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ABSTRAK 

 

 

MUHAMMAD RIFQI RIFA MULIAWAN, NIM. 1321103536, Fakultas 

Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. 

“PENGARUH HARGA DAN INOVASI PRODUK TERHADAP MINAT BELI 

KONSUMEN PADA PERUSAHAAN MEBEL SARI JATI MULIA KLATEN” 
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menguji pengaruh harga terhadap 

minat beli konsumen pada Perusahaan Mebel Sari Jati Mulia Klaten, 2) untuk 

menguji pengaruh inovasi produk terhadap minat beli konsumen pada Perusahaan 

Mebel Sari Jati Mulia Klaten, 3) untuk menguji pengaruh harga dan inovasi 

produk terhadap minat beli konsumen pada Perusahaan Mebel Sari Jati Mulia 

Klaten.   

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan kuerioner. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 50 orang konsumen. Variabel dalam 

penelitian ini adalah variabel bebas yaitu harga (X1) dan inovasi produk (X2) serta 

variabel terikat (Y) yaitu minat beli konsumen. Teknik analisis data dengan 

analisis korelasi Product Moment. 

Dari perhitungan uji t dapat diketahui Untuk X1, t hitung = 3,367 yang 

lebih besar dari t tabel 2,021 untuk N = 50 maka kesimpulanya hipotesis diterima 

atau terbukti kebenarannya untuk variabel harga (X1). Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara harga dengan minat 

beli konsumen. Sedangkan Nilai t hitung untuk X2 = 2,61 yang lebih besar dari t 

tabel 2,021 untuk N = 50 maka kesimpulanya hipotesis diterima dan terbukti 

kebenarannya untuk variabel inovasi produk (X2), sehingga dapat dinyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara inovasi produk dengan 

minat beli konsumen.  

 

 

Keywords : Harga, Inovasi Produk, Minat Beli Konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang pesat akan menimbulkan berbagai macam 

perubahan pola hidup manusia. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan manusia, maka dituntut pula peningkatan kesejahteraan, sehingga 

manusia dapat merasa puas dengan keinginan dan kebutuhannya. Kebutuhan 

dan keinginan manusia itu berbeda-beda karena setiap manusia mempunyai 

karakter sendiri-sendiri dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya, hal 

tersebut menimbulkan perilaku pembelian terhadap produk juga berbeda. 

Setiap konsumen akan membeli barang untuk memenuhi dan memuaskan 

kebutuhannya. 

Menyadari pemikiran masyarakat yang semakin kritis, akan 

menimbulkan dampak positif dan negatif, baik bagi produsen maupun 

konsumen. Sebagai dampak positif bagi produsen dapat membuka pasar baru, 

dan bagi konsumen yaitu akan membeli produk barang yang berkualitas dari 

segi mutu, praktis dalam pelayanan, efisien tempat dan waktu serta harga yang 

terjangkau. Sedang dampak dari para produsen yaitu dengan kebutuhan yang 

meningkat akan menimbulkan persaingan yang tajam antara sesama produsen. 

Para produsen akan berlomba-lomba untuk menarik minat para konsumen. 

Sehingga para konsumen juga terkena dampak negatif seperti membeli produk 

yang sama tetapi dengan kualitas berbeda. 
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Sekarang ini mebel sudah merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang 

cukup penting. Mebel sendiri sudah beralih fungsi dari kebutuhan pelengkap 

rumah menjadi penunjang penampilan sosial yang dapat menunjukkan kelas 

sosial pemiliknya. Atau bahkan sebagai barang koleksi bagi beberapa orang.  

Hal tersebut memicu produsen-produsen mebel untuk bersaing dalam 

menggaet pelanggan. Banyak macam cara dilakukan, seperti peningkatan 

mutu produk, promosi yang gencar dilakukan sampai persaingan dalam 

penetapan harga. 

Hal yang sangat dikhawatirkan oleh perusahaan adalah kondisi 

perubahan harga yang setiap saat bisa terjadi. Jika harga produk menjadi 

mahal maka secara otomatis permintaan barang akan menurun dan sebaliknya 

jika perubahan harga menjadi semakin murah maka permintaan barang akan 

naik dengan catatan semua keadaan dan faktor lingkungan eksternal dan 

internalnya bersifat tetap. Perubahan harga ini nantinya akan berpengaruh 

terhadap tingkat penjualan suatu barang yang ditawarkan kepada pelanggan. 

Persaingan dalam dunia usaha yang semakin meningkat pada gilirannya 

akan menjadikan harga menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk 

memenangkan persaingan. Sementara bagi pelanggan harga tersebut haruslah 

merupakan refleksi produk yang benar-benar bermutu pada tingkat konsumen 

yang terjangkau dan diupayakan dapat memenuhi kepuasan pelanggan. 

Harga merupakan variabel yang sangat penting untuk diperhatikan, di 

samping karena harga mempengaruhi jumlah pendapatan yang akan diterima  

oleh perusahaan, harga juga dapat menjadi sebuah nilai yang akan diterima  
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oleh konsumen. Harga yang terlalu tinggi akan membentuk persepsi 

konsumen bahwa produk kita termasuk pada katagori barang mewah superior 

(berkualitas tinggi). Sedangkan jika harga yang kita tawarkan terlalu rendah,  

maka dapat membentuk persepsi konsumen bahwa produk kita adalah interior 

(berkualitas rendah). Jadi, bukanlah hal mudah bagi sebuah perusahaan dalam 

menentukan harga, perusahaan harus ekstra hati-hati dalam membuat  

kebijakan terkait dengan harga karwena harga dapat mempengaruhi minat 

konsumwn dalam membeli suatu barang.  

Faktor lain yang mempengaruhi minat beli konsumen adalah inovasi, 

dimana inovasi produk merupakan pusat dari keberhasilan suatu bisnis, di 

mana sebagai perusahaan yang menerapkan struktur dan strategi yang  

memusatkan pemilihan waktu pengembangan teknologi dan persaingan. Di 

era perdagangan bebas dan persaingan global ini, memaksa setiap perusahaan 

untuk siap menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Persaingan yang 

semakin ketat dan konsumen yang semakin kritis dalam memilih produk, 

menuntut perusahaan untuk lebih  inovatif dalam  menghasilkan suatu produk, 

dengan kata lain perusahaan harus mampu menawarkan produk baru yang 

berbeda dan jauh lebih baik dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing.  

Inovasi akan meningkatkan nilai tambah dari suatu produk, inovasi  akan 

menciptakan suatu produk baru yang dapat memberikan solusi yang lebih  

baik bagi pemecahan masalah yang dihadapi konsumen. Inovasi harus  mampu  

membuat produk berbeda di mata konsumen sehingga konsumen lebih tertarik 

membeli produk tersebut dibandingkan produk pesaing. Jika perusahaan dapat 
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memperhatikan desain serta membuat inovasi baru maka konsumen akan  

merasa puas dalam menggunakan produk tersebut. 

Sari Jati Mulia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang usaha mebel. Saat ini memproduksi berbagai macam mebel seperti 

almari, meja, kursi, kabinet hingga kusen pintu. Dengan banyaknya 

perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama, untuk memenangkan 

persaingan, perusahaan harus mampu memberikan yang terbaik bagi 

konsumennya yaitu dengan memberikan kualitas yang lebih baik, produk yang 

lebih murah dan lebih inovatif, pelayanan yang lebih baik dan lain sebagainya. 

Sebab jika konsumen kurang puas maka kemungkinan konsumen akan beralih 

ke produk dari perusahaan lain, hal tersebut menyebabkan turunnya angka 

penjualan yang diikuti berkurangnya pangsa pasar (market share) sehingga 

akan menurunkan laba yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan itu 

sendiri. 

Dari uraian di atas penulis tertarik meneliti masalah harga dan inovasi 

produk yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen dengan judul : 

“PENGARUH HARGA DAN INOVASI PRODUK TERHADAP MINAT 

BELI KONSUMEN PADA PERUSAHAAN MEBEL SARI JATI MULIA 

KLATEN” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan yang mendasari penelitian judul yang penulis ambil 

adalah : 
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1. Alasan subjektif 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis  

b. Minat beli konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah harga dan inovasi produk. 

2. Alasan Objektif 

a. Menghemat waktu tenaga dan biaya karena lokasi penelitian mudah 

dijangkau. 

b. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 

 

C. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan 

maka dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut : 

1. Harga 

Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan sebagai alat tukar untuk 

memperoleh sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. 

2. Inovasi Produk 

Inovasi produk adalah gambaran dari berbagai proses mulai dari konsep 

suatu ide baru, penemuan baru dan suatu perkembangan dari suatu pasar 

yang baru  yang saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. 

3. Minat Beli Konsumen  

Minat beli konsumen merupakan kecenderungan konsumen untuk 

membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan 

keputusan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen 

melakukan  pembelian. 
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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 inovasi 

produk terhadap minat beli konsumen pada Perusahaan Mebel Sari Jati Mulia 

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. Apakah harga mempunyai pengaruh terhadap minat beli konsumen pada 

Perusahaan Mebel Sari Jati Mulia Klaten? 

2. Apakah inovasi produk mempunyai pengaruh terhadap minat beli 

konsumen pada Perusahaan Mebel Sari Jati Mulia Klaten? 

3. Apakah harga dan inovasi produk mempunyai pengaruh terhadap minat 

beli konsumen pada Perusahaan Mebel Sari Jati Mulia Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai oleh penyusun adalah :  

1. Untuk menguji pengaruh harga terhadap minat beli konsumen pada 

Perusahaan Mebel Sari Jati Mulia Klaten. 
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2. Untuk menguji pengaruh inovasi produk terhadap minat beli konsumen 

pada Perusahaan Mebel Sari Jati Mulia Klaten. 

3. Untuk menguji pengaruh harga dan inovasi produk terhadap minat beli 

konsumen pada Perusahaan Mebel Sari Jati Mulia 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 Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan dalam hal inovasi produk dan 

penetapan harga jual agar minat beli konsumen 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. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu proporsi, kondisi atau prinsip yang untuk 

sementara waktu dianggap benar dan barangkali tanpa keyakinan, agar dapat 
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ditarik suatu konsekuensi logis dan dengan cara ini kemudian diadakan 

pengujian atau testing tentang kebenarannya dengan menggunakan data atau 

fakta hasil penelitian (J. Supranto, 2002 : 42). Adapun hipotesis yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah :  

1. Ada pengaruh yang signifikan antara harga terhadap minat beli konsumen 

pada Perusahaan Mebel Sari Jati Mulia Klaten 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara inovasi produk terhadap minat beli 

konsumen pada Perusahaan Mebel Sari Jati Mulia Klaten 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara harga dan inovasi produk terhadap 

minat beli konsumen pada Perusahaan Mebel Sari Jati Mulia Klaten. 

 

I. 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 pemasaran, tinjauan 

tentang harga, inovasi produk dan minat beli konsumen. 

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

penelitian, teknik analisis data serta gambaran umum objek penelitian. 
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Bab IV. Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dianalisa pengaruh 

antara harga dan inovasi produk terhadap minat beli konsumen pada 

Perusahaan Mebel Sari Jati Mulia Klaten. 

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 

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis  mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari perhitungan dengan rumus koefisien korelasi diperoleh rx1y = 0,437 

dan rx2y = 0,353. Selanjutnya hasil tersebut dikonsultasikan dengan   r tabel 

dengan N = 50 pada signifikansi 5% adalah 0,279. Jadi r hitung > r tabel 

untuk X1 (0,437 > 0,279). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang positif 

dan cukup kuat antara harga dengan minat beli konsumen. Sedangkan 

untuk inovasi produk (X2), r hitung > r tabel (0,353 < 0,279) yang berarti 

terdapat pengaruh yang positif antara inovasi produk dengan minat beli 

konsumen.  

2. Variabel harga mempunyai nilai koefisien korelasi yang lebih besar 

dibandingkan dengan variabel inovasi produk, hal ini menunjukkan bahwa 

harga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap minat beli konsumen 

Perusahaan Mebel Sari Jati Mulia dibandingkan dengan variabel inovasi 

produk. 

3. Dari perhitungan koefisien determinasi didapatkan nilai 26,32%. Hal ini 

berarti 26,32% minat beli konsumen dapat dipengaruhi oleh variabel harga 

dan inovasi produk. Sedangkan sisanya yaitu 73,68% minat beli konsumen 
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Perusahaan Mebel Sari Jati Mulia dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini 

4. Dari perhitungan uji t dapat diketahui Untuk X1, t hitung = 3,367 yang 

lebih besar dari t tabel 2,021 untuk N = 50 maka kesimpulanya hipotesis 

diterima atau terbukti kebenarannya untuk variabel harga (X1). Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara harga dengan minat beli konsumen. Sedangkan Nilai t hitung untuk 

X2 = 2,61 yang lebih besar dari t tabel 2,021 untuk N = 50 maka 

kesimpulanya hipotesis diterima dan terbukti kebenarannya untuk variabel 

inovasi produk (X2), sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan antara inovasi produk dengan minat beli 

konsumen. 

5. Dari perhitungan didapatkan hasil bahwa F hitung = 8,415 dan F tabel = 

3,23 maka Ho ditolak dan ada hubungan signifikan yang kuat antara 

variabel harga dan inovasi produk terhadap minat beli konsumen 

Perusahaan Mebel Sari Jati Mulia 

 

B. Saran-saran 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dukungan teori yang 

dikemukakan para ahli, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai 

berikut. 

1. Dari hasil penelitian harga daninovasi produk menjadi faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat beli konsumen, maka Perusahaan Mebel Sari Jari 



 60 

Mulia harus lebih memperhatikan lagi kedua faktor tersebut. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara selalu mengeluarkan inovasi-inovasi produk baru 

serta menawarkan harga produk yang sesuai dengan kualitasnya. Apalagi 

sekarang banyak sekali produk-produk sejenis yang bermunculan di 

pasaran. 

2. Inovasi produk tidak hanya pada desainnya saja, tetapi juga pada bahan dasar, 

warna dan hal  lain yang dapat membedakan produk yang dihasilkan oleh 

Perusahaan Mebel Sari Jati Mulia dengan produk dari produsen lain. 

3. Diberikan potongan harga khusus bagi pelanggan serta cara pembayaran yang 

lebih mudah. 

4. Diharapkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya jumlah responden 

diperbanyak untuk lebih menambah keakuratan data. 
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