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MOTTO 

 

Tidak cukup kita sekadar punya target untuk diraih. Kita juga perlu tekad baja, 

mental pantang menyerah serta terus fokus dalam memperjuangkannya 

(Andrie Wongso) 

 

 

 

Jika kita mengizinkan tiap kegagalan menciutkan nyali dan menutup diri karena 

malu, maka sesungguhnya kita telah menghalangi tiap jalan yang 

 memungkinkan kita untuk maju 

(Andrie Wongso) 
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ABSTRAK 

 

 

SUSI SRI SUPRAPTI, NIM. 1521103723, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH  HARGA  

DAN  KERAGAMAN PRODUK  TERHADAP  KEPUTUSAN  PEMBELIAN  

DI  TOSERBA LARIS KLATEN” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk  : 1) mengetahui pengaruh harga terhadap 

keputusan pembelian di Toserba Laris Klaten, 2) mengetahui pengaruh keragaman 

produk terhadap keputusan pembelian  di  Toserba Laris Klaten, 3) mengetahui 

pengaruh harga dan keputusan pembelian terhadap di  Toserba Laris Klaten. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Metode untuk mengumpulkan data dengan wawancara, obserfasi, angket 

dan dokumentasi. Variabel dalam penelitian ini adalah  harga (X1) dan keragaman 

produk (X2) serta keputusan pembelian (Y). Teknik analisis data dengan analisis 

korelasi Product Moment.  

Dari perhitungan uji t dapat diketahui Untuk X1, t hitung = 2,76 yang lebih 

besar dari t tabel 2,021 maka hipotesis diterima atau terbukti kebenarannya untuk 

variabel harga (X1). Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara harga terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Sedangkan Nilai t hitung untuk X2 = 3,45 lebih besar dari t tabel 2,021 maka 

hipotesis hipotesis diterima atau terbukti kebenarannya untuk keragaman variabel 

produk (X2). Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara keragaman produk terhadap keputusan pembelian. 

 

 

 

Keywords : harga, keragaman produk, keputusan pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan  dalam  dunia  bisnis  menginginkan  produknya  mengalami 

penjualan  yang  meningkat  dan  dapat  mengungguli  para  pesaingnya.  Jika 

kita berbicara mengenai hal ini tentu tidak terlepas dari strategi pemasaran 

yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.  Kotler  dan  Amstrong  (2001) 

menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang 

membuat individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan, lewat  penciptaan  dan  pertukaran  timbal  balik  produk  dan  nilai  

dengan  orang lain. 

Banyaknya jumlah barang yang beredar di pasar konsumen 

menunjukkan tingkat kebutuhan dan permintaan konsumen  yang harus segera 

dipenuhi oleh perusahaan, sehingga peranan manajer pemasaran yang 

bertanggungjawab dalam hal ini akan menentukan strategi-strategi pemasaran 

yang akan diterapkan, agar produknya dapat diterima dan diminati oleh pasar 

konsumen. Kotler mengemukakan bahwa bauran pemasaran  (marketing  mix) 

terdiri dari seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus 

menerus  mencapai  tujuan  pemasarannya  di  pasar  sasaran.  McCarthy 

mengklasifikasikan  alat-alat  itu  menjadi  empat  kelompok  yang  luas  yang 

disebut  ”Empat  P”  Product  (produk),  Price  (harga),  Place  (tempat),  dan 

Promotion (promosi). 
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Variabel  harga  merupakan satu-satunya  dari  keempat  bauran  tersebut  

di  atas yang dapat menghasilkan pendapatan, dari pada bauran lainnya yang 

menghasilkan biaya.  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  oleh  konsumen.  Menurut  Kotler  dan  Amstrong  

(2001) menyatakan bahwa harga adalah sejumlah  uang  yang  dibebankan  

atas  suatu  produk  atau jasa,  atau  jumlah  nilai  yang  ditukar  konsumen  

atas  manfaat-manfaat  karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

tersebut.  

Harga merupakan hal yang memegang peranan penting bila dilihat dari 

sisi 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. Pada harga berapakah tepatnya, 

barang-barang atau jasa itu harus dijual?  pertanyaan ini akan terus diulang-

ulang beberapa kali sehari di toko di seluruh dunia. Ungkapan tersebut  

menunjukkan  betapa  pentingnya  keputusan yang diambil oleh perusahaan 

dalam menentukan harga, dan juga bahwasannya konsumen dan organisasi  

akan  membeli  sesuatau  dalam  jumlah  banyak  jika harganya tepat atau 

layak. 
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Masalah produk juga sangat penting diantara bauran pemasaran selain  

harga, karena konsumen akan memilih toko mana yang akan dikunjungi 

dengan mempertimbangkan lengkap tidaknya produk yang dijual pada toko 

itu, jika ada toko yang lebih lengkap meskipun jarak yang ditempuh agak jauh 

maka konsumen akan mengunjungi toko yang lebih lengkap produknya. Pada 

dasarnya tidak ada patokan tentang jumlah dan  jenis  barang  yang  bisa  

dipajang  di  etalase  suatu  toko.  Akan tetapi  paling  tidak  kita  merefleksi  

sedikit  tentang  arti  dari  toko  itu sendiri. Tentunya mendekati keinginan 

pasar, sekali belanja bisa mendapatkan berbagai macam kebutuhannya.  

Berarti  varian  barang  yang  ditawarkan  juga harus variatif. Pertimbangan  

selanjutnya,  dengan  memperhatikan  target  konsumen yang  telah  dibuat  

sebelumnya.  Kita  harus  pandai-pandai  mencari  tahu apa saja keperluan dan 

kebutuhan dari target konsumen pertama. Jangan sampai orang  terdekat  

membutuhkan  suatu  barang,  ternyata  serba  tidak  tersedia.  Ini merupakan 

awal yang kurang baik, karena mereka inilah yang menjadi kosumen  pertama.  

Jadi  harus  dilayani  dengan  baik  salah  satu  caranya dengan menyiapkan 

barang kebutuhan mereka. Meskipun jumlah tidak banyak yang  penting  

lengkap  dan  ada.  Sedangkan  target  konsumen  utama,  menjadi inspirasi  

dalam  usaha  mendatangkan  barang  dalam  jumlah  yang  banyak.  Ini perlu 

diperhatikan secara bertahap. Biasanya pada awal-awal membuka usaha, hal 

ini kurang bisa diantisipasi. Akan tetapi seiring dengan tekad dan kemauan 

untuk mencari  tahu,  maka  problem  ini  bisa  diatasi  secara  perlahan. 

Jumlah persediaan barang untuk kelompok ini sedikit lebih banyak; mungkin 

dua kali lipat dari prediksi kebutuhan. 
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Produk yang di jual di Toserba Laris Klaten merupakan  barang-barang  

kebutuhan masyarakat pada umumnya. Mulai dari pakaian, kebutuhan sehari-

hari, sampai peralatan elektronik. Toserba Laris Klaten terletak di pusat kota 

Klaten yang dekat dengan pusat bisnis, pemerintahan dan pendidikan. Maka 

tidak mengherankan jika konsumennya sangat beragam mulai dari anak 

sekolah sampai ibu rumah tangga. Karena letak yang strategis, harga yang 

bersaing dan beragamnya produk yang tersedia membuat konsumen 

memutuskan untuk membeli produk di Toserba Laris Klaten. 

Banyaknya toserba sejenis di Klaten yang sekarang ini semakin 

bermunculan membuat konsumen dapat lebih selektif dalam memilih tempat 

belanja. Meskipun harga yang ditawarkan bisa bersaing dengan toserba 

sejenis, namun untuk produk-produk tertentu malah lebih mahal dari pada 

toko lain. Misalnya harga barang-barang elektronik yang sedikit lebih mahal 

dibanding toko-toko yang khusus menjual barang elektronik. Toserba Laris 

Klaten sebenarnya memiliki produk yang cukup beraneka ragam, namun 

sering kali stok yang tersedia telah habis dan karyawan terlambat mengisi stok 

tersebut. Seringkali konsumen kecewa karena hal tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan mencoba menelaah 

mengenai pengaruh harga dan keragaman produk yang ditawarkan Toserba 

Laris Klaten kepada konsumennya. Selanjutnya penulis mengambil judul  

“PENGARUH  HARGA  DAN  KERAGAMAN PRODUK  TERHADAP  

KEPUTUSAN  PEMBELIAN  DI  TOSERBA LARIS KLATEN” 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan yang mendasari penelitian judul yang penulis ambil 

adalah : 

1. Alasan subjektif 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis  

b. Keputusan pembelian konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya adalah harga dan keragaman 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 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti harus 

mengetahui maksud arti penelitian. Dengan mengetahui konsep penelitian 

diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam pemecahan masalah. Konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Harga  

Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan sebagai alat tukar untuk 

memperoleh sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. 

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 toko 
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3. Keputusan Pembelian  

Kekuatan  kehendak konsumen  untuk  melakukan  pembelian  terhadap  

sebuah produk apabila konsumen memiliki minat untuk membeli produk.  

 

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 keragaman produk terhadap  

keputusan  pembelian  di  Toserba Laris Klaten. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka pokok permasalahannya 

dapat dirumuskan sebagai berikut:   

1. Bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di Toserba 

Laris Klaten?  

2. Bagaimana pengaruh keragaman produk terhadap keputusan pembelian  di  

Toserba Laris Klaten?  

3. Bagaimana pengaruh harga dan keputusan pembelian terhadap di  Toserba 

Laris Klaten? 

 

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 : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di 

Toserba Laris Klaten. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keragaman produk terhadap keputusan 

pembelian di  Toserba Laris Klaten. 

3. Untuk mengetahui pengaruh harga dan keputusan pembelian terhadap di  

Toserba Laris Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pihak Toserba Laris Klaten 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan informasi 

akan hal-hal yang dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk dapat membeli produk di toko tersebut. 

2. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk 

menerapkan disiplin ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan 

terutama tentang kegiatan pemasaran. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk suatu penelitian dan 

tambahan pengetahuan serta memberikan masukan yang dapat digunakan 

sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya. 

 

 



8 

 

H.  Hipotesis 

Hipotesis dalam kegiatan penelitian pada dasarnya merupakan 

kesimpulan sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih 

harus diuji secara empiris (Sugiyono 2001 : 60). Adapun hipotesis yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah :  

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara harga terhadap keputusan 

pembelian di Toserba Laris Klaten. 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara harga terhadap keputusan 

pembelian di Toserba Laris Klaten. 

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara harga terhadap keputusan 

pembelian di Toserba Laris Klaten. 

 

I.  Sistematika Penulisan 

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, marketing mix, 

tinjauan harga, keragaman produk, perilaku konsumen, keputusan pembelian, 

dan peta jalan penelitian. 

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

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

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

harga dan keragaman produk terhadap keputusan pembelian konsumen. 

  Bab V. Penutup 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 

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat kita tarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari perhitungan dengan rumus koefisien korelasi diperoleh rx1y = 0,37 

dan rx2y = 0,445. Selanjutnya hasil tersebut dikonsultasikan dengan   r tabel 

dengan N = 50 pada signifikansi 5% adalah 0,297. Jadi r hitung > r tabel 

untuk X1. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara harga 

terhadap keputusan pembelian konsumen. Sedangkan untuk variabel 

keragaman produk (X2), r hitung > r tabel hal ini berarti menunjukkan 

hubungan yang signifikan antara keragaman produk terhadap keputusan 

pembelian konsumen.  

2. Dari perhitungan uji t dapat diketahui Untuk X1, t hitung = 2,76 yang lebih 

besar dari t tabel 2,021 maka hipotesis diterima atau terbukti kebenarannya 

untuk variabel harga (X1). Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara harga terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Sedangkan Nilai t hitung untuk X2 = 3,45 lebih 

besar dari t tabel 2,021 maka hipotesis hipotesis diterima atau terbukti 

kebenarannya untuk keragaman variabel produk (X2). Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

keragaman produk terhadap keputusan pembelian. 
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3. Variabel keragaman produk mempunyai nilai koefisien korelasi yang lebih 

besar dibandingkan dengan variabel harga, hal ini menunjukkan bahwa 

keragaman produk memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap 

keputusan pembelian konsumen dibandingkan dengan variabel harga. Hal 

tersebut diperkuat dengan nilai determinasi keragaman produk (19,80%) 

yang lebih besar dari nilai determinasi harga (13,69%).  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa harga dan keragaman produk 

menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen, maka Toserba Laris harus lebih memperhatikan lagi kedua 

faktor tersebut.  

2. Perusahaan perlu meningkatkan jenis, variasi maupun kualitas produk agar 

konsumen dapat lebih banyak referensi produk mana yang mereka 

inginkan.  

3. Penetapan harga disesuaikan dengan kualitas barang yang ditawarkan. 

4. Sering diadakan potongan harga atau discount sebagai salah satu bentuk 

promosi pada konsumen. 

5. Diharapkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya jumlah responden 

diperbanyak untuk lebih menambah keakuratan data. 
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