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ABSTRAK 

 

 

IDA ZURAIDA, NIM. 1521103759, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, 

Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “Pengaruh Harga dan Keragaman 

Produk terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Restoran Cepat Saji 

Rocket Chicken Di Klaten” 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menguji pengaruh harga terhadap 

keputusan pembelian konsumen restoran cepat saji Rocket Chicken di Klaten, 2) 

untuk menguji pengaruh keragaman produk terhadap keputusan pembelian 

konsumen restoran cepat saji Rocket Chicken di Klaten, 3) untuk menguji 

pengaruh harga dan keragaman produk secara simultan terhadap keputusan 

pembelian konsumen restoran cepat saji Rocket Chicken di Klaten.   

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan kuesioner. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 50 orang konsumen Restoran Cepat Saji 

Rocket Chicken di Klaten. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas : 

harga (X1) dan keragaman produk (X2) serta variabel terikat (Y) : keputusan 

pembelian. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda 

dengan bantuan program SPSS. 

Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 7,725,  dan 

X2= 2,847 dengan tingkat signifikansi 0,007. Dengan menggunakan batas 

signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5%.  Untuk X1, 

t hitung sebesar 7,725 > t tabel sebesar 2,021 sehingga hipotesis diterima yang 

berarti ada pengaruh yang signifikan harga tehadap keputusan pembelian. Untuk 

X2, t hitung sebesar 2,847 > t tabel sebesar 2,021 sehingga hipotesis dapat 

diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan keragaman produk 

tehadap keputusan pembelian. Dari perhitungan uji F didapatkan F hitung sebesar 

36,146 dengan taraf signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikan 

Fhitung  lebih kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel harga dan 

keragaman produk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

 

 

Keywords : harga, keragaman produk, keputusan pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan usaha kuliner saat ini telah menunjukkan kemajuan yang 

pesat. Seiring dengan perkembangan tersebut, semakin banyak para pelaku 

usaha mendirikan usaha kuliner dalam berbagai bentuk mulai dari pedagang 

kaki lima, warung, rumah makan, hingga restoran waralaba (franchise). 

Banyaknya restoran franchise dengan konsep fast food yang berdiri di 

Kabupaten Klaten membuat para pelaku usaha franchise (franchisee) bersaing 

dengan restoran franchise dengan konsep fast food yang lain. Persaingan 

tersebut menuntut para pelaku bisnis untuk mampu memaksimalkan 

kinerjanya agar dapat memenangkan persaingan bisnis.  

Pada saat ini, konsumen dalam mengambil keputusan untuk 

mengkonsumsi makanan mempunyai banyak pertimbangan-pertimbangan. Hal 

ini penting sekali untuk dilakukan mengingat bahwa konsumen akan 

melakukan sesuai dengan harapan mereka. Apabila harapan yang dihasilkan 

tidak sesuai dengan kenyataan, maka konsumen akan merasa tidak puas 

sehingga mereka tidak akan berminat melakukan pembelian secara berulang 

atau akan merekomendasikan kepada calon konsumen lain hal-hal yang buruk 

terhadap restoran sehingga dampaknya akan sangat merugikan restoran 

tersebut. Beberapa  pertimbangan tersebut diantaranya adalah masalah harga. 
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Harga  yang  rendah  atau  harga  yang terjangkau  memicu  untuk  

meningkatkan  kinerja  pemasaran.  Namun  harga  juga  menjadi indikator 

kualitas dimana suatu produk dengan kualitas  tinggi akan berani dipatok 

dengan harga yang tinggi pula. Harga akan dapat  mempengaruhi  kesadaran 

konsumen akan suatu merek produk tertentu. Namun harga juga menjadi 

indikator kualitas dimana suatu produk dengan kualitas tinggi akan berani 

dipatok dengan harga yang tinggi pula. Harga akan dapat mempengaruhi 

kesadaran konsumen akan suatu merek produk tertentu.  

Tingkat  harga  yang  diterapkan  oleh  perusahaan  mempengaruhi  

kuantitas yang terjual. Selain itu secara tidak langsung harga juga 

mempengaruhi biaya, karena kuantitas yang  terjual  berpengaruh  pada  biaya  

yang  ditimbulkan  dalam  kaitannya  dengan  efisiensi produksi.  Oleh  karena  

penetapan  harga  mempengaruhi  pendapatan  total  dan  biaya  total, maka  

keputusan  dan  strategi  penetapan  harga  memegang  peranan  penting  

dalam perusahaan (Tjiptono, 2004). Harga juga merupakan variabel  penting. 

Harga yang rendah atau harga yang terjangkau memicu untuk meningkatkan 

kinerja pemasaran. 

Selain masalah harga, konsumen suatu restoran akan memperhatikan 

keragaman produk atau menu yang ditawarkan sebelum mengambil keputusan 

dalam pembelian. Semakin beragam produk atau menu yang ditawarkan akan 

semakin menarik bagi konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen dapat 

memilih menu yang diinginkan. Persentase pembelian berulangpun akan 
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meningkat karena keinginan konsumen untuk dapat menikmati menu yang 

berbeda setiap kali melakukan pembelian.  

Dalam pemasaran, suatu produk  harus  memiliki  daya  saing  agar  

mampu  menarik konsumen.  Dengan menyediakan  produk  yang  beragam  

dan bervariasi,  diharapkan  mampu  memenuhi kebutuhan  dan  keinginan  

konsumen. Sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan dan keinginan,  loyalitas  

konsumen  pun  akan  terjaga.  Loyalitas  konsumen  yang  terjaga diharapkan  

mampu  meningkatkan  intensitas  pembelian  konsumen  dari  waktu  ke 

waktu. 

Rocket Chicken adalah Perusahaan Waralaba/ Franchise yang bergerak 

di Bidang Fast Food Restaurant, dengan produk unggulan, fried chicken, 

Burger, Steak dan chinnese food, dengan konsep menyajikan makanan yang 

sehat, berkualitas, halal, dengan cita rasa yang khas, harga terjangkau bagi 

semua kalangan masyarakat yang diolah dengan bumbu pilihan. Fried 

Chicken, tentu tak asing lagi di lidah orang Indonesia. Makanan yang populer 

sejak disajikan beberapa restoran cepat saji asing ini, kini sudah merakyat di 

Indonesia. Karena kepopulerannya produk makanan cepat saji ini, banyak 

pengusaha baru yang bermitra dengan Rocket Chicken. Termasuk di kota 

Klaten. Beberapa gerai telah dibuka untuk memenuhi permintaan pelanggan. 

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

mengambil judul: “PENGARUH HARGA DAN KERAGAMAN PRODUK 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN RESTORAN 

CEPAT SAJI ROCKET CHICKEN DI KLATEN” 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Untuk  dapat  menerapkan strategi  yang  tepat  dalam mempengaruhi  

konsumen  untuk  melakukan  pembelian,  perlu  diidentifikasi  faktor-faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan faktor mana 

yang paling dominan yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

Dengan mengetahui faktor-faktor  tersebut,  akan  dapat  memudahkan  pelaku  

usaha  dalam  mengambil langkah-langkah  dalam  kegiatan  pemasaran  yang  

akan dilakukan, sehingga profitabilitas perusahaan juga akan semakin  

meningkat karena semakin intensifnya konsumen dalam melakukan pembelian 

di perusahaannya. Menurut peneliti, faktor harga dan keragaman produk 

adalah faktor yang dominan yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen pada suatu restoran cepat saji.  

 

C. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan 

maka dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut : 

1. Harga 

Harga adalah apa yang dibayar seseorang untuk apa yang diperolehnya 

dan nilainya dinyatakan dalam mata uang. 

2. Keragaman Produk 

Keragaman produk adalah kelengkapan produk yang menyangkut  

kedalaman,  luas  dan kualitas produk yang  di  tawarkan juga ketersediaan 

produk tersebut setiap saat di suatu tempat. 
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3. Keputusan Pembelian  

Keputusan pembelian merupakan keputusan konsumen untuk membeli 

suatu produk setelah sebelumnya memikirkan tentang layak tidaknya 

membeli produk itu dengan mempertimbangkan informasi-informasi yang 

ia ketahui dengan realitas tentang produk itu setelah ia menyaksikannya. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang akan penulis teliti ini akan menjadi kabur 

maknanya tanpa adanya pembatasan masalah yang mendasarinya. Adapun 

permasalahan yang penulis ajukan dibatasi pada pengaruh harga dan 

keragaman produk terhadap keputusan pembelian konsumen restoran cepat 

saji Rocket Chicken di Klaten. 

 

E. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang, penegasan judul dan pembatasan masalah 

di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Adakah pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen restoran 

cepat saji Rocket Chicken di Klaten? 

2. Adakah pengaruh keragaman produk terhadap keputusan pembelian 

konsumen restoran cepat Rocket Chicken di Klaten? 

3. Bagaimana pengaruh harga dan keragaman produk secara simultan 

terhadap keputusan pembelian konsumen restoran cepat saji Rocket 

Chicken di Klaten? 
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F. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan 

dan menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata pada objek yang diteliti. 

Namun secara spesifikasi tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen 

restoran cepat saji Rocket Chicken di Klaten. 

2. Untuk menguji pengaruh keragaman produk terhadap keputusan 

pembelian konsumen restoran cepat saji Rocket Chicken di Klaten. 

3. Untuk menguji pengaruh harga dan keragaman produk secara simultan 

terhadap keputusan pembelian konsumen restoran cepat saji Rocket 

Chicken di Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Pihak Penulis 

Sebagai wahana penerapan teori yang selama ini telah diperoleh di bangku 

kuliah dan memperoleh pengertahuan serta memperoleh pengalaman di 

lapangan 

2. Bagi Pihak Restoran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan dalam hal penetapan harga 
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dan keragaman produk agar keputusan konsumen untuk membeli produk 

di restoran cepat saji dapat meningkat 

3. Bagi Pihak lain 

Penelitian ini di harapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dan referensi 

bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang serupa. 

 

H. Sistematika Skripsi 

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab di mana masing-masing bab 

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

Bab I. Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

Bab II. Tinjauan Pustaka meliputi pengertian manajemen pemasaran, 

tinjauan tentang harga, keragaman produk, keputusan pembelian dan 

penelitian terdahulu. 

Bab III. Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode 

penelitian, teknik analisis data serta gambaran umum objek penelitian. 

Bab IV. Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dianalisa pengaruh 

antara harga dan keragaman produk terhadap keputusan pembelian konsumen 

restoran cepat saji. 
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Bab V. Simpulan dan Saran menguraikan tentang kesimpulan hasil 

penelitian dan memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi yang 

bersangkutan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel harga dan 

keragaman produk terhadap keputusan pembelian konsumen restoran cepat 

saji Rocket Chicken Klaten. Dari hasil dan analisis data serta pembahasan 

pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 8,825 + 0,425X1 + 0,218X2. Setiap 

variabel bernilai positif yang berarti bahwa harga dan keragaman produk 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen restoran 

cepat saji Rocket Chicken. 

2. Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 7,725,  dan 

X2= 2,847 dengan tingkat signifikansi 0,007. Dengan menggunakan batas 

signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5%.  

Untuk X1, t hitung sebesar 7,725 > t tabel sebesar 2,021 sehingga hipotesis 

diterima yang berarti ada pengaruh yang signifikan harga tehadap 

keputusan pembelian. Untuk X2, t hitung sebesar 2,847 > t tabel sebesar 

2,021 sehingga hipotesis dapat diterima yang berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan keragaman produk tehadap keputusan pembelian.  

3. Dari perhitungan uji F didapatkan F hitung sebesar 36,146 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikan Fhitung  lebih 
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kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel harga dan keragaman 

produk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

koefisien determinasi (R
2
) yang diperoleh sebesar 0,606. Hal ini berarti 

60,6% keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel harga dan 

keragaman produk. Sedangkan sisanya yaitu 39,4% keputusan pembelian 

konsumen restoran cepat saji Rocket Chicken Klaten dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

5. Diantara dua variabel penelitian, variabel harga mempunyai pengaruh 

yang lebih tinggi terhadap keputusan pembelian konsumen dibanding 

variabel keragaman produk. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil perhitungan dimuka, saran yang dapat diberikan 

peneliti pada pihak restoran cepat saji Rocket Chicken Klaten sehubungan 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa keragaman produk menjadi faktor 

yang kuat dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, maka 

restoran cepat saji Rocket Chicken Klaten harus lebih memperhatikan 

keragaman produk.  

2. Harga yang tertera di menu harus sesuai dengan harga di kasir agar 

konsumen tidak kecewa. 
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3. Lebih banyak menu yang ditawarkan sehingga konsumen dapat leluasa 

memilih menu yang mereka inginkan.  

4. Peneliti yang akan datang diharapkan menambah jumlah responden dan 

variabel independen yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Asyari Anwar. 2011. Metodologi. Bandung : Alfa Betha. 

 

Anto Dajan. 2008. Pengantar Metode Statistik. Jakarta : LP3ES. 

 

Basu Swastha DH dan Irawan. 1999. Manajemen Pemasaran Modern. 

Yogyakarta : Liberty. 

 

Djarwanto P.S. 2004. Metodologi Penelitian dan Statistik. Surakarta : Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 

 

Kottler Philip. 2001. Managemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, 

Implementasi dan Pengendalian. Alih Bahasa Ancela Aniwati 

Hermawan. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. 

 

Kotler,  Philip  &  Gary  Armstrong.  2004.  Prinsip-prinsip pemasaran jilid 1 

Edisi Kedelapan.  Jakarta: Erlangga. 

 

Murti Sumarni. 1991. Pengantar Bisnis. Yogyakarta : Liberty. 

 

Pradana Jaka Purnama. 2011. “Pengaruh Produk, Harga, dan Lokasi terhadap 

Keputusan Pembelian (Studi Kasus pada Toko Murah di Sukoharjo)”. 

Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang. 

 

Rambat Lupiyoadi. 2001. Managemen Pemasaran Jasa. Jakarta : Salemba Empat  

 

Sutrisno Hadi. 2008. Metodologi Research. Yogyakarta : Andi Offset. 

 

Tejdhakusuma,  R.;  Hartini  S.  dan  Muryani.  2001.  Anaalisis  Faktor-faktor  

yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Pembelian Air Minum 

Mineral di Kotamadya  Surabaya.  Jurnal  Penelitian  Dinamika  Sosial  

Vol.  2  No.  3 Desember 2001: 48 -58. 

 

Theresia Esti Mardhikasari. 2014. “Pengaruh Store Atmosphere, Lokasi Toko, dan 

Keragaman Produk terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Mirota 

Kampus (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta)”. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

Tjiptono, Fandy. 2004. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi. 

 

 



56 
 

Tjiptono, Fandy. 2006. Pemasaran Jasa. Malang: Bayu Media Publishing. 

 

Wijaya,  Toni. 2009.  Analisis  Data  Penelitian.  Yogyakarta: Universitas Atma 

Jaya Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Cover depan Ida Zuraida.pdf
	Skripsi Ida Zuraida_1.pdf
	Skripsi Ida Zuraida_2.pdf

