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SARI 
 
 
 
Haryani. 2006. Pengaruh Harga, Produk, dan Promosi Terhadap Keputusan 
Pembelian Deterjen Daia Konsumen Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Gebang 
Kabupaten Purworejo. Skripsi. Jurusan ekonomi. Fakultas Ilmu Sosial. 
Universitas negeri Semarang. 80 halaman. Pembimbing I. Drs. Ketut Sudarma, 
MM Pembimbing II. Dra. Suhermini, M.Si 
 
Kata kunci : Harga, Produk, Promosi, Keputusan Pembelian 
 
 Keputusan pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah 
harga, produk, dan promosi. Oleh karena itu perusahaan harus mampu 
menciptakan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau oleh 
konsumen. Sebagian besar Ibu rumah tangga di Kecamatan Gebang menggunakan 
deterjen Daia yang mendapatkan Superbrand untuk tahun ini. Oleh karena itu 
peneliti tertarik malakukan penelitian tentang: Pengaruh, Harga, Produk, dan 
Promosi terhadap Keputusan Pembelian Deterjen Daia Konsumen Ibu Rumah 
Tangga di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Permasalahan dari 
penelitian ini adalah: 1) Adakah pengaruh harga, produk, dan promosi terhadap 
keputusan pembelian deterjen Daia di di Kecamatan Gebang?, dan 2) Faktor 
manakah diantara harga, produk, dan promosi yang berpengaruh paling dominan 
terhadap keputusan pembelian deterjen Daia di Kecamatan Gebang. Tujuan dari 
penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui adanya pengaruh harga, produk, dan 
promosi terhadap keputusan pembelian deterjen Daia di Kecamatan Gebang, dan 
2) Untuk mengetahui faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian deterjen Daia di Kecamatan Gebang. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu rumah tangga yang 
menggunakan deterjen Daia di Kecamatan Gebang  Kabupaten Purworejo, dengan 
jumlah populasi  sebanyak 3352 orang. Sampel penelitian diambil menggunakan 
teknik area random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 98 orang yang 
ditentukan berdasarkan rumus Slovin. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 
harga, produk, dan promosi sebagai variabel bebas dan keputusan pembelian 
sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data menggunakan angket dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan 
deskriptif prosentase. 
 Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan Y= 
3,092 + 0,325X1 + 0,410X2 + 0,228X3. Uji keberartian  persamaan regresi dengan 
Uji F diperoleh Fhitung = 57,590 > 3,07 Ftabel, yang berarti secara simultan ada 
pengaruh antara harga, produk, dan promosi terhadap keputusan pembelian 
deterjen Daia. Hasil uji parsial diperoleh t1 = 3,641 > 1,98 ttabel, hal ini berarti 
bahwa ada pengaruh antara harga terhadap keputusan pembelian, t2 =  7,858 > 
1,98 ttabel, hal ini menunjukkan ada pengaruh antara produk dengan keputusan 
pembelian, dan t3 = 4,251 > 1,98 ttabel, hal ini berarti bahwa ada pengaruh antara 
promosi terhadap keputusan pembelian. Besarnya pengaruh secara simultan antara 
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harga, produk, dan promosi terhadap keputusan pembelian adalah 64,8%. 
Besarnya pengaruh masing-masing variabel yaitu harga sebesar 12,4% produk 
sebesar 39,7% dan promosi sebesar 16,2%. 
 Dari hasil penelitian, dimana produk memberikan pengaruh yang paling 
besar terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian deterjen Daia 
tersebut hendaknya pihak perusahaan mempertahankan kualitas dari produk. 
Perusahaan juga harus meningkatkan promosi agar semakin dekat dengan para 
konsumennya disamping menyesuaikan harga yang dipandang konsumen telah 
kompetitif tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan yang ingin memperluas usahanya dalam persaingan 

haruslah memandang pemasaran sebagai kunci utama dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Pemasaran diarahkan untuk mengetahui kebutuhan pembeli 

kemudian memuaskan kebutuhan tersebut. 

Untuk menjual hasil produksi, produsen memerlukan distributor untuk 

mendistribusikan hasil produksinya sampai ke tangan konsumen. Kegiatan 

produsen itu tidak berakhir sampai dengan terjadinya transaksi saja, tetapi 

juga berusaha agar hasil produksinya dapat memuaskan konsumen dan 

mampu bersaing dengan produk lain yang sejenis. Untuk itu produsen harus 

dapat bersaing dalam  memproduksi barang dengan sebaik-baiknya, sesuai 

dengan selera pembeli. Selain itu produsen harus memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 1) Perlukah barang-barang tersebut dibuat, 2) Bagaimana 

disain produk, merek cap dagang dan sebagainya, 3) Bagaimana desain 

pembungkus dari produk tersebut, 4) Bagaimana komposisi dan ukuran 

potensi pasar yang tepat untuk produk tersebut, 5) Apakah pemasangan iklan 

atau personal selling akan merupakan alat peningkatan penjualan yang utama 

dan sebagainya.( Alma;1992:60). 
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Jadi jelas bahwa pemasaran itu sangat penting bagi perusahaan, 

terutama dalam masa globalisasi ekonomi sekarang ini yang juga sangat 

berpengaruh dalam kegiatan pemasaran. Globalisasi perekonomian seakan-

akan tidak mengenal lagi batas-batas antar negara yang menyebabkan semua 

kegiatan berlaku secara cepat dan tepat. Melalui pemasaran, hasil produksi 

dapat diperkenalkan, dan dibeli oleh konsumen. Apabila hasil produksinya 

baik dan dapat menimbulkan kepuasan dihati konsumen maka mereka akan 

menjadi pelanggan setia. 

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat 

diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi 

harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya 

loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut ( 

Word of mouth)  yang menguntungkan perusahaan ( Tjiptono;2001:24). 

Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam 

perusahaan perlu dilakukan untuk memberikan kepuasan konsumen. Dalam 

pemasaran terdapat juga penyesuaian dan koordinasi antara produk, harga, 

saluran distribusi, dan promosi untuk menciptakan hubungan pertukaran yang 

kuat dengan konsumen (Swasta,1997 :234) 

Secara teoritis banyak alternatif yang bisa ditempuh oleh perusahaan 

dalam rangka mencapai dan meningkatkan kepuasan konsumen tanpa 

melupakan tujuan perusahaan yaitu volume perusahaan yang menguntungkan 

demi kelangsungan perusahaan. Dalam fungsi pemasaran, upaya untuk 
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mencapai penjualan yang menguntungkan tidak lepas dari kemampuan 

perusahaan dalam menguasai pemasaran. Strategi pemasaran tersebut 

mencakup tiga bagian pokok (Tjiptono, 2000:303)  yaitu:  

a. Rencana penempatan produk, dalam hasil  penjualan, pasar sasaran serta 

keuntungan selama beberapa tahun mendatang. 

b. Perincian harga produk, srtategi distribusi atau anggaran pemasaran. 

c. Sasaran jangka panjang dalam penjualan, keuntungan serta strategi bauran 

pemasaran.   

Strategi bauran pemasaran merupakan kesatuan rencana yang terpadu 

antara bauran produk, strategi bauran harga, strategi bauran distribusi, dan 

strategi bauran promosi yang digunakan untuk melayani pasar sasaran. 

Dalam pemasaran biasanya dihadapkan kepada masalah produk, 

harga, distribusi, promosi yaitu berapa dan bagaimana bauran tersebut 

ditetapkan, hal ini supaya tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Disamping 

masalah tersebut biasanya masalah yang lain yaitu tentang keputusan 

pembelian konsumen.  

Kegiatan pemasaran bertujuan untuk mempengaruhi konsumen dalam 

pembelian suatu produk. Dalam melakukan pembelian, konsumen 

membutuhkan informasi tentang produk yang akan dibeli. Untuk 

menginformasikan produk yang telah dihasilkan dilakukan promosi. Promosi 

adalah arus informasi atau persuasi searah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran 
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dalam pemasaran (Swasta,1997:349). Promosi yang baik diharapkan akan 

terjalin komunikasi antara produsen dan konsumen. Begitu juga konsumen ibu 

rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sabun cuci. 

 Kenyataan saat ini banyak sekali sabun cuci yang beredar di pasaran, 

namun berdasarkan survai sementara ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan 

Gebang Kabupaten Purworejo cenderung menggunakan deterjen “Daia” 

meskipun harga yang ditawarkan relatif lebih tinggi dari pada deterjen merk 

lain, tetapi “Daia” memberikan kualitas yang lebih dari deterjen lain.  

Ibu-ibu rumah tangga biasanya sangat jeli dalam membeli dan 

menyeleksi harga produk, mereka lebih menginginkan dengan harga yang 

relatif terjangkau mendapatkan produk yang berkualitas apalagi produk yang 

sudah mempunyai merek. Proses pengambilan keputusan sangat bervariasi, 

ada yang sederhana dan ada yang kompleks. Pengambilan keputusan tidak 

hanya berakhir dengan terjadinya transaksi pembelian akan tetapi diikuti pula 

tahap perilaku purna beli. Dalam tahap ini konsumen merasa tingkat kepuasan 

atau ketidakpuasan tertentu yang akan mempengaruhi perilaku berikutnya. 

Jika konsumen merasa puas, ia akan memperlihatkan peluang besar untuk 

melakukan pembelian ulang. Seorang konsumen yang merasa puas cenderung 

akan menyatakan hal-hal yang baik tentang produk dan perusahaan yang 

bersangkutan kepada orang lain. Oleh karena itu pembeli yang merasa puas 

merupakan promosi gratis kepada pembeli lainnya. Dengan menjalankan 

promosi secara tepat dan dikendalikan dengan baik maka akan berperan 
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secara berarti dalam mempengaruhi dan menaikkan tingkat pembelian 

konsumen terhadap deterjen “Daia”. Melihat kenyataan dan permasalahan 

yang ada diambil judul: PENGARUH HARGA, PRODUK DAN PROMOSI 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DETERJEN “DAIA” 

KONSUMEN IBU RUMAH TANGGA DI KECAMATAN GEBANG 

KABUPATEN PURWOREJO.  

    

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Adakah pengaruh harga, produk dan promosi terhadap keputusan 

pembelian deterjen “Daia” konsumen ibu rumah tangga di Kecamatan  

Gebang  Kabupaten Purworejo. 

b. Faktor-faktor manakah yang paling dominan berpengaruh antara harga, 

produk dan promosi terhadap keputusan pembelian deterjen “Daia” 

konsumen ibu rumah tangga di  Kecamatan Gebang Kabupaten 

Purworejo.  

C. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh harga, produk dan promosi terhadap 

keputusan pembelian produk “Daia” konsumen ibu rumah tangga di  

Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. 
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b. Untuk mengetahui  faktor yang paling dominan berpengaruh antara  

harga, produk dan promosi  terhadap keputusan pembelian  deterjen 

“Daia”  

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Untuk menambah bahan kajian tentang “Pengaruh harga, produk, 

promosi, terhadap keputusan pembelian. 

b. Bahan informasi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang akan 

mengembangkan tentang pengaruh harga, produk, promosi terhadap 

keputusan pembelian deterjen “Daia” konsumen ibu rumah tangga. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan pemecahan masalah yang sedang diteliti maka 

skripsi ini akan dibagi ke dalam Bab-bab yang merupakan sistematika 

penulisan skripsi : 

 Bab I  

Bab Pendahuluan meliputi : Latar Belakang Masalah, Permasalahan, 

Penegasan Istilah, Tujuan Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi. 

 Bab II  

Bab yang menguraikan serta menjelaskan teori yang berhubungan 

dengan :  Pemasaran, Konsep pemasaran, Perilaku konsumen, faktor-
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faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, Pengertian harga, 

produk, promosi, dan keputusan pembelian. 

 Bab III  

Bab yang menguraikan serta menjelaskan mengenai jumlah populasi, 

dan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel, menjelaskan 

variabel bebas dan terikat beserta indikator-indikator. Bab ini 

menjelaskan juga metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

 Bab IV  

Bab yang menguraikan tentang hasil penelitian, dan pembahasan hasil 

penelitian. 

 Bab V  

Bab terakhir yang memberikan simpulan dan saran hasil  penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Pemasaran 

  Kegiatan pemasaran merupakan awal dari kegiatan suatu perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk 

berkembang dan mendapatkan laba.  

Kotler (1997:8) mendefinisikan pemasaran adalah suatu proses sosial 

dan menejerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan memertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

Stanton (1996:200) pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari 

kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan 

kebutuhan baik kepada pembeli maupun kepada pembeli potensial. 

The American Marketing Assosiation dalam bukunya  Ranupandojo 

(1991:1) menjelaskan pemasaran adalah suatu kegiatan usaha yang 

mengarahkan aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan pemasaran adalah 

kegiatan usaha meliputi kerja penjual mencari pembeli, mengenali 

kebutuhan konsumen, merancangkan produk yang akan dipasarkan 

dengan tepat, menentukan harga jual yang layak, mempromosikan produk 
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tersebut, dan mendistribusikan. Hal ini merupakan kegiatan pokok dari 

pemasaran. 

 

2. Bauran Pemasaran 

Carty dalam bukunya  Kotler (2000 :125) bauran pemasaran adalah 

kiat pemasaran yang digunakan untuk mencapai sasaran pemasarannya 

dalam pasar sasaran. Kotler (2000 : 124) kiat yang ada pada bauran 

pemasaran terdiri dari empat faktor yang disebut 4 P; produk, harga, 

tempat/distribusi, dan promosi. 

Dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: 4 P Dalam Bauran Pemasaran 

Sumber: Kotler (1997:82) 
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Strategi bauran pemasaran oleh Kotler (1997, 83) dijelaskan melalui 

bagan berikut: 

                       Bauran Promosi  

Bauran Penawaran 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Strategi Bauran Pemasaran 

Sumber: Kotler (1997:83) 

 

Setiap perusahaan selalu berusaha untuk dapat tetap hidup, 

berkembang, dan mampu bersaing. Dalam rangka inilah maka setiap 

perusahaan selau menetapkan strategi dan cara pelaksanaan kegiatan 

pemasarannya. Kegiatan pemasaran yang dilakukan, diarahkan untuk 

dapat mencapai sasaran perusahaan, yang dapat berupa tingkat laba yang 

diperoleh perusahaan dalam jangka panjang dan share pasar tertentu serta 

total unit dan total panjang dan share pasar tertentu serta total unit dan 

total volume penjualan  tertentu dalam satu jangka waktu tertentu (Sofyan 

Assauri, 1999:180) 

Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah bauran 

pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan perusahaan yang 

  Produk 
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  Harga 
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berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan 

penawaran produk pada segmen tertentu, yang merupakan sasaran 

pasarnya. Marketing Mix merupakan kombinasi variabel atau kegiatan 

yang merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel mana dapat 

dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para pembeli 

atau konsumen. 

Strategi pemasaran adalah suatu himpunan asas yang secara tepat, 

konsisten dan layak dilaksanakan oleh perusahaan guna mencapai pasar 

sasaran yang dituju (target market) dalam jangka panjang dan tujuan 

perusahaan jangka pendek dalam situasi persaingan tertentu.Dalam 

strategi pemasaran ini, terdapat strategi bauran pemasaran yang 

menetapkan komposisi yang terbaikdari keempat komponen atau variabel 

pemasaran, untuk dapat mencapai sasaran pasar yang dituju dan sekaligus 

mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Unsur strategi bauran pemasaran 

tersebut adalah:  harga, produk, promosi, distribusi.       

2.1 Harga 

a.   Pengertian harga 

   Lamarto (1996:308) Istilah harga adalah jumlah uang 

(kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk 

memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang 

menyertainya. 
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   Kotler dan Amstrong (2001:439) harga adalah sejumlah uang 

yang dibebankan atas suatu produk, atau jumlah dari nilai yang ditukar 

konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan 

produk tersebut. 

Alma (1992:79) harga dalah nilai suatu barang yang dinyatakan 

dengan uang. 

             b.   Peranan harga 

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli yaitu: 

1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu 

para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat 

tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan 

demikian dengan adanya harga dapat membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada 

berbagai jenis barang atau jasa. Pembeli membandingkan  harga 

dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan 

alokasi dana yang dikehendaki. 

2. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam 

“mendidik” konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti 

kualitas.Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana 

pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produksi atau 

manfaatnya secara objektif.persepsi yang sering berlaku adalah 

bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. 

(Tjiptono, 1997:152) 
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Dalam menentukan keputusan pembelian, informasi tentang 

harga sangat dibutuhkan dimana informasi ini akan diperhatikan, 

dipahami dan makna yang dihasilkan dari informasi harga ini dapat 

mempengaruhi perilaku konsumen. 

c. Strategi penetapan harga 

 Penetapan harga harus diarahkan demi tercapainya tujuan. 

Sasaran penetapan harga dibagi menjadi tiga (Stanton,1984:31) 

1. Berorientasi pada laba untuk: 

a. Mencapai target laba investasi atau laba penjualan perusahaan. 

b. Memaksimalkan laba 

2. Berorientasi pada penjualan untuk: 

a. Meningkatkan penjualan. 

b. Mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. 

3. Berorientasi pada status quo untuk: 

a. Menstabilkan harga 

b. Menangkal persaingan. 

Menurut Alma (1992:45) dalam menentukan kebijaksanaan harga ada 3 

kemungkinan: 

 @. Penetapan harga diatas harga saingan 

Cara ini dapat dilakukan kalau perusahaan dapat meyakinkan     

konsumen bahwa barang yang dijual mempunyai kualitas lebih 

baik, bentuk yang lebih menarik dan mempunyai kelebihan lain 

dari barang yang sejenis yang telah ada dipasaran. 
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 @. Penetapan harga dibawah harga saingan 

Kebijakan ini dipilih untuk menarik lebih banyak langganan 

untuk barang yang baru diperkenalkan dan belun stabil 

kedudukannya dipasar. 

 @. Mengikuti harga saingan 

Cara ini dipilih untuk mempertahankan agar langganan tidak 

beralih ketempat lain. 

Swasta (1997 :246) menjelaskan tingkat harga terjadi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti : 

1. Keadaan Perekonomian 

Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang 

berlaku. 

2. Permintaan dan penawaran 

Permintaan adalah sejumlah barang yang diminta oleh pembeli pada 

tingkat harga tertentu. Penawaran yaitu suatu jumlah yang 

ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. 

3. Elastisitas permintaan 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga adalah sifat 

permintaan pasar. 

4. Persaingan 

Harga jual beberapa macam barang sering dipengaruhi oleh keadaan 

persaingan yang ada. 
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5. Biaya 

Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat 

harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan 

kerugian. 

6. Tujuan perusahaan 

Tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan adalah : 

-     Laba maksimum 

- Volume penjualan tertentu 

- Penguasaan pasar 

Kembalinya modal yang tertanam dalam jangka waktu tertentu. 

7. Pengawasan pemerintah 

Pengawasan pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk: penentuan 

harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-

praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha-usaha kearah 

monopoli. 

Tujuan penetapan harga menurut Swasta (1997 : 242) tersebut 

adalah: 

1. Meningkatkan penjualan 

2. mempertahankan dan memperbaiki market share 

3. Stabilisasi harga 

4. mencapai target pengembalian investasi 

5. Mencapai laba maksimum  
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d.  Strategi penyesuaian harga 

Perusahaan biasanya menyesuaikan harga dasar mereka untuk 

memperhitungkan perbedaan pelanggan dan perubahan situasi. 

Dibawah ini merupakan strategi penyesuaian harga diantaranya 

adalah: 

1. Penetapan harga diskon dan pengurangan harga. 

Mengurangi harga untuk memberikan penghargaan kepada 

pelanggan yang memberikan tanggapan seperti membayar lebih 

awal atau mempromosikan produk. 

Macam-macam diskon yang ditawarkan perusahaan: 

a. Diskon kas adalah pengurangan harga pada pembeli yang 

membayar tagihan mereka tepat waktu. 

b. Diskon kuantitas adalah pengurangan harga bagi pembeli yang 

membeli dalam volume besar. 

c. Diskon fungsional adalah pengurangan harga yang ditawarkan 

penjual bagi anggota jalur distribusi yang melakukan fungsi-

fungsi tertentu. 

d. Diskon musiman adalah pengurangan harga bagi pembeli yang 

membeli barang atau jasa diluar musim. 

2. Penetapan harga tersegmentasi. 

Menyesuaikan harga untuk membuat perbedaan diantara 

pelanggan, produk maupun lokasi. 
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3. Penetapan harga psikologis. 

Menyesuaikan harga untuk mempengaruhi secara psikologis. 

4. Penetapan harga promosi. 

Sewaktu-waktu mengurangi harga untuk meningkatkan penjualan 

dalam jangka pendek. 

5. Penetapan harga geografis. 

Menyesuaikan harga untuk memperhitungkan lokasi geografis 

pelanggan. 

6. Penetapan harga internasional. 

Menyesuaikan harga untuk pasar tradisional. 

(Kotler & Amstrong, 2001:485) 

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa harga adalah 

jumlah uang yang digunakan untuk mendapatkan suatu barang. 

Dengan indikator ; 1. Tingkat harga, 2. Harga saingan, 3. Permintaan. 

Sedangkan harga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah 

uang yang digunakan untuk memperoleh deterjen “Daia” konsumen 

Ibu rumah tangga di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. 

 

2.2. Produk 

Swasta (1984:950) Produk adalah suatu sifat yang komplek 

baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk warna, 

bungkus, prestise perusahaan dan pegecer, pelayanan perusahaan dan 
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pengecer, yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan 

atau kebutuhan. 

Menurut Alma (1992:55) Produk adalah seperangkat atribut 

baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk didalamnya warna, 

harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer) dan 

pelayanan pabrik serta pengecer, yang diterima oleh pembeli guna 

memuaskan keinginan. 

Tjiptono (2000:95) Produk merupakan segala sesuatu yang 

ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, 

digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau 

keinginan pasar yang bersangkutan. 

Alma (1992:40) menjelaskan kombinasi komponen produk 

barang konsumsi terdiri dari: 

a. Barang itu sendiri 

b. Potongan model 

c. Warna cap dagang 

d. Pembungkus dan labelnya 

e. Kualitas 

f. Tampang serta keawetan 

Kotler (1994:55) karakteristik yang ada di produk yaitu:  

a. Ciri-ciri khas 

b. Corak 

c. Gaya/model 
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d. Merek 

e. Kemasan 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa produk adalah barang atau jasa yang didalamnya sudah 

termasuk warna, desain/ corak, kemasan, merek. Dengan indikator; 1. 

Merek, 2. Kemasan, 3. Warna, 4. Substansi produk. 

Sedangkan produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

satu jenis barang yaitu deterjen merek “Daia” yang mampu memberi 

kepuasan pada konsumen Ibu rumah tangga di Kecamatan Gebang 

kabupaten Purworejo. 

 

2.3. Promosi 

Istilah promosi yang dikemukakan oleh Swasta (1997:349) 

adalah arus informasi atau persuasi searah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

Rahmadi (1992:39) Promosi adalah salah satu dari empat unsur 

utama dari bauran pemasaran (marketing mix), dengan sarana promosi 

yaitu periklanan, promosi penjualan, dan publisitas. 

Untuk memperoleh pengertian promosi yang sebenarnya 

sebaiknya mengetahui tujuan dari promosi oleh Swasta (1997:355) 

yaitu: 
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a. Modifikasi tingkah laku 

Orang-orang melakukan komunikasi itu mempunyai beberapa 

alasan, antara lain mencari kesenangan, mencari bantuan, 

memberikan pertolongan, atau instruksi, memberi informasi, 

mengemukakan ide/pendapat. Disini promosi berusaha merubah 

tingkah laku yang ada. 

b. Memberitahu 

Kegiatan promosi dapat ditujukan untuk memberi tahu pasar yang 

dituju tentang penawaran perusahaan. 

c. Membujuk 

Promosi yang bersifat membujuk terutama diarahkan untuk 

mendorong pembeli. Sering perusahaan tidak ingin memperoleh 

tanggapan secepatnya, tetapi lebih menyatu, maka untuk 

menciptakan kesan positif ini dimaksud agar dapat memberi 

pengaruh dalam waktu yang lama terhadpa perilaku pembeli. 

d. Mengingatkan 

Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merek produk dihati masyarakat dan perlu 

dilakukan selama tahap kedewasaan dalam siklus produk. 

Sutoyo (1983:179) menjelaskan Titik Berat kegiatan Promosi 

a. Jumlah dan promosi 

Sebelum memutuskan jenis kegiatan promosi ataupun jenis media 

komunikasi apa yang akan dipilih perlu setiap perusahaan 

mempertimbangkanjumlak dan promosi untuk jangka waktu 

tertentu. 

b.  Daur hidup produk 
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Tugas utama produk adalah memperkenalkan produk dan 

manfaatnya kepada pembeli. 

c. Pembeli sasaran yang dituju 

Dalam hal ini sasaran pembeli ada 2 yaitu kelompok pembeli, 

pemakai sendiri dan perusahaan yang membeli produk untuk 

keperluan usaha. 

d. Ciri khusus produk 

Produk dapat dibedakan antara yang membutuhkan pengetahuan 

teknis dalam penggunaan produk biasa. 

Dalam kegiatan promosi dikenal adanya bauran promosi yaitu 

kombinasi dari srtategi yang paling baik dari variabel-variabel 

periklanan, personal selling, dan alat-alat promosi yang lain yang 

kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan 

(J. Stanton dalam Swasta,1979:238)  

 1. Personal selling 

Personal selling adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara 

penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk 

kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan 

terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan 

membelinya. 

2. Mass selling, terdiri atas periklanan dan publisitas 

Mass selling merupakan pendekatan yang menggunakan media 

komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak 

ramai dalam satu waktu. Metode ini memang tidak sefleksibel 

personal selling namun merupakan alternatif yang lebih murah 

untuk menyampaikan informasi ke khalayak (pasar sasaran) yang 
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jumlahnya sangat banyak dan tersebar luas. Ada dua bentuk utama 

mass selling, yaitu periklanan dan publisitas. 

@. Periklanan 

Iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling 

banyak digunakan perusahaan dalam memproduksikan 

produknya. Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung, 

yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau 

keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan 

mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. 

@. Publisitas 

Publisitas adalah bentuk penyajian dan penyebaran ide, barang 

dan jasa secara non personal. Publisitas merupakan 

pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung dalam suatu 

produk untuk membentuk citra produk yang bersangkutan. 

3. Promosi penjualan 

Promosi penjualan adalah bentu persuasi langsung melalui 

penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang 

pembelian produk dengan segera dan/ atau meningkatkan jumlah 

barang yang dibeli pelanggan.  

4. Public  relations (hubungan masyarakat) 

Public relations merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari 

suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, 

dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. Yang 

dimaksud dengan kelompok-kelompok itu adalah mereka yang 
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terlibat, mempunyai kepentingan, dan dapat mempengaruhi 

kemampuan perusahaan  dalam mencapai tujuannya. 

5. Direct Marketing 

Direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif, 

yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk 

menimbulkan respon yang terukur dan atau transaksi di sembarang 

lokasi.(Tjiptono, 2000 :222) 

Masing-masing bauran promosi tersebut diatas dapat diterapkan 

dengan memanfaatkan berbagai alat yang tersaji dalam tabel berikut: 

IKLAN PROMOSI 

PENJUALAN 

PUBLIC 

RELATION 

PERSONAL 

SELLING 

DIRECT 

MARKETING 

- Iklan cetak dan 

siaran 

- Kontes, permainan,     

undian, lotere 

-Kotak pers -Presentasi - Katalog 

-Film - Demonstrasi -Seminar - Sampel - Surat 

- Poster dan 

selebaran 

- Pameran - Publikasi - Program 

insentif 

- Telemarketing 

- Simbol - Diskon - Lobbying - Pameran 

dagang 

- Electronic shopping 

Sumber : Tjiptono, 2000:222 

 

Untuk memberikan distribusi yang optimal dari setiap metode 

promosi diperlukan adanya srtategi bauran promosi yang tepat. Tugas 

tersebut tidak mudah mengingat efektifitas masing-masing berbeda 

dan yang paling susah, setiap metode kadang-kadang tumpang tindih 
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(overlap) dengan metode yang lain. Berikut ini adalah faktor-faktor 

yang menentukan bauran promosi (Tjiptono,1997:235) 

1. Faktor Produk 

Yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik dan cara produk 

itu dibeli, dikonsumsi, dan dipersepsikan. 

 Apabila produk itu adalah produk industri yang bersifat 

sangat    teknis, personal selling paling tepat untuk 

mempromosikannya, karena penjual harus memberikan 

penjelasan-penjelasan teknis dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan pelanggan. Untuk convenience product yang 

bersifat distribusinya insentif, mass selling adalah metode 

yang paling efektif. Untuk shopping product  yang mana 

pembelinya harus memilih, perusahan harus menggunakan 

promosi penjualan. 

 Apabila pelanggan memandang resiko pembelian suatu 

produk tinggi, penekanan promosi adalah pada personal 

selling. 

 Untuk produk-produk yang tahan lama, karena lebih jarang 

dibeli daripada produk-produk yang tidak tahan lama, dan 

memerlukan komitmen tinggi terhadap sumber-sumber, 

maka personal selling lebih cocok daipada iklan. 
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 Untuk produk-produk yang dibeli dalam jumlah kecil dan 

sering dibeli, perusahaan harus lebih memilih iklan dari pada 

personal selling.  

2. Faktor Pasar 

 Tahap-tahap daur hidup produk. Pada tahap perkenalan, 

penekanan utama untuk produk konsumen adalah pada 

iklan, guna menginformasikan keberadaan produk dan 

menciptakan permintaan awal, yang didukung oleh personal 

selling dan promosi penjualan. Untuk produk industrial, 

hanya personal selling yang cocok untuk tahap ini. Pada 

tahap pertumbuhan, karena adanya peningkatan 

permintaan dan masuknya pesaing dalam industri, maka 

bagi produk konsumsi metode-metode promosi harus 

digeser pada iklan saja. Dilain pihak, iklan dan personal 

selling digunakan untuk produk industri pada tahap ini. Pada 

tahap kedewasaan, iklan dan promosi penjualan dibutuhkan 

untuk membedakan produk perusahaan (produk konsumen) 

dari milik pesaing, sedangkan personal selling semakin 

insentif dilakukan untuk mempromosikan produk industrial. 

Dalam tahap penurunan, promosi penjualan mungkin 

diperlukan untuk memperlambat penurunan penjualan 

produk. 
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 Pada produk-produk tertentu, jika pangsa pasar tinggi, 

perusahaan harus menggunakan iklan dan personal selling 

bersama-sama, karena pangsa pasar yang tinggi 

menunjukkan perusahaan melayani beberapa segmen dan 

saluran distribusi ganda. Sebaliknya jika pangsa pasarnya 

rendah, penekanannya diberikan pada iklan atau personal 

selling (tergantung pada produknya). 

 Iklan lebih cocok digunakan didalam industri yang jumlah 

perusahaannya sedikit. Hal ini dikarenakan iklan yang besar-

besaran dapat menjadi hambatan masuk kedalam industri, 

dan iklan yang besar-besaran tersebut dapat digunakan 

sebagai jaminan kualitas produk dan mengurangi 

ketidakpastian pelanggan terhadap produk baru. 

 Apabila persaingan sangat ketat, ketiga metode promosi 

(personal selling, mass selling, dan promosi penjualan) 

dibutuhkan untuk mempertahankan posisi produk. 

Sebaliknya pada persaingan yang terbatas, penekanan 

promosi dapat hanya pada mass selling atau personal selling 

saja. 

 Secara hipotesis iklan lebih tepat untuk produk-produk yang 

memiliki permintaan laten. Namun jika permintaan terbatas 
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dan diharapkan tidak bertambah, maka iklan hanya satu 

pemborosan      

3. Faktor Pelanggan 

 Pelanggan rumah tangga lebih mudah dipikat dengan 

iklan,karena untuk mencapai mereka metode tersebut paling 

murah, sedangkan sasaran yang dituju adalah pelanggan 

industri, maka perusahaan harus menggunakan personal 

selling agar dapat memberi penjelasan-penjelasan dari jasa-

jasa tertentu yang berkaitan dengan produk. Dalam hal 

sasarannya adalah armada penjual, maka promosi penjualan 

merupakan metode paling baik untuk memotivasi mereka. 

Sementara itu jika sasaran promosi adalah perantara, maka 

personal selling dan mass selling berguna bagi perusahaan 

untuk memberikan informasi dan bantuan agar dapat 

menjual produk perusahaan dengan baik. 

 Personal selling lebih baik digunakan pada geografis pasar 

yang kecil dan penduduknya padat. Sebaliknya jika 

geografis pasar semakin luas dan penduduknya jarang 

iklanlah yang paling tepat. 

 Tahap-tahap kesiapan pembeli. Pada tahap awal kesiapan 

pembeli, peranan mass selling lebih penting. Sedangkan 
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pada tahap-tahap akhir , sales promotion dan personal 

selling harus dititik beratkan. 

4. Faktor Anggaran 

 Jika perusahaan memiliki dana dan promosi yang besar, 

maka peluangnya untuk menggunakan iklan yang bersifat 

nasional juga besar. Sebaliknya jika dana yang tersedia 

terbatas, maka perusahaan dapat memilih personal selling, 

promosi penjualan, atau iklan bersama di dalam wilayah 

lokal atau regional.    

5. Faktor Bauran Pemasaran 

  Harga yang tinggi sering dianggap pelanggan berkorelasi 

positif dengan kualitas yang tinggi pula. Dalam kasus 

demikian , maka penggunaan iklan lebih tepat untuk 

mengkomunikasikan kualitas dari produk-produk yang 

harganya mahal. 

 Jika pendistribusian dilakukan secara langsung, maka 

karakteristiknya mensyaratkan penggunakan personal 

selling, sedangkan bila secara tidak langsung, maka 

dibutuhkan iklan karena terbatasnya jumlah armada penjual 

yang dipakai. 

 Sebagaimana halnya dengan produk, merek juga memiliki 

daur hidup. Pada tahap perkenalan, suatu merek baru 
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memerlukan iklan yang gencar untuk memperkenalkannya. 

Memasuki tahap pertumbuhan, iklan harus dikombinasikan 

dengan personal selling.  

(Tjiptono,1997 :235) 

Fungsi-fungsi promosi dalam pemasaran oleh Sigit (1987:52) antara lain: 

a. Membantu dalam memperkenalkan barang baru dan kepada siapa atau 

dimana barang itu dapat diperoleh. 

b. Membantu expansi 

c. Membantu dan mempermudah penjualan yang akan dilakukan oleh 

para penyalur. 

d. Memberi keterangan/penjelasan kepada pembeli atau calon pembeli. 

e. Membantu mereka yang melakukan penjualan. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa promosi adalah 

komunikasi atau penyampaian informasi dari perusahaan kepada 

konsumen melalui sarana promosi. Dengan indikator; 1. Periklanan, 2. 

Publisitas, 3. Promosi penjualan. Sedangkan promosi yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah informasi-informasi yang diterima oleh 

konsumen tentang deterjen “Daia” pada konsumen Ibu rumah tangga di 

Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. 
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3. Perilaku Konsumen 

a. Pengertian perilaku konsumen 

 Dalam konsep pemasaran telah dinyatakan bahwa kegiatan 

perusahaan harus dimulai dengan mengenal dan merumuskan keinginan 

dan kebutuhan konsumennya. 

 Perilaku konsumen merupakan kegiatan manusia, sehingga bila 

dibahas perilaku konsumen berarti membahas kegiatan manusia hanya 

dalam lingkup yang terbatas. Perilaku konsumen akan selalu berubah-

ubah sesuai dengan pengaruh sosial budaya yang semakin meluas, latar 

belakang sosial yang semakin meningkat, sehingga  berusaha mencari 

motivasi dalam diri konsumen.  

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan perilaku konsumen 

tersebut adalah sebagai berikut:  

 Engel (1994:3) mendefinisikan perilaku konsumen adalah sebagai 

tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan 

menghabiskan produk, dan jasa, termasuk proses keputusan yang 

mendahului dan menyusuli tindakan ini. 

 Istilah perilaku tidak hanya menyangkut kegiatan-kegiatan yang 

tampak jelas atau mudah diamati, tetapi perkembangan sekarang 

mengakui bahwa kegiatan yang jelas terlihat hanyalah merupakan salah 

satu bagian proses pengambilan keputusan.  Jadi analisis perilaku 
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konsumen yang realistis hendaknya menganalisis juga proses-proses yang 

tidak dapat atau sulit diamati, yang selalu menyertai setiap pembelian.   

 Swasta (1994:11) pengertian perilaku konsumen sering dikacaukan 

dengan pengertian perilaku pembelian. Padahal Perilaku pembelian itu 

sendiri mengandung dua pengertian, pertama adalah bila diterapkan pada 

perilaku konsumen lebih menunjukkan kegiatan-kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang 

menentukan kegiatan pertukaran itu. Pengertian kedua, mempunyai arti 

lebih khusus, yaitu perilaku langganan yang sering digunakan sebagai 

sebutan yang lebih inklusif dibandingkan perilaku konsumen. 

b. Model perilaku konsumen 

        Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan sasarannya. Namun mengenal pelanggan 

tidaklah mudah. Para pelanggan mungkin saja menyatakan kebutuhan 

dan keinginan mereka sedemikian rupa tetapi bertindak sebaliknya. 

Dibawah ini dijelaskan gambar model menyeluruh perilaku konsumen: 
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Rangsangan pemasaran dan lingkungan akan memasuki 

kesadaran pembeli. Karakteristik pembeli dan proses pengambilan 

keputusan menimbulkan  keputusan pembelian tertentu. Disinilah tugas 

pemasaran harus benar-benar memahami apa yang terjadi dalam 

kesadaran pembeli mulai dari datangnya rangsangan dari luar sampai 

pada keputusan pembelian oleh pembeli. 

Perilaku pembelian konsumen atau keputusan pembelian 

konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor pemasaran 

maupun faktor lainnya. Faktor pemasaran yang terdiri dari produk, 

harga, distribusi dan, promosi perpengaruh kuat terhadap keputusan 

pembelian konsumen, karena setiap keputusan pembelian yang 

dilakukan,  konsumen akan melihat pada sisi produk, harga, maupun 

distribusi dan promosi yang dilajankan oleh perusahaan. Konsumen 

akan membeli suatu produk yang bermanfaat bagi dirinya dengan harga 

yang terjangkau. Suatu produk yang memiliki kualitas yang unggul 

tidak akan ada artinya jika konsumen tidak mengetahui akan 

keberadaan produk atau tidak ada promosi yang gencar/ menarik dari 

perusahaan. Pendistribusian suatu produk juga berpengaruh terhadap 

keberadaan barang yang ada dipasaran (Swasta, 1994:85) 

Selain dari faktor tersebut diatas keputusan pembelian juga 

dipengaruhi adanya stimulasi lain seperi faktor ekonomi, teknologi, 

politik, dan budaya. 
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   Berdasarkan definisi-definisi diatas sikap atau perilaku 

konsumen dalam mengevaluasi perasaan, mengambil keputusan 

pembelian dengan membelanjakan uangnya. Sedangkan yang dimaksud 

perilaku konsumen dalam penelitian ini adalah dorongan konsumen Ibu 

rumah tangga dalam membelanjakan uangnya guna pembelian deterjen 

“Daia” di Kecamatan Gebanag Kabupaten Purworejo. 

              c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

pembelian oleh Swasta (1997:85) dijelaskan sebagai berikut: 

@ Faktor kebudayaan 

Kebudayaan adalah menyangkut segala aspek kehidupan 

manusia. Sedang menurut Stanton dalam bukunya Swasta bahwa 

kebudayaan adalah simbol dan fakta yang diciptakan oleh manusia 

dalam masyarakat yang ada. Simbol dapat bersifat kentara dan tidak 

kentara. Simbol yang bersifat kentara adalah alat-alat, perumahan, 

produk, karya seni. 

       @ Faktor kelas sosial 

Kelas sosial dibagi dalam 3 golongan yaitu: 

1. Golongan atas 

Yang termasuk dalam golongan / kelas ini adalah: pengusaha-

pengusaha kaya, pejabat-pejabat tinggi. 

2. Golongan menengah 
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Yang termasuk dalam golongan/ kelas ini adalah: karyawan 

instansi pemerintah, pengusaha menengah. 

3. Golongan bawah 

Yang termasuk dalam golongan/ kelas ini adalah : buruh-buruh 

pabrik, pegawai rendah, tukang becak dan pedagang kecil. 

@  Faktor kelompok referensi kecil 

Disini interaksi mereka sering dilakukan secara individual, sehingga 

seseorang mudah terpengaruh oleh orang lain untuk membeli sesuatu. 

@  Faktor keluarga 

Dalam keluarga masing-masing anggota dapat berbuat hal yang 

berbeda untuk membeli sesuatu. Setiap anggota keluarga memiliki 

selera dan keinginaa yang berbeda. Disini harus diketahui siapa yang 

menpengaruhi keputusan-keputusan membeli, siapa yang membuat 

keputusan untuk membeli, siapa yang melakukan pembelian dan siapa 

pemakai produknya. 

@   Pengalaman 

Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam 

bertingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari semua perbuatan 

dimasa lalu atau dapat pula dipelajari, sebab dengan bekerja seseorang 

dapat memperoleh pengalaman. 

@  Faktor kepribadian 

Disini dapat didefinisikan sebagai pola sifat individu yang dapat 

menentukan tanggapan untuk bertingkah laku. Disini dicerminkan 

aktivitas, minat dan opini pembeli. 

@  Sikap kepercayaan 
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Sikap itu sendiri mempegaruhi kepercayaan dan kepercayaan juga 

mempengaruhi sikap. 

@  Konsep diri 

Konsep diri merupakan cara bagi seseaorang untuk melihat dirinya 

sendiri, dan pada saat yang sama ini mempunyai gambaran tentang diri 

orang lain. 

 

4. Keputusan Pembelian 

a. Proses Pengambilan Keputusan 

   Proses pengambilan keputusan dalam pembelian produk barang 

dan jasa sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen itu sendiri. Kotler 

(1997:257) mengemukakan bahwa proses pengambilan keputusan 

membeli melalui lima tahap yaitu: 

1. Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari adanya 

masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan adanya perbedaan 

antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan. 

2. Pencarian informasi 

Seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya mungkin akan 

mencari banyak informasi. 

Salah satu yang menjadi perhatian pokok pemasar adalah sumber 

informasi utama yang dicari konsumen dan pengaruh relatifnya 

terhadap keputusan pembelian berikutnya. 
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Sumber-sumber informasi konsumen terdiri dari empat kelompok 

yaitu: 

a. Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, dan   kenalan 

b. Sumber komersial : Iklan, wiraniaga, pedagang `  

  perantara, kemasan, pajangan  

c. Sumber publik : Media masa, organisasi 

d. Sumber pengalaman  : Penanganan, pemeriksaan, 

penggunakan produk 

Melalui pengumpulan informasi, konsumen mengetahui merek-

merek yang bersaing dan keistimewaan masing-masing merek. 

3. Evaluasi alternatif 

Tahap ini terdiri dari dua tindakan yaitu menetapkan tujuan 

pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi terhadap 

alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembelian. Setelah tujuan 

pembelian ditetapkan, konsumen perlu mengidentifikasikan 

altenatif-alternatif seperti uang, informasi, waktu dan resiko 

kesalahan dalam memilih. 

4. Keputusan pembelian 

Disini konsumen harus memutuskan dari setiap komponen 

pembelian, apa yang mereka beli, bagaimana membeli, atau 

dimana membeli.  

5. Perilaku purna beli 
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Setelah membeli produk, konsumen akan merasakan tingkat 

kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Apabila konsumen merasa 

puas akan produk tersebut maka konsumen akan melakukan 

pembelian ulang, dan bahkan menginformasikan kepada 

pelanggan lain, tetapi apabila konsumen tidak puas dengan produk 

tersebut maka konsumen akan kecewa dan tidak melakukan 

pembelian lagi pada produk tersebut. 

Proses pengambilan keputusan yang luas merupakan jenis 

pengambilan keputusan yang paling lengkap, bermula dari pengenalan 

masalah konsumen yang dapat dipecahkan melalui pembelian 

beberapa produk. Untuk keperluan ini, konsumen mencari informasi 

tentang produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik 

masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya. 

Evaluasi produk atau merek akan mengarah kepada keputusan 

pembelian. Selanjutnya konsumen akan mengevaluasi dari hasil 

keputusannya, proses pengambilan keputusan yang luas terjadi untuk 

kepentingan khusus bagi konsumen atau untuk pengambilan keputusan 

yang membutuhkan tingkat keterlibatan tinggi. Tingkat keterlibatan 

merupakan karakteristik konsumen, bukan karakteristik produk 

sebagaimana yang sering disalah artikan. Konsumen dikatakan 

mempunyai tingkat keterlibatan yang tinggi jika dalam membeli suatu 

produk/jasa, mereka meluangkan cukup banyak waktu, perhatian dan 
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usaha untuk membandingkan berbagai merek dan toka.( Tjiptono, 

2000:20) 

 

b. Keputusan Pembelian  

Assuari (1996:130)  keputusan pembelian adalah suatu proses 

pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan 

apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan 

itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. 

Dalam keputusan pembelian/ membeli barang konsumen ada 

lebih dari dua pihak yang terlibat dalam proses pertukaran atau 

pembeliannya. Kegiatan keputusan pembelian meliputi; pilihan akan 

produk, merek, pemasok, penentuan saat pembelian, jumlah 

pembelian. Umumnya ada lima macam peranan yang dapat dilakukan 

seseorang. Ada kalanya kelima peran ini dipegang oleh satu orang, 

namun sering kali pula peranan tersebut dilakukan beberapa orang. 

Pemahaman mengenai masing-masing peranan ini sangat berguna 

dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Kelima peran tersebut meliputi: 

1. Pemrakarsa (initiator), yaitu orang yang pertama kali menyadari 

adanya keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan 

mengusulkan ide untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu. 
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2. Pemberi pengaruh (influencer), yaitu orang yang pandangan, nasihat 

atau pendapat-pendapatnya mempengaruhi keputusan pembelian. 

3. Pengambil keputusan (decider), yaitu orang yang menentukan 

keputusan pembelian. 

4. Pembeli (buyer), yaitu orang yang melakukan pembelian aktual. 

5. Pemakai (user), yaitu orang yang mengkonsumsi atau menggunakan 

barang atau jasa yang dibeli.      

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

keputusan pembelian adalah suatu proses pengambilan keputusan akan 

pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibel iatau tidak 

melakukan pembelian. Dengan indikator; 1.Pilihan produk, 2. Pilihan  

merek, 3. Pilihan pemasok, 4. Penentuan saat pembelian, 5. jumlah 

pembelian.Sedangkan keputusan pembelian yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah serangkaian proses pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh konsumen dalam rangka memilih suatu brang yaitu 

deterjen “Daia” untuk pemenuhan kebutuhan. 

B.  Kerangka Berfikir 

Kotler (1997;175) menjelaskan bahwa perilaku pembelian terdiri dari 

proses tiga langkah yaitu pertama pengenalan tentang produk tersebut, kedua 

ia mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut, ketiga ia membuat 

pilihan pembelian yang cermat. Perilaku konsumen merupakan bagian dari 

kegiatan manusia. Perilaku konsumen akan selalu berubah- ubah sesuai 
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dengan pengaruh sosial budaya yang semakin meluas, latar belakang sosial 

budaya yang semakin mendesak selera kebutuhan konsumen semakin 

meningkat. Tahap-tahap proses perilaku konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembelian dapat dilihat yaitu menganalisa kebutuhan dan 

keinginan merupakan proses yang kompleks karena proses ini melibatkan 

secara bersama-sama termasuk pengamatan,  proses belajar, sikap 

karakteristik dan kepribadian . 

Penganalisaan kebutuhan ini konsumen mengembangkan kepercayaan 

mengenai  produk yaitu mencakup kualitas, merk, kemasan, corak/warna, 

label, substansi produk. Konsumen akan tertarik membeli suatu produk yang 

mempunyai kualitas bagus, dikemas dalam  bentuk yang menarik, serta 

banyak pilihan. Dari sini maka ada ide untuk mencari tahu mengenai berapa 

harga yang ditawarkan. 

Dalam produk industri, desain mempunyai peran yang penting, karena 

desain produk yang baik akan meningkatkan pemasaran produk dalam 

berbagai hal. Stanton (1996:285) berpendapat desain produk yang baik dapat 

meningkatkan nilai kualitas dan keawetan produk.  

Perusahaan dalam strategi produk harus dapat memproduksi produk 

terbaik yang  diinginkan konsumen pada tingkat harga yang dapat dijangkau 

oleh konsumen yang akan dituju. Dalam mengenalkan produknya kepada 

konsumen perusahaan melakukan kegiatan promosi. Jika informasi yang 

diperoleh telah sesuai maka suatu keputusan pembelian akan terjadi, karena 
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keputusan pembelian merupakan hasil perhitungan yang rasional sehingga 

konsumen akan memilih produk yang dapat memberikan kegunaan yang 

paling besar, sesuai dengan selera dan biaya yang relatif berdasarkan 

informasi yang diperoleh. Dalam hal ini akan dibahas mengenai pengaruh 

harga, produk dan promosi, dalam keputusan pembelian deterjen “Daia”. 

Berdasarkan permasalahan yang ada antara harga, produk dan promosi 

terhadap keputusan pembelian diduga mempunyai pengaruh. Oleh karena itu 

dapat digunakan untuk menggambarkan kerangka berfikir penelitian ini. 

Kerangka berfikir yang telah dibahas merupakan dasar penyusunan diafragma 

variabel-variabel yang dijadikan sasaran penelitian ini yaitu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARGA (X1) 
- Tingkat harga  
- Harga saingan 
- Permintaan 
 
 PRODUK (X2) 
- Merek  
- Kemasan 
- Warna 
- Substansi produk 

KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y) 
- Pilihan produk 
- Pilihan merek 
- Pilihan pemasok 
- Penentuan saat pembelian 
- Jumlah pembelian 
 

PROMOSI (X3) 
- Periklanan 
- Publisitas 
- Promosi penjualan 
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C. Hipotesis 

Arikunto (1992:62) menjelaskan Hipotesis adalah suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui 

data yang terkumpul. 

Berdasarkan kerangka berpikir dimuka dapat diambil rumusan  

hipotesis  sebagai berikut : 

“Ada pengaruh harga, produk dan promosi terhadap keputusan pembelian 

produk Daia konsumen ibu rumah tangga di  Kecamatan Gebang Kabupaten 

Purworejo”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas ; Obyek/ subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiono,1995: 55) 

Dari hasil survai pendahuluan kepada ibu rumah tangga di Kecamatan 

Gebang dengan cara pendataan, baik melalui warung-warung maupun  

pada saat pertemuan PKK diperoleh jumlah populasi sebanyak 3352 

konsumen “Daia” dengan pembagian seperti dalam tabel. 

Tabel 3.1 

NO DESA JUMLAH POPULASI 

1 Seren 450 

2 Kroyo 327 

3 Winonglor 275 

4 Gebang 310 

5 Pakem 322 

6 Bendosari 298 

7 Gintungan 390 

8 Lugosobo 421 

9 Redin 289 

10 Rendeng 279 

 JUMLAH 3352 
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

1998:117). 

Sloven dalam bukunya Umar (1999:78) mengatakan bahwa ukuran 

sampel adalah: 

2Ne1
Nn

+
=  

 Dimana : 

n : ukuran sampel  

N: ukuran populasi 

e : toleransi presisi ketepatan rata-rata yang diharapkan tidak 

menyimpang dari 10%. 

Ukuran sampel yang dapat diambil berdasarkan rumus diatas adalah: 

n = 21 Ne
N

+
 

   = 2)1,0(33521
3352

+
 

   = 
)01,0(33521

3352
+

 

     = 97,1 ( dibulatkan ) dalam penelitian ini diambil 98 responden. 

Jadi berdasarkan rumus diatas dapat diambil sampel dari 

populasi yang besar sebanyak 98 responden  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode cluster random sampling/ area random sampel yaitu 

pengambilan sampel sebanyak dari unit populasi yang sifatnya homogen 

dan diambil secara acak. 
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Teknik pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Kecamatan Gebang yang terdiri dari 20 Desa. Dari 20 Desa yang 

ada diambil penyeleksian secara acak menurut batas wilayah untuk 

mendapatkan Desa yang terpilih. Batas sebelah barat diperoleh 

Desa Seren, Kroyo, sebelah timur diperoleh Desa Winonglor, 

Redin, Sebelah tenggara diperoleh Desa Pakem, Bendosari sebelah 

selatan diperoleh Desa Gintungan Lugosobo sedangkan Desa 

Rendeng, Gebang merupakan Desa yang terletak ditengah-tengah 

Kecamatan Gebang. 

2. Desa yang terpilih, kemudian diambil sejumlah Ibu rumah tangga 

yang menggunakan deterjen “Daia”. 

3. Pengambilan sampel random dilakukan dengan cara Undian 

(untung-untungan). Pada kertas kecil-kecil dituliskan nomor 

subjek, satu nomor untuk setiap kertas. Kemudian kertas ini 

digulung. Dengan tanpa prasangka, kita mengambil 98 gulungan 

kertas, sehingga nomor-nomor yang tertera pada gulungan kertas 

yang terambil itulah yang merupakan nomor subjek sampel 

penelitian ini. Pembagian sampel penelitian seperti tertera dalam 

tabel berikut: 
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   Tabel 3.2 

NO DESA POPULASI % SAMPEL 

1 Seren 450 3 13,5 (13) 

2 Kroyo 327 3 9,81 (10) 

3 Winong lor 275 3 8,25 (8) 

4 Gebang 310 3 9,3 (9) 

5 Pakem 322 3 9,66(9) 

6 Bendosari 298 3 8,94 (9) 

7 Gintungan 390 3 11,7 (11) 

8 Lugosobo 412 3 12,36 (12) 

9 Redin 289 3 8,67 (9) 

10 Rendeng 279 3 8,37 (8) 

 JUMLAH 3352  98 

 

B. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah obyek penelitian /apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian( Arikunto, 2002:96). Dalam penelitian ini 

variabel- variabelnya adalah sebagai berikut:  

a.  Variabel bebas  

Adalah sesuatu yang mempengaruhi variabel terikat dalam penelitian 

ini variabel bebasnya adalah : 

1) Harga ( X1) 

Harga adalah jumlah uang yang digunakan untuk memperoleh 

deterjen Daia konsumen Ibu rumah tangga di Kecamatan Gebang. 
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Dengan  indikator sebagai berikut: 

-   Tingkat harga 

-   Harga saingan 

-   Permintaan 

2)   Produk (X2) 

Produk adalah satu jenis barang yaitu deterjen merek Daia yang 

mampu memberi kepuasan pada konsumen Ibu rumah tangga di 

Kecamatan Gebang. 

Dengan indikator sebagai berikut: . 

- Merek/brand 

- Kemasan/ packing 

- Warna 

- Substansi produk 

3)  Promosi (X3) 

Promosi adalah informasi-informasi yang diterima oleh konsumen 

tentang deterjen Daia pada konsumen Ibu rumah tangga di 

Kecamatan Gebang. 

Dengan indikator sebagai berikut: 

- Periklanan 

- Publisitas 

- Promosi penjualan 
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          b.   Variabel terikat  

Variabel terikat adalah unsur yang dipengaruhi variabel lain. 

Adapun yang menjadi variabel terikat adalah keputusan pembelian yaitu 

serangkaian proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen 

dalam rangka memilih suatu barang yaitu deterjen Daia untuk pemenuhan 

kebutuhan. 

Dengan indikator sebagai berikut: 

-  Pilihan produk 

-  Pilihan merek 

-  Pilihan pemasok 

-  Penentuan saat pembelian 

-  Jumlah pembelian 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Arikunto (1996:223) menjelaskan metode pengumpulan data 

merupakan suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilaksanakan 

secara sistematis dan dengan prosedur yang standar. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

 

 



 49

a.    Kuesioner 

Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data mengenai suatu masalah yang 

banyak menyangkut kepentingan umum (orang banyak) dengan jalan 

mengedarkan formulir daftar pertanyaan, diajukan secra tertulis kepada 

sejumlah responden, untuk mendapatkan jawaban (tanggapan responden) 

tertulis seperlunya (Kartini Kartono,1990:217). 

 Angket yang digunakan adalah pilihan ganda dimana setiap soal 

disediakan 5 jawaban dengan skor masing- masing adalah: 

Responden yng memberikan jawaban: 

a  diberi skor 5, dengan kategori sangat tinggi 

b  diberi skor 4 ,dengan kategori tinggi 

c  diberi skor 3 ,dengan kategori cukup tinggi  

d  diberi skor 2, dengan kategori rendah 

e  diberi skor 1, dengan kategori sangat rendah 

b.    Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah  metode mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, traskrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen 

rapat, dan sebagainya (Arikunto, 1996:236). Dalam penelitian ini metode 

dokumentasi digunakan untuk mengetahui jumlah ibu-ibu rumah tangga 

yang menggunakan deterjen Daia di Kecamatan Gebang Kabupaten 

Purworejo. 
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D. Uji Validitas Dan  Uji Reliabilitas 

a.   Uji Validitas 

          Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesalahan suatu instrumen (Arikunto, 1996 : 158). Suatu 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa saja yang hendak 

diukur, mampu mengungkap apa yang ingin diungkapkan, mampu 

menebak dengan jitu sasaran yang ditebak. 

          Uji validitas digunakan pada instrumen variabel harga, produk, dan 

promosi. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

internal  menggunakan faktor dengan cara mengkorelasikan jumlah skor 

tiap fakta dengan jumlah skor total masing-masing variabel.  

Uji validitas digunakan tehnik uji validitas internal dengan korelasi 

product moment dari Pearson sebagai berikut: 

rxy = 
))())(()()((

))((
2222 YYNXX

YXXYN
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ  

rxy = koefisien korelasi 

N = jumlah subyek/responden 

X = skor butir 

Y = skor jumlah 

ΣX2= jumlah kuadrat nilai X 

 ΣY2= jumlah kuadrat nilai Y 

(Arikunto, 1996: 160) 
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 Kemudian hasil rxy hitung dikonsultasikan dengan harga kritik rtabel t 

dengan taraf signifikasi 5%. Jika didapatkan rxy hitung lebih besar dari r 

tabel maka butir instrumen dikatakan valid. 

 Hasil uji validitas terhadap 30 butir angket terhadap 20 responden 

diketahui bahwa terdapat 28 butir angket yang valid. Karena memiliki r 

hitung > rtabel = 0,444 untuk N=20 pada taraf signifikasi 5 %  dan 2 butir 

angket yang tidak valid yaitu No: 6 dan 30. Karena memiliki rhitung< rtabel 

=0,444 untuk N= 20 pada taraf signifikasi 5 %.  

 Selanjutnya 28 butir angket yang valid tersebut penomorannya 

diurutkan kembali dan digunakan untuk penelitian. 

b.   Uji Reliabilitas  

    Reliabilitas adalah instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah 

baik (Arikunto, 1998 : 170). Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang 

reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat 

dipercaya, jadi dapat diandalkan. 

    Dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas internal yaitu 

reliabilitas yang diperoleh dengan cara menganalisis data dari satu kali hal 

pengetesan (Arikunto, 1996 : 178) Untuk pengujian dengan menggunakan 

rumus alpha yaitu: 

     r11= ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Σ
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

− 2

2

1
1 at

ab
k

k  
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r11  = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

Σab2= jumlah varian soal 

at2 = varian total 

 Selanjutnya hasil uji reliabilitas angket penelitian dikonsultasikan 

dengan harga r produc moment pada taraf signifikasi 5 %. Jika harga r11> 

rtabel  maka instrumen bisa dikatakan reliabel. 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas angket diperoleh harga r11 = 0,897>r 

tabel = 0,444 untuk α = 5 % dengan N=20 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa angket tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian. 

   

E. Metode Analisis Data 

Prosedur analisis rumusan dan pelajaran atau hal-hal yang kita 

peroleh dalam penelitian. Tujuan analis data merupakan usaha untuk 

menentukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan perihal dalam 

penelitian. Tujuan analisis dalam penelitian adalah menyempatkan dan 

membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang 

teratur, tersusun dan lebih berarti. 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan untuk 

mengumpulkan, menganalisis data yang berwujud angka-angka serta 

mengambil kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan adalah: 
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1. Metode Analisis Deskriptif Persentase 

Untuk mengetahui gambaran menyeluruh tentang variabel 

harga, produk, promosi dan keputusan pembelian maka perlu adanya 

patokan kriteria yang berupa angka (skor) yang dinyatakan dalam 

persentase dengan rumus: 

    %= %100×
N
n  

 Keterangan : 

 n = Skor empirik (skor yang diperoleh) 

  N = Skor idea  

 (Ali,1982:184) 

2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh variabel bebas, yaitu harga, prodak dan promosi 

terhadap variabel terikat, yaitu keputusan pembelian. 

Rumus: 

Y= a +b1X1+b2X2+b3X3 

Keterangan   

Y = Perilaku pembelian produk: “Daia” 

A   = Bilangan konstan 

b1   = Koefisien regresi strategi harga 

 b2  = Koefisien regresi strategi produk  
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b3   = Koefisien regresi strategi promosi 

 X1 = Variabel harga 

X2  = Variabel produk  

X3  = Variabel Promosi 

 (Algifari,2000;65) 

3. Pengujian Hipotesis 

Agar dapat diketahui apakah diantara variabel ada yang 

mempunyai pengaruh harus dilakukan pengujian Hipotesis. 

1. Uji F atau Uji simultan 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara serentak atau 

bersama-sama variabel independen berpengaruh secara signifikan 

atau tidak terhadap variabel dependen (Djarwanto PS dan Pangestu 

S,1998:42). Dengan hipotesa : 

Ho : β = 0 artinya, tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara 

simultan terhadap keputusan pembelian. 

Ha : β > 0 artinya, ada pengaruh antara variabel bebas secara 

simultan terhadap keputusan pembelian. 

F = 
))(1(

)1((2

KR
KnR

−
−−  

Keterangan : 

R = Koefisien korelasi berganda 

K = Jumlah variabel bebas 
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n = Jumlah sampel 

Dengan tingkat signifikansi (α) yang digunakan adalah 5%, 

distribusi F dengan derajat kebebasan (α; K-1, n-K). 

Kriteria pengujian : 

Fhitung < FTabel = Ho diterima, artinya variabel independen secara 

serentak atau bersamaan tidak mempengaruhi variabel dependen 

secara signifikan. 

Fhitung > Ftabel = Ho ditolak, artinya variabel independen secara 

serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen 

secara signifikan. 

2. Uji t atau Uji Parsial 

Pengujian secara individual (uji-t) yaitu pengujian koefisien regresi 

secara parsial dengan menentukan formula statistik yang akan diuji, 

dengan hipotesa: 

Ho : b1=0, artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen . 

Ha : b1=0, artinya ada pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Uji t sebagai uji masing-masing variabel dari suatu persamaan 

regresi, dimana nilai thitung  diperoleh dari: 

thitung=
Sei
bi  
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Dimana: 

bi   = Koefisien regresi 

Sei = Standar error 

(Djarwanto PS dan Pangestu S, 1998 ) 

Dengan tingkat signifikansi (α) 5% dari df=n-K-1 diperoleh nilai 

ttabel, kemudian nilai ttabel dibandingkan dengan nilai thitung yang 

diperoleh. Dengan membandingkan kedua nilai t tersebut, maka 

akan diketahui pengaruhnya, yaitu dapat diterima atau ditolaknya 

hipotesis. 

Kriteria pengujian: 

thitung  > ttabel    Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.  

thitung < ttabel  Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel 

independen tidak mempengaruhi variabel dependen. 

3. Koefisien Determinasi 

Koefisisen determinasi digunakan untuk melihat berapa persen variasi 

variabel dependen dapat diterapkan oleh variasi dari variabel 

independen (Moh Nazir, 1999). 

R2=
∑

∑ ∑ ∑++
2

332211

Y
YXbYXbYXb

 

Keterangan: 

R2 = Besar koefisien determinasi 
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b = Slope garis estimasi yang paling baik (best fitting) 

         n = Banyak data 

  X = Nilai variabel X 

   Y = Nilai variabel Y 

  Kriteria uji: 

R2 = 0, artinya variabel independen sama sekali tidak berpengaruh 

tehadap variabel dependen. Jika R2 semakin mendekati 1, yang berarti 

mendekati 100%, artinya variabel independen berpengaruh kuat 

terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ditinjau dari jenis pekerjaan, 

tingkat pendidikan dan umur dapat disajikan pada tabel  berikut ini. 

Tabel 4.1. 

Distribusi Pekerjaan Responden 

No. Pekerjaan Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ibu rumah tangga 

Pegawai negeri 

Karyawan buruh 

Swasta 

55 

18 

9 

16 

56.12% 

18.37% 

9.18% 

16.33% 

Jumlah 98 100% 

     Sumber : Data penelitian 2006 

 Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden dalam penelitian ini memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga 

(56,12%), sedangkan sebagian kecil (9,18%) memiliki pekerjaan sebagai buruh.  
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Tabel 4.2 

Distribusi Tingkat Pendidikan Responden 

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

SD 

SLTP 

SMU 

PT 

7 

22 

44 

25 

7.14% 

22.45% 

44.90% 

25.51% 

Jumlah 98 100% 

     Sumber : Data penelitian 2006 

 Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa responden dalam 

penelitian ini terbanyak memiliki tingkat pendidikan SMU (44,90%) sedangkan 

yang paling sedikit memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar (7,14%). Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan responden dalam penelitian 

ini cukup tinggi. 

Tabel 4.3 

Distribusi Usia Responden 

No. Rentang Umur (Tahun) Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

15 – 20 tahun 

21 – 25 tahun 

26 – 30 tahun 

31 – 35 tahun 

36 – 40 tahun 

41 – 45 tahun 

9 

13 

32 

21 

18 

5 

9.18% 

13.27% 

32.65% 

21.43% 

18.37% 

5.10% 

Jumlah 98 100% 

    Sumber : Data penelitian 2006 
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Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

dalam penelitian memiliki umur antara 26 sampai 30 tahun sebanyak 32,65% dan 

31 sampai dengan 35 tahun sebanyak 21,43, sedangkan yang paling sedikit 

memiliki umur antara 41 sampai dengan 45 tahun (5,10%). 

  

2. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

a. Harga 

Guna mengungkap variabel harga deterjen Daia dalam penelitian ini 

digunakan 5 butir pertanyaan, masing-masing pertanyaan skornya antara 1 

sampai 5, sehingga skor minimal = 1 x 5 = 5 dan skor maksimal = 5 x 5 = 25. 

Rentang skor = 25 – 5 = 20. Interval kelas = 20 : 5 = 4. Dari perhitungan 

tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.4. 

Kategori Variabel  Harga 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

21,1 – 25,0 

17,1 – 21,0 

13,1 – 17,0 

9,1 – 13,0 

5,0 – 9,0 

84,1% - 100,0% 

68,1% - 84,0% 

52,1% - 68,0% 

36,1% - 52,0%  

20,0% - 36,0% 

Sangat murah 

Murah 

Cukup murah 

Mahal 

Sangat mahal 

           Sumber : Data penelitian 2006 
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Tabel 4.5. 

Distribusi Jawaban Responden pada Variabel Harga 

Persentase Skor Kriteria F Persentase 

84,1% - 100,0% 

68,1% - 84,0% 

52,1% - 68,0% 

36,1% - 52,0% 

20,0% - 36,0% 

Sangat murah 

Murah 

Cukup murah 

Mahal 

Sangat mahal 

1 

41 

48 

8 

0 

5,10% 

41,84% 

49,98% 

8,16% 

0,00% 

Jumlah 98 100% 

           Sumber : Data penelitian 2006 

Berdasarkan tabel 4.5. di atas menunjukkan bahwa responden dalam 

penelitian ini beranggapan bahwa harga deterjen Daia Cukup murah dengan 

persentase 49,98%. Sedangkan konsumen yang beranggapan bahwa harga 

deterjen Daia mahal memiliki persentase 8,16% 

Lebih jelasnya hasil penelitian tentang harga deterjen Daia tersebut 

dapat disajikan secara grafis pada diagram batang berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1.  

 

Gambar 4.1 Distribusi Bergolong Jawaban Responden Variabel Harga 
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Mahal Sangat 
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Gambar  di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan harga deterjen Daia cukup murah (48,98%) dan hanya sebagian 

kecil saja yang menyatakan sangat murah (1,02%). 

b.  Produk 

Guna mengungkap variabel produk Daia dalam penelitian ini 

digunakan 7 butir pertanyaan, masing-masing pertanyaan skornya antara 1 

sampai 7, sehingga skor minimal = 1 x 7 = 7 dan skor maksimal = 7 x 5 = 35. 

Rentang skor = 35 – 7 = 28. Interval kelas = 28 : 5 = 5,6. Dari perhitungan 

tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.6. 

Kategori Variabel Produk 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

29,5 – 35,0 

23,9 – 29,4 

18,3 – 23,8 

12,7 – 18,2 

7,0 – 12,6 

84,1% - 100,0% 

68,1% - 84,0% 

52,1% - 68,0% 

36,1% - 52,0% 

20,0% - 36,0% 

Sangat berkualitas 

Berkualitas 

Cukup berkualitas 

Kurang berkualitas 

Tidak berkualitas 

           Sumber : Data penelitian 2006 
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Tabel 4.7. 

Distribusi Jawaban Responden pada Variabel Produk 

Persentase Skor Kriteria F Persentase 

84,1% - 100,0% 

68,1% - 84,0% 

52,1% - 68,0% 

36,1% - 52,0% 

20,0% - 36,0% 

Sangat berkualitas 

Berkualitas 

Cukup berkualitas 

Kurang berkualitas 

Tidak berkualitas 

2 

49 

38 

9 

0 

2,08% 

50,00% 

38,78% 

9,18% 

0,00% 

Jumlah 98 100% 

            Sumber : Data penelitian 2006 

Berdasarkan tabel 4.5. di atas menunjukkan bahwa responden dalam 

penelitian ini beranggapan bahwa produk deterjen Daia berkualitas dengan 

persentase 50%. Sedangkan konsumen yang beranggapan bahwa produk 

deterjen Daia kurang berkualitas memiliki persentase 9,18%. 

Lebih jelasnya hasil penelitian tentang produk Daia dapat disajikan 

secara grafis pada diagram batang berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Distribusi Pernyataan Responden Pada Produk Daia 
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Gambar  di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan produk deterjen Daia berkualitas (50,00%) dan hanya sebagian 

kecil saja yang menyatakan sangat berkualitas (2,04%). 

c. Promosi 

Guna mengungkap variabel promosi Daia digunakan 8 butir 

pertanyaan, masing-masing pertanyaan skornya antara 1 sampai 8, sehingga 

skor minimal = 1 x 8 = 8 dan skor maksimal = 8 x 5 = 40. Rentang skor = 40 

– 8 = 32. Interval kelas = 32 : 5 = 6,4. Dari perhitungan tersebut dapat dibuat 

tabel kategori sebagai berikut:  

Tabel 4.8 

Kategori Promosi 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

33,7 – 40,0 

27,3 – 33,6 

20,9 – 27,2 

14,5 – 20,8 

8,0 – 14,0 

84,1% - 100,0% 

68,1% - 84,0% 

52,1% - 68,0% 

36,1% - 52,0% 

20,0% - 36,0% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Tidak baik 

           Sumber : Data penelitian 2006 

 

 

 

 



 65

Tabel 4.9. 

Distribusi Jawaban Responden pada Variabel Promosi 

Persentase Skor Kriteria F Persentase 

84,1% - 100,0% 

68,1% - 84,0% 

52,1% - 68,0% 

36,1% - 52,0% 

20,0% - 36,0% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Tidak baik 

0 

44 

46 

8 

0 

0,00% 

50,00% 

38,78% 

9,18% 

0,00% 

Jumlah 98 100% 

           Sumber : Data penelitian 2006 

Berdasarkan tabel 4.5. di atas menunjukkan bahwa responden dalam 

penelitian ini beranggapan bahwa promosi deterjen Daia Baik (promosi 

deterjen Daia dapat menarik perhatian konsumen dan gencar) dengan 

persentase 50%. Sedangkan konsumen yang beranggapan bahwa promosi 

deterjen Daia kurang baik/menarik/gencar memiliki persentase 9,18%. 

Lebih jelasnya hasil penelitian tentang promosi Daia dapat disajikan 

secara grafis pada diagram batang berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Distribusi Pernyataan Responden Pada Promosi Daia 
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Gambar  di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan promosi deterjen Daia cukup baik (46,94%) dan hanya sebagian 

kecil saja yang menyatakan kurang baik (8,16%). 

d. Keputusan pembelian 

Guna mengungkap variabel keputusan pembelian produk Daia                   

dalam penelitian ini digunakan 8 butir pertanyaan, masing-masing pertanyaan 

skornya antara 1 sampai 8, sehingga skor minimal = 1 x 8 = 8 dan                  

skor maksimal = 8 x 5 = 40. Rentang skor = 40 – 8 = 32. Interval kelas                  

= 32 : 5 = 6,4. Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10. 

Kategori Variabel Keputusan Pembelian 

Interval Skor Interval Persentase Kategori 

33,7 – 40,0 

27,3 – 33,6 

20,9 – 27,2 

14,5 – 20,8 

8,0 – 14,0 

84,1% - 100,0% 

68,1% - 84,0% 

52,1% - 68,0% 

36,1% - 52,0% 

20,0% - 36,0% 

Sangat mantap 

Mantap 

Cukup mantap 

Kurang mantap 

Tidak mantap 

          Sumber : Data penelitian 2006 
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Tabel 4.11. 

Distribusi Jawaban Responden pada Variabel Keputuan Pembelian 

Persentase Skor Kriteria F Persentase 

84,1% - 100,0% 

68,1% - 84,0% 

52,1% - 68,0% 

36,1% - 52,0% 

20,0% - 36,0% 

Sangat mantap 

Mantap 

Cukup mantap 

Kurang mantap 

Tidak mantap 

0 

30 

60 

8 

0 

0,00% 

30,61% 

61,22% 

8,16% 

0,00% 

Jumlah 98 100% 

            Sumber : Data penelitian 2006 

Berdasarkan tabel 4.5. di atas menunjukkan bahwa responden dalam 

penelitian ini beranggapan bahwa keputusan pembelian deterjen Daia cukup 

mantap dengan persentase 61,22%. Sedangkan konsumen yang beranggapan 

bahwa keputusan pembelian deterjen Daia mantap memiliki persentase 

30,61%. 

Lebih jelasnya hasil penelitian tentang keputuan pembelian produk 

Daia konsumen ibu rumah tangga di Kecamatan Gebang                      

Kabupaten Purworejo Daia dapat disajikan secara grafis pada diagram batang 

berikut ini: 
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Gambar 4.4. Distribusi Pernyataan Responden Pada Keputusan Pembelian 

Gambar  di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki keputusan membeli deterjen Daia cukup mantap (61,22%) dan 

hanya sebagian kecil saja yang menyatakan kurang mantap (8,16%). 

2. Uji Prasyarat Analisis  

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji ini menggunakan rumus 

kolmogorov smirnov  dengan perhitungan komputasi SPSS for windows relase 

11.5. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut ini : 

 

 

 

 

 

Sangat 
mantap 

Mantap Cukup 
mantap 

Kurang 
mantap 

Tidak 
mantap 
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Tabel 4.12. 

Hasil Uji Normaltas Data 

Variabel 
Kolmogorov 

Smirnov 
Sig. 

Batas 

Kesalahan 
Kriteria 

Harga 

Produk 

Promosi 

Keputusan pembelian 

1,329 

0,739 

1,180 

0,995 

0,059 

0,648 

0,123 

0,275 

0,05 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

          Sumber : Data penelitian 2006 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas diperoleh harga kolmogorov smirnov 

untuk variabel harga 1,329 dengan probabilitas 0,059 lebih besar dari 0,05, 

untuk variabel produk diperoleh harga kolmogorov smirnov sebesar 0,738 

dengan probabilitas 0,648 lebih besar dari 0,05, untuk variabel promosi 

diperoleh harga kolmogorov smirnov sebesar 1,180 dengan probabilitas 0,123 

lebih besar dari 0,05,  dan untuk variabel keputusan pembelian diperoleh 

harga kolmogorov smirnov sebesar 0,995 dengan probabilitas 0,275 lebih 

besar dari 0,05. Dengan demikian data dari variabel-variabel penelitian ini 

berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas Data 

Hasil  uji  homogenitas  data dapat  dilihat  dari  hasil  levene  test. 

Apabila nilai probabilitasnya lebih besar daripada taraf kesalahan 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh mempunyai varians yang sama 

atau homogen. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.13. 

Hasil Uji Homogenitas Data 

Variabel 
Levene 

statistic 

Sig. 
Batas 

Kesalahan 
Kriteria 

X1 – Y 

X2 – Y 

X3 – Y 

1,888 

0,516 

1,667 

0,058 

0,874 

0,102 

0,05 

Homogen 

Homogen 

Homogen 

          Sumber : Data penelitian 2006 

Berdasarkan table 4.5 di atas diketahui nilai levene statistic variabel 

harga dengan keputusan pembelian sebesar 1,888 dengan probabilitas 0,058, 

nilai levene statistic variabel produk dengan keputusan pembelian sebesar 

0,516 dengan probabilitas 0,874, dan nilai levene statistic variabel promosi 

dengan keputusan pembelian sebesar 1,667 dengan probabilitas 0,102. karena 

ketiga harga probalilitas tersebut lebih besar dari batas kesalahan yang 

ditentukan yaitu 0,05, maka dapat dijelaskan bahwa data-data variabel bebas 

dengan variabel terikat dalam penelitian ini homogen atau mempunyai varians 

yang sama. 

c. Uji Linieritas Garis Regresi 

Uji linieritas garis regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

yang diperoleh berbentuk linier atau tidak. Jika data berbentuk linier, maka 

penggunaan analisis regresi linier berganda pada pengujian hipotesis dapat 
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dipertanggungjawabkan akan tetapi jika tidak linier, maka harus digunakan 

analisis regresi non linier. Berdasarkan perhitungan diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.14. 

Hasil Uji Linieritas Garis Regresi 

Variabel Fhitung Sig. 
Batas 

Kesalahan 
Kriteria 

X1 – Y 

X2 – Y 

X3 – Y 

0,664 

0,762 

1,481 

0,739 

0,651 

0,168 

0,05 

Linier 

Linier 

Linier 

            Sumber : Data penelitian 2006 

Berdasarkan table 4.5 di atas diperoleh Fhitung untuk variabel harga 

dengan keputusan pembelian sebesar 0,664  dengan probabilitas 0,739,  untuk 

variabel produk dengan keputusan pembelian sebesar 0,762 dengan 

probabilitas 0,651, dan untuk variabel promosi dengan keputusan pembelian 

sebesar 1,481 dengan probabilitas 0,168, karena ketiga harga signifikansi 

yang diperoleh tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat dijelaskan bahwa 

variabel-variavel bebas dalam penelitian ini membentuk hubungan yang linier 

sehingga dapat digunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji 

hipotesis penelitian. 

3. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis kerja (Ha) yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : “Ada 

pengaruh yang signifikan antara harga, produk   dan promosi  terhadap keputusan 
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pembelian produk Daia konsumen ibu rumah tangga di Kecamatan Gebang 

Kabupaten Purworejo”.  

Analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis tersebut adalah 

analisis regresi berganda. Ada beberapa hal yang dapat diketahui dari analisis ini 

antara lain: model regresi yang dapat digunakan untuk mengetahui bentuk 

hubungan antara variabel harga, produk dan promosi dengan keputusan 

pembelian, uji t untuk menguji secara parsial apakah variabel-varibel bebas 

tersebut berpengaruh secara signifikan, uji simultan untuk menguji pengaruh 

harga, produk dan promosi terhadap keputusan pembelian, koefisien determinasi 

simultan untuk mengetahui besarnya kontribusi secara bersama-sama variabel 

bebas terhadap variabel terikat dan koefisien determinasi parsial untuk 

mengetahui sumbangan secara parsial masing-masing variabel bebas             

terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.15. 

Ringkasan Analisis Regresi antara Harga, Produk dan Promosi 

dengan Keputusan Pembelian 

Keterangan  Nilai 

Konstanta 

Harga 

Produk 

Promosi 

Fhitung 

R 

R2 

thitung  variabel harga 

thitung  variabel produk 

thitung  variabel promosi 

r parsial harga 

r parsial produk 

r parsial promosi 

3,092 

0,325 

0,410 

0,228 

57,590 

0,805 

0,648 

3,641 

7,858 

4,251 

0,352 

0,630 

0,402 

           Sumber : Data penelitian 2006 

Dari tabel  di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang 

diperoleh dari hasil analisis yaitu : Ŷ= 3,092 + 0,325X1 + 0,410X2+ 0,228X3.  

Dalam pengujian hipotesis yang telah diajukan dilakukan dengan menggunakan 

alat uji statistik yaitu uji F dan uji t. 
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1. Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang terangkum pada tabel 4.15. 

diperoleh F hitung = 57,590 >3,07  = F tabel pada taraf signifikansi 5%, karena 

harga signifikansi kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa nilai F hitung yang 

diperoleh tersebut signifikan  sehingga hipotesis kerja (Ha) dalam penelitian 

ini yaitu “Ada pengaruh yang signifikan antara harga, produk   dan promosi  

terhadap keputusan pembelian produk Daia konsumen ibu rumah tangga di 

Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo” diterima.  

Derajat hubungan antara harga, produk dan promosi dengan keputusan 

pembelian secara bersama-sama atau secara simultan dapat diketahui dari 

harga korelasi secara simultan atau R2. Berdasarkan hasil perhitungan yang 

terangkum pada tabel 4.15 diperoleh harga koefisien korelasi secara simultan 

sebesar 0,805. Keberartian dari korelasi secara simultan ini diuji dengan uji F  

dan hasil pengujian tersebut signifikan, maka dapat diartikan bahwa hubungan 

antara harga, produk dan promosi  terhadap keputusan pembelian adalah 

signifikan.  

Besarnya pengaruh harga, produk dan promosi  terhadap keputusan 

pembelian dapat diketahui dari harga koefisien determinasi simultan (R2). 

Berdasarkan hasil analisis pada lampiran dan terangkum pada Tabel 4.15  

diperoleh  keandalan R2 sebesar  0,648. Dengan demikian menunjukkan 

bahwa harga, produk   dan promosi  secara bersama-sama mempengaruhi 

dengan keputusan pembelian sebesar 64,8% dan sisanya yaitu 35,2% dari 
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keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. 

2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji 

signifikan tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel bebas yaitu harga 

(X1), produk   (X2) dan promosi  (X3) terhadap keputusan pembelian (Y). 

a. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel 4.15 di atas menunjukkan 

bahwa untuk variabel harga diperoleh koefisien regresi sebesar 0,325. Uji 

signifikansi koefisien regresi dengan uji t diperoleh thitung = 3,641 > 1,98  =  

ttabel  pada taraf signifikansi 5%, hal ini berarti bahwa variabel harga (X1)  

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). Bentuk 

pengaruh tersebut yaitu jika harga mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) 

poin sementara produk dan promosi dianggap tetap, maka akan menyebabkan 

peningkatan keputusan pembelian sebesar 0,325 point. 

b. Pengaruh produk terhadap keputusan pembelian 

Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel 4.15 di atas menunjukkan 

bahwa untuk variabel produk diperoleh koefisien regresi sebesar 0,410. Uji 

signifikansi koefisien regresi dengan uji t diperoleh         t hitung = 7,858 >1,98  

= t tabel, pada taraf signifikansi 5%, hal ini berarti bahwa variabel produk (X2)  

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). Bentuk 

pengaruh tesebut yaitu jika produk mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) 
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point sementara harga dan promosi dianggap tetap, maka akan menyebabkan 

kenaikan keputusan  pembelian sebesar 0,410 point. 

c. Pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 

Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel 4.15 di atas menunjukkan 

bahwa untuk variabel promosi diperoleh koefisien regresi sebesar 0,228. Uji 

signifikansi koefisien regresi dengan uji t diperoleh t hitung = 4,251 >1,98 =t 

tabel, pada taraf signifikansi 5%, hal ini berarti bahwa variabel promosi (X3)  

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). Bentuk 

pengaruh tersebut yaitu jika promosi mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) 

point sementara harga dan produk dianggap tetap, maka akan menyebabkan 

kenaikan keputusan pembelian sebesar 0,228 point. 

Hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel 

terikat dalam penelitian ini dapat diketahui dari harga koefisien korelasi 

secara parsial. Berdasarkan hasil analisis yang terangkum dalam tabel 4.6 

diperoleh kofisien korelasi parsial antara harga dengan keputusan pembelian 

sebesar 0,352, koefisien korelasi parsial antara produk dengan keputusan 

pembelian sebesar 0,630 dan koefisien korelasi parsial antara promosi dengan 

keputusan pembelian sebesar 0,402. 

Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi secara parsial (R2) 

dari masing-masing variabel tersebut. Dengan demikian besarnya pengaruh 

harga terhadap keputusan pembelian adalah 12,4%, besarnya pengaruh produk 
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terhadap keputusan pembelian adalah 39,7% dan besarnya pengaruh promosi 

terhadap keputusan pembelian adalah 16,2%. Hal ini berarti bahwa variabel 

produk memberikan pengaruh paling besar terhadap keputusan pembelian 

dibandingkan variabel harga dan promosi.  

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diungkapkan lebih lanjut dalam 

pembahasan berikut: 

1. Variabel Harga 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

harga, tingkat harga, harga saingan, dan permintaan bisa dikatakan pada 

tingkat cukup murah dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Beberapa faktor harga tersebut berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

yang ditunjukkan dengan adanya pembelian ulang. 

Variabel harga memberi sumbangan secara parsial sebesaar 12,4% 

terhadap keputusan pembelian deterjen Daia konsumen Ibu rumah tangga di 

Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, meskipun persentasenya kecil 

namun pada dasarnya faktor harga juga sangat dipertimbangkan oleh 

konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk.  

Meskipun harga diterjen Daia sedikit lebih mahal dibandingkan 

dengan deterjen-deterjen marek lain, namun konsumen memilih deterjen Daia 

karena memiliki kualitas yang baik dibandingkan dengan deterjen lainnya.  
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Dari kajian di lapangan, sebagian besar responden menyatakan harga 

deterjen Daia relatif cukup murah sehingga mampu bersaing dengan produk 

lain yang sejenis. Selain itu cukup baiknya tingkat harga dari deterjen Daia 

yang ditawarkan kepada konsumen tersebut juga ditunjukkan dari kesesuaian 

dan manfaat yang didapatkan. Dorongan seseorang konsumen untuk 

melakukan tindakan pemilihan deterjen, salah satunya adalah faktor harga. 

Harga sering dijadikan faktor kualitas oleh konsumen. Konsumen/pembeli 

sering memilih harga yang relatif lebih tinggi diantara dua jenis deterjen, 

karena mereka melihat adanya perbedaan kualitas didalamnya. Apabila harga 

lebih tinggi konsumen cenderung beranggapan kualitasnya juga lebih 

baik.Konsumen juga sering menggunakan harga sebagai kriteria dalam 

menentukan nilainya. Dalam hal ini, perusahaan harus menerapkan harga 

yang sesuai dengan keinginan atau daya beli konsumen. 

2. Variabel Produk 

Dalam melakukan keputusan pembelian suatu produk, selain 

pertimbangan harga, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang 

penting untuk dicermati oleh konsumen dan salah satunya adalah kualitas 

produk yang akan dibelinya. Sebagian besar responden yang melakukan 

pembelian diketahui bahwa deterjen Daia memiliki spesifikasi yang cukup 

baik, ditinjau dari merek, kemasan, warna, maupun substansi atau ukuran 

produk yang ditawarkan. Hasil analisis produk Daia di Kecamatan Gebang 

pada 98 responden banyak yang mengatakan menyukai produk dan citra 



 79

merek deterjen Daia. Namun demikian ada beberapa responden yang 

mengatakan kurang menyukai dan kurang bangga terhadap citra merek 

deterjen Daia. Ini disebabkan karena ketidaksesuaian antara keinginan dan 

harapan konsumen, kurang bangga terhadap citra merek Daia disebabkan 

sebagian dari mereka belum lama menggunakan deterjen Daia. 

 Variabel produk memberi sumbangan secara parsial sebesaar 39,7% 

terhadap keputusan pembelian deterjen Daia konsumen Ibu rumah tangga di 

Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Variabel produk memberikan 

sumbangan paling besar dibanding dari variabel-variabel lainnya. 

Kemasan mempunyai arti penting di dalam mempengaruhi konsumen 

baik secara langsung maupun tidak langsung, di dalam menentukan pilihan 

terhadap sebuah produk yang akan dibelinya.  

Keragaman desain/suatu corak produk yang unik lain daripada yang 

lain bisa merupakan salah satu ciri pembeda suatu produk. Desain/corak 

adalah suatu aspek pembentuk citra produk. Kekurangtahuan tentang suatu 

produk bisa menyebabkan penilaian yang tidak tepat terhadap suatu produk.  

3. Variabel Promosi 

Selain melalui harga yang kompetitif dan produk yang berkualitas 

ditinjau dari kemasan maupun isinya, perusahaan juga melakukan kegiatan 

promosi guna memperkenalkan produknya tersebut agar lebih dikenal dan 

dekat dengan calon konsumen. Kegiatan-kegiatan promosi yang telah mampu 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian deterjen Daia 
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diantaranya adalah cukup intensifnya kegiatan periklanan yang dilakukan 

perusahaan baik melalui media cetak maupun elektronik dengan frekuensi 

yang cukup sering sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap 

tentang produk yang diiklankan kepada konsumen. Selain itu pihak 

perusahaan juga sering melakukan promosi penjualan dengan menawarkan 

hadiah secara langsung pada saat pembelian (setiap pembelian deterjen Daia 

ukuran 1 kg mendapatkan sebuah piring cantik), maupun hadiah tidak 

langsung melalui undian. 

 Variabel promosi memberi sumbangan secara parsial sebesaar 16,2% 

terhadap keputusan pembelian deterjen Daia konsumen Ibu rumah tangga di 

Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo. Variabel promosi memberikan 

sumbangan relatif lebih besar dibanding dengan variabel harga, karena dengan 

adanya promosi yang gencar dapat menarik perhatian konsumen untuk 

membeli deterjen Daia. 

 Secara umum dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan pembelian 

konsumen cenderung akan memilih produk yang kemasannya menarik, 

kualitas yang baik sesuai dengan harga yang ditawarkan. Pada umumnya 

perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk menitik 

beratkan pada produk yang memiliki karakteristik mudah diperoleh, lebih 

murah,  dan lebih baik ditinjau dari manfaat yang diperolehnya. Produk 

deterjen yang mampu memenuhi tuntutan calon konsumennya tersebut salah 

satunya adalah produk Daia dari PT Wings Indonesia. 
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4. Pengaruh Harga, produk, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian    

deterjen Daia di Kecamatan Gebang. 

Dari analisis  regresi berganda diketahui bahwa dari masing-masing 

variabel secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian deterjen Daia, besarnya pengaruh tersebut adalah 64,8%. 

Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi masing-masing 

variabel bebas, bernilai positif terhadap keputusan pembelian deterjen Daia di 

Kecamatan Gebang. Makna dari semakin murah harga deterjen Daia adalah 

perusahaan membuat produk Daia dengan ukuran kecil atau sekali pakai 

sehingga konsumen dapat menjangkau harga deterjen Daia. Kualitas produk 

semakin baik dapat ditunjukkan  dengan pengemasan yang mudah disimpan. 

Semakin baik strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan 

maka akan semakin meningkatkan keputusan pembelian. Implikasi bagi 

perusahaan Daia atas hasil analisis adalah perlu adanya perhatian utama untuk 

variabel prduk karena variabel ini mempunyai pengaruh pada harga sehingga 

menentukan keputusan pembelian konsumen pada deterjen daia. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara harga, produk dan promosi terhadap 

keputusan pembelian deterjen Daia konsumen ibu rumah tangga di Kecamatan 

Gebang Kabupaten Purworejo.  

2. Besarnya pengaruh harga, produk dan promosi terhadap keputusan pembelian 

produk Daia konsumen ibu rumah tangga di Kecamatan Gebang Kabupaten 

Purworejo adalah 64,8% dengan sumbangan secara parsial variabel produk 

(39,7%),  promosi (16,2%), dan harga (12,4%). 

3. Variabel Produk memberikan  sumbangan paling besar dalam keputusan 

pembelian, disini kualitas produk, citra merek, kemasan dan ukuran menjadi 

pertimbangan konsumen dalam melakukan pembelian, disusul dengan 

promosi dan adalah harga. 

 

B. Saran – Saran 

Dari  simpulan hasil penelitian di atas, maka disarankan : 

1. Kegiatan promosi deterjen Daia yang telah mampu menarik perhatian 

konsumen tersebut hendaknya tetap dipertahankan dan berusaha 
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meningkatkan frekuensi penayangannya di media masa agar semakin dekat 

dengan calon konsumennya terutama untuk produk-produk baru. 

2. Perusahaan hendaknya menyesuaikan harga  dengan  kualitas produk, melalui 

kemasan yang menarik dan ukuran (berat) yang sesuai dengan harga yang 

telah ditetapkan, diharapkan bisa menjadikan konsumen puas dengan produk 

yang dikonsumsinya. 

3. Sebelum melakukan pembelian, konsumen hendaknya lebih berhati-hati dalam 

memilih  produk deterjen, jangan hanya tertarik dengan harga yang 

ditawarkan, kemasan yang dibuat dan iklan yang ditayangkan, akan tetapi 

mereka hendaknya mempertimbangkan juga kualitas dan manfaat yang 

diperoleh dari produk tersebut. 
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