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MOTTO 

 

I’ve learned that people will forget what you said, 

 people will forget what you did  

but people will never forget how you made them feell  

(Aku telah belajar bahwa orang akan lupa apa yang kamu katakan  

dan lupa apa yang kamu lakukan  

tapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana kamu membuat mereka 

merasakan) 

Believe you can, and you’re halfway there. 

(Percayalah kamu pasti bisa, dan kamu sudah setengah jalan). 

Theodore Roosevelt 

  

Diam Seperti seorang Pemalas, 

Bergerak Bikin Orang Iri dan Panas, 
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ABSTRAK 

 

 

RISCHA DHEA SAVITRI, NIM. 1821100067, Fakultas Ekonomi, 

Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “ ANALISIS 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 

PEMBELIAN KONSUMEN DI TOSERBA LARIS KLATEN”   

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menguji signifikansi pengaruh 

keragaman produk terhadap keputusan pembelian konsumen di Toserba Laris 

Klaten, 2) Untuk menguji signifikansi pengaruh lokasi terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Toserba Laris Klaten, 3) Untuk menguji signifikansi 

pengaruh harga produk terhadap keputusan pembelian konsumen di Toserba Laris 

Klaten, 4) Untuk menguji secara simultan signifikansi pengaruh keragaman 

produk, lokasi dan harga produk terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Toserba Laris Klaten.   

Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022. 

Metode untuk mengumpulkan data dengan angket, wawancara dan observasi. 

Variabel dalam penelitian ini adalah  keragaman produk (X1), lokasi (X2) dan 

harga produk (X3) serta keputusan pembelian (Y) dengan jumlah sampel sebanyak 

50 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier dengan bantuan 

program SPSS.    

Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara 

parsial (sendiri-sendiri) antara keragaman produk, lokasi dan harga poduk 

terhadap keputusan pembelian. Dapat dilihat dari t hitung keragaman produk = 

2,612, lokasi = 2,653 dan harga produk = 2,535 yang semuanya diatas t tabel 

2,000. Sedangkan secara simultan melalui uji F (uji simultan) diketahui bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara keragaman produk, lokasi dan harga 

produk secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian konsumen di Toserba 

Laris Klaten, karena nilai F hitung = 55,607 dengan signifikansi 0,000. 

 

 

 

Kata kunci : keragaman produk, lokasi, harga produk, keputusan pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Aktivitas belanja merupakan aktivitas yang hampir dilakukan setiap 

orang. Sama seperti aktivitas lain di era modern, berbelanja bergeser dari 

hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi tuntutan gaya 

hidup. Besarnya minat belanja masyarakat tersebut menyebabkan 

bermunculannya pelaku bisnis di bidang ini. Mulai dari produsen barang-

barang kebutuhan sehari-hari, pengusaha di bidang fashion, pengusaha 

pertokoan, retail maupun pengusaha kuliner.  

Keberhasilan produsen penyedia produk maupun jasa banyak 

ditentukan oleh ketepatannya dalam memanfaatkan peluang tersebut. 

Produsen harus jeli tentang apa kebutuhan konsumen dan keinginan 

konsumen jika ingin bertahan dalam persaingan pasar sehingga banyak 

produsen yang bersaing  dengan cara memanfaatkan peluang bisnis yang ada 

dan berusaha mengatur strategi pemasaran yang tepat untuk menguasai 

pasar. Termasuk di dalamnya mengamati kebiasaan pasar dalam hal 

aktivitas belanja. 

Berkembangnya teknologi membuat seluruh kegiatan masyarakat 

menjadi mudah dan serba instan. Aktivitas belanjapun demikian. Berbelanja 

menjadi semakin mudah dengan adanya sistem online yang membuat 

konsumen tidak lagi perlu datang ke toko maupun pusat perbelanjaan untuk 

membeli barang kebutuhannya. Mereka cukup memesan di rumah dengan 
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berbagai aplikasi belanja online yang tersedia. Sistem pembayarannyapun 

dipermudah dengan adanya sistem COD (Cash on Delivery) yang membuat 

konsumen dapat membayar barang yang mereka beli saat barang diantar.  

Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan aktivitas 

masyarakat di luar rumah membuat aktivitas belanja masyarakat secara 

online meningkat. Menurut data dari Kompas.com bahwa 17,5% konsumen 

offline atau konsumen yang berbelanja secara langsung mulai mencoba 

berbelanja secara online. Konsumen yang memilih untuk berbelanja online  

secara eksklusif meningkat dari 11% sebelum pandemi menjadi 25,5% di 

awal 2021. Menariknya, 74,5% konsumen yang tetap berbelanja secara 

offline dan online  di masa pandemi lebih banyak berbelanja online.  

Namun demikian dari data Kompas.com tersebut tidak sedikit 

konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja langsung di pasar 

tradisional, toko, supermarket, maupun pusat perbelanjaan. Yang menjadi 

alasan adalah karena konsumen dapat merasakan suasana berbelanja yang 

sebenarnya, seperti memilih, meraba dan mencoba barang yang akan 

dibelinya. Tidak seperti jika berbelanja secara online. 

Dengan masih banyaknya konsumen yang lebih senang berbelanja 

secara langsung membuat pusat-pusat perbelanjaan bersaing untuk 

mendapatkan pelanggan. Selain itu mereka juga berusaha keras agar tidak 

kalah dengan toko-toko online yang semakin bermunculan. Dari segi 

konsumen, banyaknya toko maupun pusat perbelanjaan yang ada membuat 

konsumen mempertimbangkan berbagai faktor untuk berbelanja di suatu 
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toko maupun pusat perbelanjaan. Seperti yang disampaikan oleh Kotler 

(2009) bahwa keputusan konsumen dalam pembelian dapat dipengaruhi oleh 

rangsangan perusahaan yang mencakup produk, tempat dan harga. 

Konsumen akan memperhatikan keragaman produk yang ditawarkan 

sebelum mengambil keputusan dalam pembelian. Konsumen memutuskan 

untuk berbelanja di suatu tempat dengan pertimbangan bahwa tempat 

tersebut menyediakan produk yang beragam sehingga seluruh kebutuhan 

mereka terpenuhi. Semakin beragam produk yang ditawarkan akan semakin 

menarik bagi konsumen. Persentase pembelian berulangpun akan meningkat 

karena konsumen mendapatkan semua produk yang mereka butuhkan dalam 

satu tempat sehingga konsumen tidak perlu berkunjung ke beberapa toko 

maupun pusat perbelanjaan lain untuk mendapatkan produk yang mereka 

inginkan. 

Faktor lokasi penting pengaruhnya bagi perusahaan yang ingin 

mengembangkan usahanya. Penting karena faktor lokasi/tempat ini sedikit 

banyak mempengaruhi keputusan yang diambil konsumen untuk membeli 

suatu produk. Terutama bagi perusahaan yang secara langsung berinteraksi 

dengan konsumennya seperti toko. Lokasi yang strategis dan mudah 

dijangkau dari toko atau pusat perbelanjaan menjadi pilihan utama karena 

konsumen tidak mau susah-susah pergi ke toko atau pusat perbelanjaan yang 

sulit mereka jangkau.   

Setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat supaya 

perusahaan sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa (Tjiptono, 
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2004). Dari sudut pandang perusahaan, laba perusahaan diperoleh 

berdasarkan harga, tingkat harga yang ditetapkan oleh perusahaan 

mempengaruhi kuantitas produk yang dijualnya. Sedangkan dari sudut 

pandang konsumen, harga digunakan sebagai alat ukur nilai dari manfaat 

yang dirasakan terhadap barang atau jasa sehingga berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Harga menjadi faktor yang terpenting sehingga 

konsumen memutuskan membeli barang di suatu tempat. Di era yang 

semakin sulit ini tentu saja harga yang terjangkau serta adanya penawaran 

potongan harga menjadi pilihan utama jika ingin berbelanja. 

Aktivitas belanja sendiri dapat dilakukan di pusat perbelanjaan 

tradisional seperti pasar maupun pusat perbelanjaan yang lebih modern 

seperti mall. Banyak pertimbangan dalam pemilihan tempat berbelanja. 

Namun demikian, dewasa ini masyarakat lebih memilih berbelanja di pusat 

perbelanjaan modern karena anggapan bahwa pusat perbelanjaan modern 

lebih bersih dan menyediakan hampir seluruh kebutuhan mereka.    

Berdasarkan observasi peneliti banyak toserba lain yang berada di 

wilayah Kabupaten Klaten, namun Toserba Laris yang terletak di Jl. Pemuda 

Kota Klaten menjadi salah satu tujuan warga Klaten dalam berbelanja 

kebutuhan sehari-harinya. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan 

pakaian sampai elektronik. Pilihan produk yang beragam, lokasi yang 

strategis serta harga yang bersaing menjadi daya tarik utama dalam menarik 

minat konsumen untuk berbelanja di Toserba Laris Klaten. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan Judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN 

DI TOSERBA LARIS KLATEN’’ 

  

1.2  Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan yang mendasari penelitian judul yang penulis ambil adalah : 

1. Alasan Subjektif 

a. Sesuai dengan bidang keilmuan peneliti yang telah mendapat teori 

tentang manajemen pemasaran. 

b. Peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. 

2. Alasan Objektif 

Banyaknya toko maupun pusat perbelanjaan membuat konsumen 

memperhatikan faktor-faktor yang membuat mereka memutuskan untuk 

membeli produk di toko atau pusat perbelanjaan tersebut. Faktor-faktor 

tersebut diantaranya keragaman produk yang tersedia, lokasi dari toko 

dan harga yang ditawarkan. 

  

1.3 Penegasan Judul 

Penegasan judul dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dan penafsiran yang terjadi terhadap variabel-variabel dan judul 

yang diambil dalam penelitian ini.  
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1. Keragaman Produk 

Keragaman produk adalah kelengkapan produk yang menyangkut  

kedalaman,  luas dan kualitas produk yang  ditawarkan juga ketersediaan 

produk tersebut setiap saat di toko (Kotler dan Amstrong, 2001). 

2. Lokasi 

Lokasi adalah dimana suatu perusahaan bertempat dan beroperasi 

(Lupiyoadi, 2001). 

3. Harga produk 

Harga adalah apa yang dibayar seseorang untuk apa yang diperolehnya 

dan nilainya dinyatakan dalam mata uang (Wijaya, 2006). 

4. 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 diketahuinya dengan realitas tentang produk itu setelah 

menyaksikannya (Kotler, 2009). 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang diteliti tidak melebar, maka diperlukan 

pembatasan masalah. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada 

pengaruh keragaman produk, lokasi dan harga produk yang mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen di Toserba Laris Klaten.  
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1.5 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara keragaman produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Toserba Laris Klaten? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara lokasi terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Toserba Laris Klaten? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara harga produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Toserba Laris Klaten? 

4. Apakah ada pengaruh secara simultan yang signifikan antara keragaman 

produk, lokasi dan harga produk terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Toserba Laris Klaten? 

  

1.6 Tujuan Penelitian 

Sebuah penelitian harus mempunyai tujuan yang akan dicapai, 

penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:  

1. Untuk menguji signifikansi pengaruh keragaman produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Toserba Laris Klaten. 

2. Untuk menguji signifikansi pengaruh lokasi terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Toserba Laris Klaten. 

3. Untuk menguji signifikansi pengaruh harga produk terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Toserba Laris Klaten. 
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4. Untuk menguji secara simultan signifikansi pengaruh keragaman 

produk, lokasi dan harga produk terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Toserba Laris Klaten. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian  ini  diharapkan  mampu memberikan  manfaat  sebagai 

berikut: 

1. Bagi 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 Toserba Laris Klaten. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai 

manajemen pemasaran secara langsung dengan pengamatan langsung di 

lapangan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  tambahan  rujukan  

bagi penelitian selanjutnya serta sebagai sumbangan pustaka dan bahan 

tambahan pengetahuan mengenai kegiatan pemasaran khususnya tentang 

pengambilan keputusan pembelian. 

  

1.8 Sistematika Skripsi 

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

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



9 
 

 

 

BAB I  PENDAHULUAN  

Menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Meliputi pengertian pemasaran, tinjauan tentang keragaman 

produk, lokasi, harga produk, keputusan pembelian, 

penelitian terdahulu, kerangka pikir serta hipotesis 

penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian, teknik 

analisis data dan gambaran umum Toserba Laris Klaten. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini ditampilkan gambaran tentang objek 

penelitian dan analisis data tentang analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di 

Toserba Laris Klaten. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan 

memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi 

yang bersangkutan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di Toserba Laris Klaten. 

Dari analisis data serta pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 

sebagai berikut ini : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara keragaman produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Toserba Laris Klaten. Hal ini terbukti 

dari hasil statistik uji regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 2,612 lebih 

besar dari t tabel sebesar 2,000 (2,612>2,000),  dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05 (0,012<0,05), dan koefisien regresi 

mempunyai nilai positif sebesar 0,429. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara lokasi terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Toserba Laris Klaten. Hal ini terbukti dari hasil 

statistik uji regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 2,653 lebih besar dari 

t tabel sebesar 2,000 (2,653>2,000),  dengan nilai signifikansi sebesar 

0,011 lebih kecil dari 0,05 (0,011<0,05), dan koefisien regresi 

mempunyai nilai positif sebesar 0,499.  

3. Ada pengaruh yang signifikan antara harga produk terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Toserba Laris Klaten. Hal ini terbukti dari hasil 

statistik uji regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 2,535 lebih besar dari 

t tabel sebesar 2,000 (2,535>2,000),  dengan nilai signifikansi sebesar 
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0,015 lebih kecil dari 0,05 (0,015<0,05), dan koefisien regresi 

mempunyai nilai positif sebesar 0,374. 

4. Ada pengaruh secara simultan yang signifikan antara keragaman produk, 

lokasi dan harga produk terhadap keputusan pembelian konsumen di 

Toserba Laris Klaten. Hal ini terbukti dari hasil uji F dengan nilai F 

hitung sebesar 55,607 dengan taraf signifikansi 0,000. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi Toserba Laris Klaten 

a. Pihak Toserba Laris Klaten perlu meningkatkan jenis, variasi 

maupun kualitas produk agar konsumen dapat lebih banyak referensi 

produk mana yang mereka inginkan.  

b. Disediakan lahan parkir yang memadai agar dapat menampung lebih 

banyak kendaraan konsumen sehingga konsumen merasa nyaman 

saat berbelanja.  

c. Diharapkan Toserba Laris Klaten tetap mempertahankan harga yang 

terjangkau, dan bersaing, serta bila perlu lakukan promo discount 

pada waktu tertentu, untuk menarik perhatian konsumen agar 

mengunjungi Toserba Laris Klaten. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat menambah jumlah sampel agar lebih 

meningkatkan keakuratan data serta meneliti variabel lain yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 
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