik tersebut dapat diminati konsumen. Salah satu variabel yang sering 

ditemukan berhubungan dengan kualitas produk, harga, dan merek adalah 

keputusan pembelian. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan keputusan 

pembelian merupakan salah satu variabel terikat. Dalam hal ini dijelaskan 

bahwa keputusan pembelian merupakan salah satu variabel yang menjadi 
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akibat karena adanya variabel lain (Variabel bebas). adapun variabel bebas 

disini adalah kualitas produk, harga, dan merek. Berdasarkan atas hasil 

peneliti ingin menguji sejauh manakah peran kualitas produk, harga dan 

merek dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Maka dari itu peneliti 

tertarik untuk dapat melakukan penelitian tentang mempengaruhi kualitas 

produk/barang dan harga terhadap keputusan pembelian dengan judul : 

“ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN 

MEREK SABUN BATANG DETTOL ANTISEPTIK TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Pada Toko Kelontong Laris di Desa 

Pokoh)”  

 

B. Alasan Pemilihan Judul  

1. Alasan subjektif 

a. lokasi penelitian mudah dijangkau. 

b. Menghemat tenaga, waktu dan biaya 

2.  Alasan obyektif  

a. Menambah wawasan dan pengetahuan.  

b. Untuk mengetahui bagaimana kualitas barang dan harga yang 

dihasilkan oleh keputusan pembelian toko kelontong untuk 

mempengaruhi pemikiran masyarakat terhadap keputusan pembelian 

toko kelontong laris di desa pokoh.  
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C. Penegasan Judul  

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti harus 

mengetahui maksud arti penelitin. Dengan mengetahui konsep penelitian 

diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam memecahkan masalah. Konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.  Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk 

mendapatkan fakta yang tepat, atau penguraian pokok persoalan atas 

bagian-bagian atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan 

pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan. 

2.  Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau beda) 

yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang,  

3.  Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat 

sesuatu. 

4.  Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, 

dipakai, dimiliki atau dikonsumsikan sehinnga dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan.   

5.  Harga barang adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan mata 

uang. Dengan harga orang dapat membandingkan nilai barang yang satu 

dengan yang lain. Dengan kata lain, harga adalah nilai suatu barang yang 

ditentukan oleh penjual. 

6.  Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan diantaranya 

untuk dipakai sebagai indentitas suatu perorangan, organisasi atau 

perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan 

produk jasa.   
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7.  Keputusan pembelian adalah tahap evaluasi, konsumen membentuk 

preferensi antar merek dalam kumpulan pemilihan. Konsumen mungkin 

juga membentuk maksud untuk membeli merek yang paling disukai.  

 

D. Perumusan Masalah  

1.  Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian ? 

2.  Bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian ? 

3.  Bagaimana pengaruh merek terhadap keputusan pembelian ?   

4.  Bagaimana pengaruh produk, harga, merek secara simultan terhadap 

keputusan pembelian ?  

 

  E. Tujuan Penelitian  

    Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1.  Untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian ?   

2.  Untuk menguji pengaruh harga terhadap keputusan pembelian ?  

3.  Untuk menguji pengaruh merek terhadap keputusan pembelian  

4.  Untuk menguji pengaruh produk, harga, merek secara simultan terhadap 

keputusan pembelian ?  

 

F.  Manfaat Penelitian   

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Bagi wirausahawan  

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan informasi 

usaha pribadi kepemilikan toko kelontong selalu mengingatkan dan 

tertarik hasil usaha penjualan toko kelontong.  

2. Bagi penulis 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk   

menerapkan disiplin ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan 

terutama tentang kegiatan pemasaran khususnya bisnis.  

3. Bagi praktis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat 

dan dapat dijadikan masukkan dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan 

usaha dimasa yang akan datang.  

 

G. Sistematika Penulisan  

Penyusun skripsi ini terdiri dari lima bab di mana masing-masing bab dibagi 

menjadi lagi menjadi beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi :  

Bab I. Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan 

sistematika penulisan.  

Bab II. Tinjauan pustaka meliputi pengertian pemasaran dan 

pengertian manajemen pemasaran, pengertian kualitas produk, pengertian 

harga, pengertian merek, pengertian keputusan pembelian.  
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Bab III. Metode penelitian. Pada bab berisi tentang teknik 

pengumpulan  data, sumber data, variabel penelitian, populasi dan sampel, 

teknik analisis data serta gambaran umum objek penelitian.  

Bab IV. Hasil dan pembahasan. Dalam bab ini akan dianalisis 

pengaruh kualitas produk, harga dan merek sabun batang dettol antiseptik toko 

 kelontong laris di desa pokoh.  

Bab V. simpulan dan saran. Menguraikan tentang simpulan hasil 

 penelitian dan memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukkan bagi 

 yang bersangkutan. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Simpulan 

      Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel kualitas 

produk, harga, dan merek terhadap keputusan pembelian. Dari hasil dan 

analisis data serta pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 

sebagai berikut ini :  

1. berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dihasilkan persamaan 

regresi linear berganda yaitu Y = 9,118 + 0,763 X1 － 0,240 X2 + 0,272 X3 . 

setiap variabel bernilai positif dan negaatif yang berarti bahwa kualitas 

produk, harga dan merek berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian.  

2. Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1 = 3,826, 

dengan taraf signifikansi 0,001, X2 = - 643 dengan taraf signifikansi 0,526 

dan X3 = 1.317 dengan taraf signifikansi 0,199. dengan menggunakan 

batas signifikansi 0.05, nilai signifikansi berada di atas taraf 5 %, nilai 

signifikansi berada di tengah taraf 5 % dan nilai signifikansi berada di 

bawah taraf 5 %. untuk X1, t hitung sebesar 3,826 < alpha 0,05 berti 

variabel kualitas produk secara parsial berpengaruhi signifikan terhadap 

keputusan pembelian, untuk X2, t hitung sebesar 0,526 > alpha 0,05 berarti 

variabel harga secara parsial berpengaruhi tidak signifikan terhadap 

variabel keputusan pembelian untuk X3, t hitung sebesar 0,199 > alpha 
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0,05 berarti variabel merek secara parsial berpengaruhi tidak signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian.  

3. dari perhitungan uji F hitung sebesar 9,768 dengan taraf signifikansi 0,000. 

hal ini menunjukkan bahwa signifikan f hitung lebih kecil dari signifikan 

0,05 maka dinyatakan variabel kualitas produk, harga dan merek secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.  

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa koefisien 

determinasi menunjukkan bahwa koefisien determinasi ( R square ) yang di 

peroleh sebesar 0,530. hal ini berarti 53,0% keputusan pembelian dapat di 

jelaskan oleh variabel kualitas produk, harga dan merek. Sedangkan 

sisanya 47% keputusan pembelian di pengaruhi oleh variabel-variabel 

lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

  5. Diantara tiga variabel penelitian, variabel kualitas produk mempunyai nilai  

yang lebih tinggi di banding variabel merek.                  

 

B. Saran-saran  

 Berdasarkan hasil perhitungan di muka, saran yang dapat diberikan 

peneliti pada pihak toko kelontong di desa pokoh sehubungan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.  Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa kualitas produk, harga dan merek 

yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, 

maka toko kelontong laris di desa pokoh harus lebih memperhatikan lagi ke 

tiga faktor tersebut.  
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2.  Usaha toko kelontong perlu memberikan informasi kepada konsumen yang 

berkaitan dengan melihat dan memilih barang-barang kemasan, produk dan 

merek sehingga konsumen untuk selalu melakukan produk mana yang 

mereka inginkan menjadi alasan dalam memutuskan pembelian di toko 

kelontong.  

3.  Diharapkan dalam penelitian- penelitian selanjutnya jumlah responden 

diperbanyak untuk lebih menambah keakrutan data  

4.  Merek sabun batang Dettol antiseptik lebih ditingkatkan kesehatan sabun 

agar konsumen selalu setia untuk membeli memilih produk- produk yang 

mereka butuhkan di Toko Kelontong Laris di Desa Pokoh.  
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