
 

 

PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN 

DIFERENSIASI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN TEH BOTOL SOSRO PADA SWALAYAN 

MITRA KAUMAN SUMOROTO PONOROGO 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

Erica Ayu Kresnawati 

NIM 210715050 

 

Pembimbing  

Ika Susilawati, S.E., M.M. 

NIP.197906142009012005 

 

 

JURUSAN EKONOMI SYARIAH 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019  



 

ii 
 

ABSTRAK 

 

Erica Ayu Kresnawati, NIM: 210715050, 2019. Pengaruh 

Kualitas Produk dan Diferensiasi Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian Teh Botol Sosro pada Swalayan Mitra Kauman 

Sumoroto Ponorogo. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ika Susilawati, S.E., M.M 

Kata Kunci: Keputusan Pembelian, Kualitas Produk, 

Diferensiasi Produk. 

PT. Sinar Sosro merupakan produsen RTD pertama yang 

sudah berdiri sejak tahun 1940 dan salah satu perusahaan tertua 

sekaligus seagai perusahaan pelopor yang memproduksi 

minuman teh siap saji yang berbahan dasar teh wangi yaitu 

campuran teh hiaju dan melati. PT. Sinar Sosro memiliki 

beberapa produk salah satu yang menjadi unggulannya adalah 

Teh Botol Sosro. Dalam upaya untuk meningkatkan penjualan 

yang baik salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan 

memperhatikan kualitas produk dan diferensiasi produk. Oleh 

karena itu berbagai faktor yang mendukung kualitas produk 

dan diferensiasi produk harus diperhatikan demi memberikan 

konstribusi dalam mengambil keputusan pembelian pada 

konsumen. Perumusan masalah yang diambil sebagai berikut: 

1) Apakah kualitas produk mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen teh botol sosro pada 

pengunjung di swalayan mitra kauman sumoroto ponorogo? 2)  

Apakah diferensiasi produk mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen teh botol sosro pada 
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pengunjung di swalayan mitra kauman sumoroto ponorogo? 3)  

Apakah kualitas produk dan diferensiasi produk mempunyai 

pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen teh botol 

sosro pada pengunjung di swalayan mitra kauman sumoroto 

ponorogo? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel sejumlah 

100 responden pada pengunjung teh botol sosro di swalayan 

mitra kauman sumoroto ponorogo. Teknik pengumpulan data 

menggunakan kuisoner, sedangkan analisis data menggunakan 

analisis regresi linier berganda. 

Hasil data dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) 

berdasarkan hasil analisis uji F diperoleh Fhitung = 87,696 > 

3,09, maka H0 ditolak sehingga secara simultan  ( bersama-

sama) kualitas produk dan diferensiasi produk berpengaruh 

signifikan positif terhadap keputusan pembelian. 2)  dari hasil 

uji t diperoleh thitung untuk variabel kualitas produk sebesar 

0,222, sedangkan ttabel sebesar 1,984 maka H0 diterima 

sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan antara kualitas 

produk terhadap keputusan pembelian, dan diferensiasi produk 

sebesar 9,874 sedangkan ttabel sebesar 1,984 maka H0 ditolak 

sehingga ada pengaruh yang signifikan antara diferensiasi 

produk terhadap keputusan pembelian. 3) berdasarkan hasil 

analisis regresi linier berganda diperoleh kofisien kualitas 

produk 0,048 dan diferensiasi produk sebesar 0,572, hal ini 

membuktikan bahwa diferensiasi produk mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian dibandingkan 

kualitas produk. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

telah memiliki dampak yang cukup besar terhadap 

kemajuan di sektor industri. Kini setiap individu 

memiliki peluang untuk mendirikan serta 

mengembangkan suatu bisnis. Ditambah lagi dengan 

kebijakan perdagangan bebas yang diberlakukan oleh 

pemerintah, hal ini menyebabkan masuknya produk-

produk bermerek impor di pasar Indonesia. Pertumbuhan 

ekonomi dalam era globalisasi menuntut setiap 

perusahaan baik, yang bergerak dalam bidang industri 

maupun jasa bersaing dengan perusahaan lainnya. 

Persaingan tersebut terjadi pada setiap sektor baik sektor 

jasa maupun non jasa.  

Persaingan di sektor industri terlihat dari semakin 

banyaknya produsen yang memasarkan berbagai kategori 

produk yang serupa dengan merek yang berbeda-beda. 

Salah satunya adalah industri minuman seperti teh dalam 

kemasan siap minum, minuman penambah tenaga cair, 

minuman penambah tenaga non cair, minuman saribuah 

serbuk, minuman saribuah dalam kemasan siap minum, 

minuman isotonik, minuman bersoda, air minum dalam 

kemasan beroksigen, susu cair dalam kemasan siap 

minum, dan lain sebagainya. Persaingan dalam bisnis 

industri minuman ini cukup tinggi, karena minuman 

merupakan kebutuhan sehari-hari, terutama teh dalam 

1 
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kemasan sebagai pelengkap makanan yang dikonsumsi 

oleh masyarakat. Berdasarkan porsinya, industri 

minuman teh dalam kemasan menjadi minuman kemasan 

terlaris di Indonesia setelah air minum.
1
 

Tingginya tingkat persaingan industri minuman, 

khususnya industri minuman teh dalam kemasan seperti 

Teh Botol Sosro, Teh Pucuk Harum, Teh gelas, Ultra Teh 

Kotak, Frestea, dan lain sebagainya, semakin beragam 

dan akan mempengaruhi tingkat keputusan pembelian 

konsumen. Macam-macam rasa dan merek minuman 

dalam kemasan bermunculan dan terus bersaing sesuai 

dengan pasarnya masing-masing dan konsumen akan 

dihadapkan pada berbagai jenis minuman dengan variasi 

berbeda. Setiap perusahaan senantiasa dituntut lebih 

kreatif dalam memanfaatkan peluang yang ada, karena 

manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan beragam, 

serta terus menerus mengalami perkembangan sesuai 

zaman.  

Pada 2 tahun terakhir pasar minuman teh siap saji  

(ready to drink atau RTD tea) mengalami pertumbuhan 

yang sangat signifikan dibandingkan dengan produk lain 

di industri minuman. PT. Sinar Sosro merupakan 

produsen RTD pertama yang sudah berdiri sejak tahun 

1940 dan salah satu perusahaan tertua sekaligus sebagai 

perusahaan pelopor yang memproduksi minuman teh siap 

saji yang berbahan dasar teh wangi yaitu percampuran 

teh hijau dan melati. PT. Sinar Sosro memiliki beberapa 

                                                             
1 www.wartaekonomi.co.id diakses pada tanggal 29 Desember 2018 

pukul 13:46:23 WIB 

http://www.wartaekonomi.co.id/
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produk salah satu yang menjadi unggulannya adalah Teh 

Botol Sosro yang menjadi market leader (penguasa 

pasar) dalam minuman RTD tea dan Teh Botol Sosro 

selalu menempati posisi pertama di pasaran.
2
 Seperti 

yang sudah diketahui, produk Teh Botol Sosro telah 

terlebih dahulu terjun dalam industri minuman ringan ini 

merupakan produk teh botol yang telah dikenal dan 

melekat di hati masyarakat Indonesia, karena selama 

beberapa tahun teh botol Sosro merupakan pemain 

tunggal dalam industri minuman teh botol. Hasilnya Teh 

Botol Sosro berhasil menjadi market leader dalam 

industri minuman ringan tersebut dengan peluang pasar 

yang cukup besar.
3
 Karena prospek RTD tea semakin 

cerah, sehingga hal tersebut menjadi prospek perusahaan 

RTD tea semakin meningkat sehingga menciptakan 

persaingan yang ketat untuk industri minuman RTD tea.  

PT Sinar Sosro sebagai salah satu produsen 

minuman teh siap minum selalu berusaha untuk 

menguasai pasar minuman teh siap minum dalam 

kemasan. PT Sinar Sosro memasarkan produk minuman 

dalam kemasan, salah satunya dengan merek Teh Botol 

Sosro. Mulai dari Teh Botol Sosro berdiri, eksistensi Teh 

Botol Sosro dalam pasar produk teh siap minum dalam 

kemasan tidak dapat di ragukan lagi. Berdasarkan 

penilaian yang diperoleh dari hasil survei berskala 

                                                             
2
 mix.co.id diakses pada tanggal 29 Desember 2018 pukul 13:56:19 

WIB 
3 Afif Fazri dan Imanuddin Hasbi, Pengaruh Brand Equity Teh Botol 

Sosro Terhadap Proses Keputusan Pembelian Di Kota Bandung, e-

Proceeding of Management : Vol.5, No.1 Maret 2018, 943  
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nasional dibawah penyelenggaraan Frontier Consulting 

Group yang membuat sebuah penghargaan yang 

diberikan kepada merek-merek yang meraih predikat 

TOP, yaitu penghargaan TOP BRAND AWARD.
4
 

Dasar pengukuran Top Brand adalah dari tiga 

dimensi Top Brand, konsumen tahu, konsumen 

menggunakan, dan menjadi pilihan konsumen di masa 

yang akan datang. Maka dapat dilihat top brand indeks 

eksistensi Teh Botol Sosro mengalami penurunan pada 

tahun 2018 pada tabel 1.1 yaitu Top Brand Award tahun 

2016-2019 untuk kategori teh dalam kemasan siap 

minum beserta ranking brand dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 www.topbrandaward.com, diakses pada tanggal 2 januari 2019 

pukul 09:53:22 WIB 

http://www.topbrandaward.com/
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Tabel 1.1 

Top Brand Index
5
 Kategori Minuman Teh dalam 

Kemasan Siap Minum  

Tahun 2016-2019 (%) 

MEREK 2016 2017 2018 2019 

Teh Botol 

Sosro 

33,8 32,0   26.8 21,2 

Teh Pucuk 

Harum 

24.8 22.7 32,3 35,2 

Teh Gelas 13,1 12,6 9.6 13,8 

Frestea 7,2 6,3 9.2 8,5 

Ultra Teh 

Kotak 

8.1 6.8 4.1 3,7 

Sumber: www.topbrand-award.com, (Data diolah)
6
 

Berdasarkan tabel data 1.1 diatas pada tahun 2016- 

tahun 2017 Teh Botol Sosro menduduki peringkat 

                                                             
5 Top Brand Index (TBI) dihitung berdasarkan pengukuran 

tigaparameter yang didapat dari hasil survei langsung kepada pelanggan 

suatu produk/jasa dari berbagai merek dalam kategori tertentu. Parameter 

pertama adalah top of min, brand awareness (TOM BA), yang merupakan 

indikator sejauh mana kekuatan merek tertentu menguasai benak pelanggan 

(mind share) Parameter kedua adalah last usage (LU), yaitu merek yang 

responden gunakan saat ini atau digunakan terakhir kali (market share). 

Parameter ketiga adalah future intention (FI), yang merupakan indikator 

loyalitas responden terhadap merek produk/jasa yang ingin 

digunakan/dikonsumsi di masa mendatang (commitment share).   

6 www.topbrandaward.com, diakses pada tanggal 2 januari 2019 

pukul 10:23:52 WIB 

http://www.topbrand-award.com/
http://www.topbrandaward.com/
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pertama dengan TBI 33,8% dan 32,0 %, yang selalu 

dapat mengalahkan pesaingnya. Sedangkan pada tahun 

2018 mengalami penurunan dengan TBI 26,8%, sehingga 

teh botol sosro mengalami pergeseran dan menempati 

posisi kedua setelah teh pucuk harum.   

Saat ini terdapat banyak sekali peluang dan 

tantangan bisnis-bisnis baru yang bermunculan dan 

berkembang di Indonesia, terutama industri minuman teh 

dalam kemasan seperti Teh Botol Sosro, Teh Pucuk 

Harum, Frestea, Ultra Teh Kotak dan lain sebagainya. 

Mereka bersaing untuk merebut minat konsumen agar 

membeli produk mereka. Pentingnya produk menjadi 

salah satu prioritas Teh Botol Sosro. produk adalah 

sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

perhatian, agar produk yang dijual mau dibeli, digunakan 

atau dikonsumsi yang dapat memenuhi suatu keinginan 

atau kebutuhan konsumen.
7
  

Berdasarkan tabel 1.1 produk Teh Botol Sosro 

selalu menempati posisi pertama pada top brand index, 

dimana salah satu pengukuran top brand index adalah to 

of mind share. sehingga dengan prestasi tersebut maka 

dapat dipastikan bahwa kualitas dari Teh Botol Sosro 

baik, sehingga ketika Teh Botol Sosro dapat 

menghasilkan kualitas produk yang baik maka penjualan 

akan meningkat. Dimana Kotler dan Amstrong 

menyatakan bahwa kualitas produk yang dihasilkan dapat 

mempengaruhi pangsa pasar, dimana produk yang 

                                                             
7 Kotler, dan Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 12, jilid I, 

(Jakarta: Erlangga, 2012), 25 
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memiliki kualitas lebih tinggi akan lebih disukai sehingga 

mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar.
8
 Adapun 

kualitas produk dari Teh Botol Sosro yaitu Teh botol 

Sosro hanya menggunakan bahan baku asli dan alami. 

Daun tehnya dipetik dari perkebunan sendiri. 

 penyeduhan dilakukan di mesin extract tea untuk 

mengekstrak kandungan tanin dalam teh, tidak 

menggunakan pengawet dan pemanis buatan. Kemudian 

diolah menjadi teh wangi yaitu teh hijau yang dicampur 

bunga melati dan bunga gambir. Sehingga menghasilkan 

rasa yang unik, ke-khas-annya selalu terjaga dan terjamin 

kualitasnya.
9
 Dengan menawarkan produk berkualitas, 

diharapkan Teh Botol Sosro mampu memberikan 

kontribusi dalam mengambil keputusan pembelian pada 

konsumen.   

Selain kualitas produk yang telah dihasilkan 

perusahaan, untuk menembus pasar yang baru diperlukan 

strategi lain dari pemasar. Hal ini menjadi pekerjaan 

rumah bagi perusahan yang telah lama berkembang dan 

terjun dalam dunia bisnis. seperti halnya Teh Botol 

Sosro. Sebagai market leader RTD tea, Teh Botol Sosro 

harus pandai dalam mempertahankan eksistensinya 

dalam dunia RTD tea. Produk RTD tea yang dihasilkan 

oleh pesaing Teh Botol Sosro saat ini mulai banyak 

bermunculan. Berbagai strategi pemasaran dilakukan 

                                                             
8Philip Kotler and Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, 

Edisi 12 Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2008), 348 
9 www.sinarsosro.co.id, diakses pada tanggal 29 Desember 2018 

pukul 09:22:54 WIB 

http://www.sinarsosro.co.id/
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oleh perusahaan produk Teh Botol Sosro agar mampu 

bersaing dan mempertahankan eksistensinya dalam dunia 

RTD tea, salah satu caranya yakni dengan melakukan 

inovasi diferensiasi produk, yaitu dengan menyediakan 

berbagai macam pilihan kemasan untuk memenuhi 

kebutuhan pecintanya dimanapun berada. 

Produk unggulan PT. Sinar Sosro adalah Teh Botol 

Sosro kemasan botol beling atau sering disebut RGB ( 

Returnable Glass Bottle) merupakan produk Teh siap 

minum yang pertama di Indonesia dan di Dunia yang 

sudah diluncurkan sejak tahun 1969.
10

 Untuk memenuhi 

kebutuhan pecintanya dimanapun berada, Teh Botol 

Sosro hingga tahun 2019 ini telah memiliki banyak 

pilihan kemasan produk  yaitu Teh Botol Sosro original 

dan low sugar (rendah gula) serta ukuran kemasan mulai 

dari kemasan botol beling volume 220 ml, kemasan kotak 

(tetra pak) volume 200 ml, 250 ml, 330 ml dan 1 liter, 

kemasan pouch 230 ml, dan kemasan terbaru Teh Botol 

Sosro yang merupakan perubahan dari kemasan botol 

beling adalah kemasan botol plastic PET(Polyethylene 

Therepthalate
11

) 450 ml dan 350 ml.
12

Seperti yang 

ditunjukkan pada gambar1.1 berikut: 

                                                             
10 www.sinarsosro.co.id, diakses pada tanggal 29 Desember 2018 

pukul 20:57:54 WIB 
11 Botol dengan tingkat kejernihan yang tinggi, kaku, dan memiliki 

sifat sebagai Gas Barrier. Karena pori-pori yang kecil pada botol dengan 

material PET, membuatnya mampu menyimpan gas dan aroma yang lebih 

lama dibanding beberapa material botol plastik lainnya. 

http://www.sinarsosro.co.id/
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Gambar 1.1 

Variasi Kemasan Teh Botol Sosro 

         

 

 

 

 

 

Sumber :www.sosro.com, 2018
13

 

 

Sebuah produk yang diciptakan oleh suatu 

perusahaan dituntut agar mampu menghadapi persaingan. 

Agar suatu perusahaan sukses dalam persaingan, yang 

dapat dilakukan adalah berusaha mencapai tujuan dengan 

mempertahankan dan meningkatkan pelanggan. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

terus maju dan produknya diminati banyak konsumen 

adalah dengan melakukan sebuah inovasi juga 

                                                                                                                                 
12 www.sinarsosro.co.id diakses pada tanggal 2 januari 2019 pukul 

20:34:08 WIB 
13 www.sinarsosro.co.id diakses pada tanggal 2 januari 2019 pukul 

20:56:43 WIB 
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memerhatikan kualitas dan diferensiasi produk.
14

 Strategi 

diferensiasi produk yang dilakukan Teh Botol Sosro 

diharapkan dapat memberikan dampak pada keputusan 

pembelian konsumen. Hal ini dilakukan dalam 

mengantisipasi para pesaing utama, di mana pesaing-

pesaing tersebut juga mengeluarkan produk yang relatif 

sama yang juga memiliki keunggulan.  

Strategi diferensiasi yang belum optimal tentunya 

dapat memengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan 

pembelian. Beraneka ragam merek dan kualitas produk 

yang ada di pasar, maka konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembelian terhadap produk akan sangat cepat 

untuk berubah dan penuh pertimbangan. Diferensiasi 

yang dilakukan oleh Teh Botol Sosro sudah baik karena 

mereka menawarkan dua jenis teh dalam berbagai ukuran 

kemasan yang berbeda. Namun nyatanya upaya inovasi 

yang dilakukan oleh produsen Teh Botol Sosro untuk 

terus meningkatkan dan mempertahankan posisi Teh 

Botol Sosro sebagai Market Leader of RTD (Ready to 

Drink) tidak sesuai ekspektasi dan tidak membuahkan 

hasil yang maksimal. 

Kemudian dilihat dari tingkat penjualan di 

Ponorogo dalam kurun waktu 6 bulan, Teh Botol Sosro 

mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif 

seperti pada gambar 1.2 berikut : 

 

 

                                                             
14 Suryani, Tatik, Perilaku Konsumen; Implikasi Pada Strategi 

Pemasaran, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), 25 
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Gambar 1.2 

Data Penjualan Teh Botol Sosro di Ponorogo 

Bulan Agustus 2018- Januari 2019 

 
Sumber: Data diolah

15
 

Gambar 1.2 tersebut menunjukkan bahwa telah 

terjadi fluktuasi pada jumlah penjualan Teh Botol Sosro 

pada bulan Agustus 2018 hingga Januari 2019. Terlihat 

pada Agustus 2018 hingga November 2018 bahwa 

kenaikan dan penurunan penjualan Teh Botol, akan tetapi 

pada bulan Desember 2018 volume penjualan Teh Botol 

Sosro mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 

sebesar 1.200.496 unit, dimana penjualan tersebut adalah 

penjualan paling tinggi dalam kurun waktu 6 bulan. Hal 

tersebut disebabkan adanya promosi dan iklan di 

berbagai event akhir tahun yang dilakukan oleh Teh 

Botol Sosro sehingga meningkatkan volume penjualan 

yang signifikan. Tingginya penjualan di bulan Desember 

tidak dapat dipertahankan oleh Teh Botol Sosro, 

                                                             
15 Karyawan agen penjualan PT. Sinar Sosro cabang Madiun, 

Wawancara, 04 Februari 2019 
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memasuki awal tahun yaitu pada bulan Januari 2019 

terjadi penurunan yang signifikan dalam volume 

penjualan Teh Botol Sosro yaitu menjadi 501.934 unit, 

penurunan tersebut juga dikarenakan telah selesainya 

promosi melalui di berbagai event akhir tahun, sehingga 

tidak ada promosi yang dilakukan oleh Teh Botol Sosro 

di awal tahun 2019.  

Hal tersebut mengakibatkan Volume penjualan 

yang fluktuatif, hingga terjadi penurunan penjualan yang 

signifikan, penyebab terjadinya hal tersebut karena 

kurangnya kepuasan konsumen terhadap produk Teh 

Botol Sosro sehingga mempengaruhi keputusan beli 

konsumen. Terpenuhinya kepuasan konsumen akan 

membuat konsumen memiliki kepercayaan terhadap Teh 

Botol Sosro. Setiap perusahaan akan menawarkan produk 

terbaik kepada konsumennya dan akan terus berusaha 

dalam memberikan nilai tambah (value added) yang 

berbeda terhadap produk yang diberikan kepada 

konsumen. Perusahaan harus mampu menjadikan nilai 

tambah tersebut mempengaruhi persepsi dari setiap 

konsumen, sehingga konsumen dapat menilai dan 

mempertimbangkan dalam memilih suatu produk.  

Keputusan pembelian adalah membeli merek yang 

paling disukai dari berbagai alternatif yang ada, tetapi 

dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan 
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keputusan pembelian.
16

 Pemahaman yang baik mengenai 

proses keputusan konsumen dalam membeli akan 

memiliki dampak terhadap perumusan strategi pemasaran 

yang lebih baik bagi perusahaan, maka penting bagi 

perusahaan untuk mengetahui dan memahamai faktor-

faktor pemicu keputusan pembelian. Teh Botol Sosro 

yang dianggap baik oleh konsumen, nyatanya masih 

belum dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Hal ini terlihat dari penurunan pangsa pasar 

beserta penurunan penjualan Teh Botol Sosro yang dapat 

mengindikasikan bahwa kepuasan konsumen Teh Botol 

Sosro berkurang.  

Hal tersebut juga terjadi di salah satu swalayan 

yang ada di daerah Sumoroto yaitu swalayan MITRA. 

Peneliti melakukan survey pada tempat tersebut, dan dari 

hasil survey yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa 

di Swalayan MITRA juga terdapat penurunan penjualan 

yang dirangkum dalam tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16Kotler, Philip And Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, 

181 
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Tabel 1.2 

Penjualan Teh Botol Sosro Bulan November 2018 - Februari 

2019 

Swalayan Mitra Sumoroto Ponorogo17 

NAMA BULAN JUMLAH PENJUALAN 

Teh Botol Sosro Ori November 11 

Teh Botol Sosro Ori Desember 6 

Teh Botol Sosro Ori Januari 3 

Teh Botol Sosro Ori Februari 0 

 TOTAL 20 

Sumber: data diolah 

Dapat dilihat bahwa pada tabel 1.2 yaitu penjualan 

selama bulan November 2018 hanya sebanyak 11 buah, 

dan pada bulan Desember 2018 mengalami penurunan 

sebanyak 5 buah, dan pada bulan Januari 2019 

mengalami penurunan sebanyak 3 buah. Kemudian pada 

bulan Februari 2019 swalayan Mitra mengalami 

penurunan drastis dengan penjualan 0 buah. Sehingga 

total penjualan dari bulan November 2018 hingga bulan 

Februari 2019 adalah sebanyak 20 buah. Kemudian 

peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu 

karyawan pada swalayan MITRA Kauman Sumoroto 

bahwa Teh Botol Sosro di Swalayan MITRA Kauman 

Sumoroto Ponorogo terus mengalami penurunan di 

karenakan minat beli konsumen terus berkurang, 

sehingga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

                                                             
17 Yoga (karyawan swalayan MITRA Kauman Sumoroto Ponorogo), 

observasi, 23 Februari 2019  
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terhadap produk Teh Botol Sosro juga terus menurun.
18

 

Teh Botol Sosro sebagai market leader dipasar RTD tea 

mulai mengalami persaingan yang semakin ketat, dan 

semakin menurun penjualannya. Setelah itu peneliti 

melakukan wawancara kepada  3 konsumen yang 

mewakili seluruh konsumen yang pernah membeli 

produk teh botol sosro tersebut, sebagai berikut :  

1. Dwi kinasih (ibu rumah tangga) “Rasa Teh botol 

sosro sangat menyegarkan, manisnya pas, menurut 

saya teh botol sosro termasuk produk yang 

kualitasnya bagus”.
19

 

2. Purnomo (Karyawan) “Teh Botol Sosro memiliki 

kesegaran yang berbeda, kemasan menarik dan 

harga sesuai.”
20

 

3. Sri wulandari (PNS) “Teh Botol Sosro memiliki 

kemasan yang simpel dan lebih bervariasi 

dibanding merek lain, setahu saya rasanya pun juga 

ada 2 macam yaitu original dan low sugar, jadi 

orang yang memiliki kadar gula tinggi seperti saya 

pun juga dapat menikmati kesegarann teh botol 

sosro yang low sugar”
21

 

Berdasarkan dari hasil wawancara dan survei 

pendahuluan diatas, bahwa kualitas produk dan 

diferensiasi produk pada Teh Botol Sosro sudah 

dilakukan dengan maksimal akan tetapi pada 

                                                             
18 Dinda Wulan, Wawancara, 22 Desember 2018 
19 Dwi kinasih, wawancara, 22 desember 2019 
20 Purnomo, wawancara, 22 desember 2019 
21 Sri wulandari, Wawancara, 22 Desember 2018 
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kenyataannya produk Teh Botol Sosro terus mengalami 

penurunan penjualan. Pada dasarnya keputusan 

pembelian konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Kualitas produk dan diferensiasi produk menjadi sala 

satu faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen 

apabila kualitas produk bagus maka konsumen akan 

semakin sering membeli produk tersebut sehingga 

konsumen tidak ragu dalam mengambil keputusan. Suatu 

perusahaan sukses dalam persaingan, yang dapat 

dilakukan adalah berusaha mencapai tujuan dengan 

mempertahankan dan meningkatkan pelanggan.
22

 Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

terus maju dan produknya diminati banyak konsumen 

adalah dengan memerhatikan kualitas dan juga 

melakukan sebuah inovasi berupa diferensiasi produk 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen.  

Alasan peneliti memilih studi kasus di Swalayan 

MITRA Kauman Sumoroto Ponorogo karena memiliki 

lebih dari 500 pengunjung setiap minggunya, dan 

Swalayan MITRA Kauman Sumoroto Ponorogo juga 

menerima grosir maupun ecer untuk pedagang seperti 

toko kelontong. Kebanyakan toko kelontong di 

lingkungan peneliti, mengambil dari swalayan MITRA 

Kauman Sumoroto Ponorogo padahal terdapat swalayan 

lain seperti Swalayan SURYA Sumoroto, Swalayan 

                                                             
22 Suryani, Tatik, Perilaku Konsumen; Implikasi Pada Strategi Pemasaran, 

(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), 5. 
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INDOMARET, dan lain sebagainya yang menjual 

dengan produk-produk yang sama. Maka peneliti 

mengambil tempat tesebut untuk dijadikan studi kasus. 

Berdasarkan fenomena top brand dan data volume 

penjualan teh botol sosro di wilayah ponorogo serta 

survey yang dilakukan di swalayan MITRA Kauman 

Sumoroto Ponorogo, maka pada penelitian ini peneliti 

tertarik untuk mengambil judul “PENGARUH 

KUALITAS PRODUK DAN DIFERENSIASI PRODUK 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

KONSUMEN TEH BOTOL SOSRO PADA 

SWALAYAN MITRA KAUMAN SUMOROTO 

PONOROGO”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas produk mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen Teh 

Botol Sosro pada Swalayan MITRA Kauman 

Sumoroto Ponorogo? 

2. Apakah diferensiasi produk mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen Teh 

Botol Sosro pada Swalayan MITRA Kauman 

Sumoroto Ponorogo? 

3. Apakah kualitas produk dan diferensiasi produk 

mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen Teh Botol Sosro pada 

Swalayan MITRA Kauman Sumoroto Ponorogo?  
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian konsumen Teh 

Botol Sosro pada Swalayan MITRA Kauman 

Sumoroto Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh diferensiasi produk 

terhadap keputusan pembelian konsumen Teh 

Botol Sosro pada Swalayan MITRA Kauman 

Sumoroto Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan 

diferensiasi produk terhadap keputusan pembelian 

konsumen Teh Botol Sosro pada Swalayan MITRA 

Kauman Sumoroto Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian  

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka 

penelitian ini juga mempunyai manfaat bagi berbagai 

pihak. Adapun manfaat tersebut antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

mengembangkan teori dan khasanah keilmuan 

dibidang perilaku konsumen terutama tentang 

pengaruh kualitas produk dan periklanan terhadap 

keputusan pembelian. 
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2. Manfaat praktis. 

a. Bagi peneliti. 

Penelitian ini dilakukan guna 

memeperdalam dan menerapkan teori yang 

didapatkan selama studi tentang perilaku 

konsumen khususnya pengaruh kualitas produk 

dan periklanan terhadap keputusan pembelian 

b. Bagi IAIN Ponorogo 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan perbendaharaan literature yang 

melengkapi koreksi di perpustakaan IAIN 

Ponorogo, khususnya Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam  Jurusan Ekonomi Syariah. 

c. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat memberikan 

gambaran tentang penelitian suatu produk yang 

diukur menggunakan variabel kualitas produk 

dan periklanan sehingga dapat memberikan 

masukan dan tambahan referensi untuk 

mengambil sikap dan keputusan pembelian. 
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E. Sistematika Penelitian 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian 

kuantitatif ini nantinya akan dibagi tiga bagian utama, 

yaitu : bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk 

mmemudahkan dalam penulisan, maka pembahasan 

dalam laporan penelitian, penulis akan 

mengelompokkan menjadi 5 bab, yang masing-masing 

bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. Sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Bagian awal skripsi berisi halaman sampul, 

halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, 

halaman pengesahan, motto, abstrak, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, 

pedoman transliterasi. 

Bab I, berisi mengenai penjelasan secara umum 

dan gambaran tentang isi skripsi, diantaranya tentang: 

latarbelakang masalah, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II, berisi tentang landasan teori yang terdiri 

dari kualitas produk, diferensiasi produk dan keputusan 

pembelian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan 

hipotesis. Bab ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan 

yang dipergunakan untuk melakukan penelitian. 

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang 

meliputi rancangan penelitian, populasi, sampel, teknik 

pengambilan sampel, instrument pengumpulan data, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 



21 
 

 
 

Bab IV, berisi temuan dan hasil penelitian yang 

meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi 

data, dan analisis data. 

Bab V, merupakan penutup. Bab ini terdiri dari 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan diberikan sebagai 

jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran 

diberikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dari 

segi kualitas produk dan diferensiasi produk pada Teh 

Botol Sosro agar bisa meningkatkan penjualan dan tetap 

menjadi produk teh dalam kemasan nomor 1di 

Indonesia. Bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran-

lampiran, riwayat hidup, dan pernyataan keaslian 

tulisan. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS  

 

A. Landasan Teori  

1. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian  

Proses psikologis dasar memainkan peran 

penting dalam memahami bagaimana konsumen 

benar-benar membuat keputusan pembelian 

mereka. Perusahaan yang cerdas berusaha untuk 

memahami proses keputusan pembelian 

pelanggan secara penuh, semua pengalaman 

mereka dalam pembelajaran, memilih, 

menggunakan dan bahkan menyingkirkan 

produk.
23

Perilaku konsumen berusaha 

memahami bagaimana konsumen mencari, 

membeli, menggunakan, mengevaluasi dan 

menghabiskan produk dan jasa.  

Menurut Sumarwan (2010) Keputusan 

pembelian adalah Bagaimana konsumen 

memutuskan alternatif pilihan yang akan 

dipilih, serta meliputi keputusan mengenai apa 

yang dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan 

membeli, dimana membeli, dan bagaimana cara 

                                                             
23 Philip Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1 

(Jakarta: Erlangga, 2013),178. 
22 
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membayarnya.
24

Setiap konsumen melakukan 

berbagai macam keputusan tentang pencarian, 

pembelian, penggunaan beragam produk, dan 

merek pada setiap periode tertentu. Berbagai 

macam keputusan mengenai aktivitas kehidupan 

seringkali harus dilakukan oleh setiap 

konsumen pada setiap hari. Suatu keputusan 

sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau 

lebih pilihan alternatif. Seorang konsumen yang 

hendak melakukan pilihan maka ia harus 

memiliki pilihan alternatif.
25

 

Keputusan pembelian adalah tahap 

selanjutnya setelah adanya niat atau keinginan 

membeli, namun keputusan pembelian adalah 

tidak sama dengan pembelian yang sebenarnya. 

Ketika konsumen memilih untuk membeli suatu 

merek, ia masih harus melaksanakan keputusan 

dan melakukan pembelian yang 

sebenarnya.keputusan tambahan diperlukan 

dalam hal; kapan membeli, dimana membeli, 

serta berapa banyak uang yang harus 

dikeluarkan.
26

Keputusan pembelian merupakan 

suatu keputusan yang dilakukan oleh konsumen, 

                                                             
24 Devi Puspita Sari dan Audita Nuvriasari, Pengaruh Citra Merek, 

Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Merek 

Eiger (Kajian pada Mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta), 

Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, 3(2), 2018, 73 – 83. 
25 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2003), 289. 
26 Morrisan, Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu, 

(Jakarta:Kencana, 2015), 111. 
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yang dipengaruhi oleh kebudayaan, kelas sosial, 

keluarga, dan referensi grup yang akan 

membentuk suatu sikap pada diri individu 

kemudian melakukan pembelian.
27

 Menurut 

Kotler bahwa keputusan pembelian adalah 

tindakan nyata yang terdiri dari beberapa 

tindakan meliputi keputusan mengenai jenis 

produk, merek, harga, kualitas, kuantitas, waktu 

pembelian, dan cara pembayaran.
28

 

b. Tipe Pengambilan Keputusan Pembelian 

Situasi pembelian itu beragam. Adanya 

situasi pembelian yang berbeda-beda 

menyebabkan keputusan yang dibuat oleh 

konsumen tidak sama. Ada tiga tipe pengambilan 

keputusan, yaitu:
29

 

1) Pemecahan Masalah yang diperluas 

Dilakukan ketika konsumen tidak 

memiliki kriteria untuk mengevaluasi sebuah 

kategori produk atau merek tertentu pada 

kategori tersebut membatasi jumlah merek 

yang akan dipertimbangkan ke dalam jumlah 

merek yang mudah dievaluasi. Pemecahan 

                                                             
27

 Agus Rahayu dan Gita Anggarini, Pengaruh Inovasi Produk 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Audio Sony, Jurnal Pendidikan 

Manajemen Bisnis, Vol. 8, No. 16, September 2009, 19. 
28 Setiawan, dkk, Pengaruh Atribut produk dan Iklan Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Sepeda Motor Yamaha Jupiter Series Pada Dealer Yamaha Agung 

Motor Semarang, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Semarang, vol.2, 52. 
29 Ibid., 292. 
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masalah ini biasanya dilakukan pada barang 

mewah. Konsumen akan melakukan 

pencarian informasi yang intensif serta 

melakukan evaluasi terhadap beberapa 

alternative setelah membeli dan 

menggunakan barang tersebut. 

2) Pemecahan masalah yang terbatas 

Pada tipe keputusan ini konsumen 

memiliki kinerja dasar untuk mengevaluasi 

kategori produk dan berbagai pilihan merek 

pada kategori tersebut, namun konsumen 

belum memiliki preferensi tentang merek 

tersebut, konsumen hanya membutuhkan 

tambahan informasi untuk membedakan 

antara berbagai merek tersebut. 

3) Pemecahan masalah rutin 

Konsumen telah memiliki pengalaman 

terhadap produk yang akan dibelinya dan 

memiliki standar untuk mengevaluasi merek. 

Konsumen biasanya hanya mengingat apa 

yang telah diketahuinya dan melakukan 

pembelian ulang terhadap kebutuhannya. 

c. Proses keputusan pembelian  

Kotler mencatat terdapat beberapa tahapan 

dalam proses keputusan pembelian yang 

dilakukan pelanggan, yaitu :
30

 

                                                             
30 Setiawan, dkk, Pengaruh Atribut produk dan Iklan Terhadap 

Keputusan Pembelian 
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1) Pengenalan Masalah 

Pengenalan masalah merupakan tahap 

pertama dari proses pengambilan keputusan 

pembelian dimana konsumen mengalami 

suatu masalah atau kebutuhan. Pembeli 

merasakan perbedaan antara keadaa n nyata 

dengan keadaan yang diinginkan. Sebelum 

melakukan pembelian konsumen akan 

terlebih dulu mengenali produk yang akan 

dibeli meliputi : merek produk, kualitas 

produk, serta kelebihan dan keunikan yang 

dimiliki produk tersebut. Pada tahap ini 

pemasar harus meneliti konsumen untuk 

menemukan jenis kebutuhan atau masalah 

apa yang akan muncul, sehingga konsumen 

akan termotivasi untuk memilih produk 

tertentu.  

2) Pencarian Informasi 

Konsumen yang telah tertarik 

mungkin akan mencari lebih banyak 

informasi. Apabila dorongan konsumen 

begitu kuat dan produk yang memuaskan 

dalam jangkauan, komsumen kemungkinan 

besar akan membelinya. Namun jika produk 

yang diinginkan berada jauh dari jangkauan, 

walaupun konsumen mempunyai dorongan 

yang kuat, konsumen mungkin akan 

                                                                                                                                 
Sepeda Motor Yamaha Jupiter Series Pada Dealer Yamaha Agung Motor 

Semarang,2-5 
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menyimpan kebutuhannya dalam ingatan 

atau melakukan pencarian informasi.  

Pencarian informasi merupakan tahap 

dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian dimana konsumen telah tertarik 

untuk mencari lebih banyak informasi. 

Dalam mencari informasi tentang produk 

yang diinginkan dapat diperoleh melalui: 

sumber pribadi (keluarga, teman, atau 

tetangga), dan sumber komersial (iklan dan 

wiraniaga). 

3) Evaluasi Alternatif 

Pemasar perlu mengetahui evaluasi 

berbagai alternatif , yaitu tahap dalam 

proses pengambilan keputusan pembelian 

dimana konsumen menggunakan informasi 

untuk mengevaluasi merek-merek alternatif 

dalam satu susunan pilihan. Konsumen akan 

mengevaluasi produk yang akan dibeli 

berdasarkan ketentuan merek yang dimiliki 

dan kualitas produk tersebut. 

4) Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan 

tahap dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian sampai konsumen benar-benar 

membeli produk. Biasanya keputusan 

pembelian konsumen adalah pembelian 

merek yang paling disukai. Namun 

demikian terdapat faktor-faktor yang bisa 
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muncul diantara niat untuk membeli dan 

keputusan pembelian yang mungkin 

mengubah niat tersebut. 

Faktor pertama adalah sikap orang 

lain, faktor kedua adalah situasi yang tidak 

diharapkan faktor ketiga harga yang 

ditetapkan pada produk. Jika harganya 

terjangkau maka konsumen akan 

memutuskan untuk membeli. Jadi pilihan 

dan niat untuk membeli tidak selalu 

menghasilkan pilihan pembelian yang 

aktual. 

5) Perilaku Pasca Pembelian 

Tugas pemasar tidak berakhir ketika 

produknya sudah dibeli konsumen. Setelah 

membeli produk, konsumen bisa puas atau 

tidak puas, dan akan terlibat dalam perilaku 

pasca pembelian yang tetap menarik bagi 

pemasar. Perilaku atau tindakan konsumen 

pasca melakukan pembelian bisa berupa : 

kepuasan atau ketidak puasan setelah 

membeli produk, dan merekomendasikan 

produk kepada orang lain. 

d. Konsep Pengambilan Keputusan 

Bila ditinjau dari alternatif yang harus dicari, 

sebetulnya dalam proses pengambilan keputusan , 

konsumen harus melakukan pemecahan masalah. 

Masalah ini timbul dari kebutuhan yang dirasakan 

dan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan itu 



29 
 

 
 

dengan konsumsi produk atau jasa yang sesuai. 

Pemecahan masalah ini adadua tingkatan:
31

 

1) Pemecahan masalah yang mensyaratkan 

respons yang rutin. Keputusan yang diambil 

tidak disertai dengan usaha yanag cukup 

untuk mencari informasi dan menentukan 

alternatif. Banyak sekali keputusan yang 

dibuat secara rutin dan tanpa pikir panjang. 

2) Pemecahan masalah dengan proses yang 

tidak berbelit-belit (terbatas), karena sudah 

ada tahap pemecahan masalah yang telah 

dikuasai. Keputusan untuk memecahkan 

masalah dalam hal ini sangat sederhana. 

Jalan pintas kognitif yang menjadi ciri khas 

pemecahan masalah ini menyebabkan 

seseorang tidak peduli dengan ada atau 

tidaknya informasi. 

e. Dimensi keputusan pembelian 

Keputusan pembelian memiliki dimensi berikut:
32

 

1) Pemilihan produk 

Dalam hal ini perusahaan harus 

memusatkan perhatiannya kepada orang-orang 

yang berniat membeli sebuah produk serta 

alternatifnya yang mereka pertimbangkan. 

                                                             
31 Ristiyanti Prasetyo, Perilaku Konsumen,, (Yogyakarta: ANDI, 

2005), 226-227. 
32 Philip Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1 

(Jakarta: Erlangga, 2013),178. 
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Konsumen dapat mengambil keputusan untuk 

memilih sebuah produk dengan pertimbangan: 

a) Keunggulan produk, yaitu tingkat 

kualitas diharapkan oleh konsumen pada 

produk yang dibutuhkan dari beragam 

pilihan yang ada. 

b) Manfaat produk, yaitu tingkat kegunaan 

yang dapat diperoleh konsumen pada tiap 

pilihan produk untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

2) Pemilihan merek 

Konsumen harus menjatuhkan pilihan 

pada merek apa yang akan dibeli. Dalam hal 

ini perusahaan harus mengetahui bagaimana 

cara konsumen menjatuhkan pilihan terhadap 

sebuah merek yaitu: 

a) Ketertarikan pada merek, yaitu 

ketertarikan pada citra merek yang sudah 

melekat pada produk yang dibutuhkan. 

b) Kebiasaan pada merek, yaitu konsumen 

memilih produk dengan merek tertentu, 

karena telah terbiasa dengan merek 

tersebut pada produk yang dibelinya. 

c) Kesesuaian harga, yaitu konsumen selalu 

mempertimbangkan harga yang sesuai 

dengan kualitas dan manfaat produk 

yang akan diperolehnya. 
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3) Pemilihan pemasok 

Konsumen harus menentukan pemasok 

mana yang dipilih untuk membeli produk. 

dalam hal ini konsumen memilih pemasok 

dapat dikarenakan faktor lokasi yang dekat, 

harga yang murah, tersedianya barang yang 

lengkap dan kenyamanan pada saat membeli. 

a) Kemudahan untuk mendapatkan produk 

yang diinginkan, konsumen akan merasa 

lebih nyaman jika lokasi pendistribusian 

produk mudah dijangkau dalam waktu 

singkat. 

b) Ketersediaan barang, kebutuhan dan 

keinginan konsumen terhadap produk 

tidak dapat dipastikan kapan terjadi namun 

dengan ketersediaan barang yang memadai 

pada pemasok akan membuat konsumen 

memilih untuk melakukan pembelian 

ditempat tersebut. 

4) Jumlah pembelian 

Konsumen adapat menentukan kuantitas 

barang yang akan dibeli. Dalam hal ini 

perusahaan harus mempersiapkan banyaknya 

produk yang sesuai dengan keinginan 

konsumen yang berbeda-beda karena 

konsumen akan menentukan: 

a) Keputusan jumlah pembelian, selain 

keputusan pada pilihan merek yang 

ditentukan konsumen, konsumen juga 
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dapat menentukan kualitas barang yang 

akan dibelinya. 

b) Keputusan pembelian untuk persediaan, 

dalam hal ini konsumen memiliki produk 

selain untuk memenuhi kebutuhannya juga 

melakukan beberapa tindakan persiapan 

dengan jumlah persediaan produk yang 

mungkin dibutuhkan pada saat mendatang. 

5) Waktu pembelian 

     Pada saat konsumen menentukan waktu 

pembelian dapat berbeda-beda yakni: 

a) Kesesuaian dengan kebutuhan, ketika 

merasa butuh sesuatu dan merasa perlu 

melakukan pembelian. 

b) Keuntungan yang dirasakan pada saat 

tertentu, maka pada saat itu konsumen 

akan merasakan keuntungan sesuai dengan 

kebutuhannya melalui produk yang 

dibelinya. 

6) Metode pembayaran 

Konsumen harus mengetahui metode 

pembayaran untuk produk yang akan 

dibelinya. Apakah menerima dengan 

pembayaran secara tunai atau dengan kredit. 

2. Kualitas Produk 

a. Pengertian kualitas  

Perusahaan dalam menjalankan suatu 

bisnis, produk maupun jasa yang dijual harus 

memiliki kualitas yang baik atau sesuai dengan 
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harga yang ditawarkan agar suatu usaha atau 

perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi 

persaingan, terutama persaingan dari segi 

kualitas.  

Kualitas (quality) adalah totalitas fitur dan 

karakteristik produk atau jasa yang bergantung 

pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Ini 

jelas merupakan definisi berpusat pada 

pelanggan. Perusahaan yang memuaskan 

sebagian besar kebutuhan pelanggannya 

sepanjang waktu disebut perusahaan 

berkualitas, tetapi kita harus membedakan 

antara kesesuaian kualitas dan kinerja (atau 

tingkat) kualitas.
33

  

Mutu (kualitas) yaitu stategi yang 

mendasar yang menyediakan barang dan jasa 

yang memuaskan secara paripurna kepada 

pelanggan dengan memenuhi harapan 

(expectation) eksplisit dan implisit mereka. 

Lebih lanjut, strategi ini memanfaatkan bakat 

seluruh karyawan, demi keuntungan organisasi 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 

dan memberikan suatu perolehan finansial yang 

positif kepada pemegang saham.
34

 

                                                             
33

Philip, Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1, ( 

Jakarta:Erlangga, 2009), 143. 
34 Bambang Tri Cahyono, Kasus-kasus Manajemen Umum, (Jakarta: 

IPWI, 1999), 239. 
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Kualitas merupakan perpaduan antara 

sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh 

mana keluaran dapat memenuhi prasyarat 

kebutuhan pelanggan atau menilai sampai 

seberapa jauh sifat dan karakteristik itu 

memenuhi kebutuhannya.
 35

 

b. Pengertian produk  

Produk adalah semua hal yang dapat 

ditawarkan kepada pasar unuk menarik 

perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi 

yang dapat memuaskan suatu keinginan atau 

kebutuhan.
36

 Produk akan menjadi hal yang 

penting, karena produk akan dinikmati oleh 

para konsumen, sehingga penentuan kualitas 

dan kuantitas sangat krusial.
37

  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, 

diketahui bahwa produk adalah seperangkat 

atribut yang didalamnya termasuk segala 

identitas produk yang dapat di tawarkan kepada 

pasar untuk diperhatikan dan kemudian 

dimiliki, digunakan atau dikonsumsi guna 

memuaskan keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Produk menjadi salah satu 

                                                             
35 Tjiptono, Fandy, Strategi Pemasaran, Edisi 2, (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2010), 32. 
36 Philip Kotler and Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, 

Edisi 12 Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2008), 266. 
37 Suwinto Johan, Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 64. 
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komponen utama atau yang paling dibutuhkan 

dalam sebuah transaksi dipasar. 

c. Klasifikasi produk  

Klasifikasi produk bisa dilakukan atas 

berbagai macam sudut pandang. Berdasarkan 

berwujud tidaknya, produk dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, 

yaitu:
38

 

1) Barang  

Barang merupakan produk yang berwujud 

fisik, sehingga bisa dilihat, diraba/ disentuh, 

dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, 

dan perlakuan fisik lainnya. Ditinjau dari 

aspek daya tahannya, terdapat dua macam 

barang, yaitu: 

a) Barang tidak tahan lama (Nondurable 

Goods) 

Barang tidak tahan lama adalah barang 

berwujud yang biasanya habis 

dikonsumsi dalam satu atau beberapa 

kali pemakaian. Dengan kata lain, umur 

ekonomisnya dalam kondisi pemakaian 

normal kurang dari satu tahun. 

Contohnya adalah sabun, minuman dan 

makanan ringan, kapur tulis, gula, dan 

garam. 

 

                                                             
38 Tjiptono, Fandy, Strategi Pemasaran, Edisi III, (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2008), 98. 
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b) Barang tahan lama ( Durable Goods) 

Barang tahan lama merupakan barang 

berwujud yang biasanya bisa bertahan 

lama dengan banyak pemakaian ( umur 

ekonomisnya untuk pemakaian normal 

adalah satu tahun atau lebih. Contohnya 

antara lain TV, lemari es, mobil, 

komputer, dan lain-lain. 

2) Jasa ( Service) 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau 

kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. 

Contohnya bengkel reparasi, salon 

kecantikan, kursus, hotel, lembaga 

pendidikan, dan lain-lain.  

d. Tingkatan Produk 

Dalam merencanakan penawaran suatu 

produk, pemasar perlu memahami lima 

tingkatan produk, yaitu :
39

 

1) Produk utama atau inti (core benefit), 

yaitu manfaat yang sebenarnya 

dibutuhkan dan akan dikonsumsi 

pelanggan setiap produk. 

2) Produk generic, produk dasar yang 

memenuhi fungsi produk paling 

dasar/rancangan produk minimal dapat 

berfungsi. 

3) Produk harapan (expected product) yaitu 

produk formal yang ditawarkan dengan 

                                                             
39 Ibid., 96-97. 
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berbagai atribut dan kondisinya secara 

normal diharapkan dan disepakati untuk 

dibeli. 

4) Produk pelengkap (equipmented product) 

yaitu berbagai atribut produk yang 

dilengkapi/ditambahi berbagai manfaat 

dan layanan sehingga dapat menentukan 

tambahan kepuasan dan dapat dibedakan 

dengan produk asing. 

 

5) Produk potensial yaitu segala macam 

tambahan dan perubahan yang mungkin 

dikembangkan untuk suatu produk di 

masa yang akan datang. 

e. Pengertian kualitas produk 

Kualitas produk adalah karakteristik 

produk atau karakteristik produk yang 

tergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan yang 

diinginkan atau diimplementasikan.
40

 Di sisi 

lain, kualitas produk merupakan hal penting 

bagi konsumen baik berupa barang maupun 

jasa.
41

 

Menurut kotler Kualitas produk adalah 

karakteristik produk yang tergantung pada 

                                                             
40Kotler, phillip dan Gary amstrong , Prinsip-PrinsipPemasaran 

edisi 2 jilid 1., 272. 
41 Husein Umar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2003), 93. 
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kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggan yang diinginkan atau 

diimplementasikan.
42

  

Sedangkan Lupiyoadi menyatakan bahwa 

konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi 

mereka menunjukkan bahwa produk yang 

mereka gunakan berkualitas. Produk juga 

merupakan segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke suatu pasar untuk diperhatikan, 

dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga 

dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. 

Berdasarkan penjelasan diatas kualitas produk 

merupakan ciri dari suatu barang yang 

menghasilkan nilai dari setiap pembeli yang 

telah menggunakan, kualitas produk juga 

merupakan kekuatan dari setiap perusahaan 

karena konsumen lebih cenderung melihat dari 

kualitas produk dibandingkan faktor-faktor 

yang lainnya.
43

 

Kualitas menjadi sangat penting bagi 

konsumen untuk membuat keputusan dalam 

menyeleksi diantara penyedia produk dan 

                                                             
42Kotler, phillip dan Gary amstrong , Prinsip-PrinsipPemasaran 

edisi 2 jilid 1., 272. 
43Angelina Rares dan Rotinsulu Jopie Jorie, The Effect of The Price, 

Promotion, Location, Brand Image and Quality Products Towards The 

Purchase Decision of Consumers at Bengkel Gaoel Store Manado Town 

Square, Vol.3 No.2 Juni 2015, 592-604. 
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jasa.
44

 Kualitas produk juga merupakan faktor 

yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian karena kualitas produk sering 

menjadi pertimbangan konsumen dalam 

melakukan pembelian jika konsumen merasa 

puas terhadap kualitas suatu produk maka 

konsumen akan melakukan pembelian ulang. 

Oleh sebab itu, kualitas produk merupakan 

faktor yang sering mempengaruhi keputusan 

pembelian.
45

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, kualitas 

produk merupakan bentuk penilaian atas produk 

yang akan dibeli, apakah sudah memenuhi apa 

yang diharapkan konsumen. Jika perusahaan 

ingin berkembang, apa lagi harus meraih 

keuntungan, mereka tidak lagi punya pilihan 

selain mengadopsi konsep kualitas. Ini 

menunjukkan bahwa kualitas mempunyai 

pengaruh terhadap konsumen. Konsumen 

tentunya tidak akan membeli produk yang tidak 

bisa memenuhi harapannya. Semakin 

berkualitas suatu produk, maka semakin tinggi 

keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian. 

                                                             
44

Amin Syukron, Pengantar Manajemen Industri, (Yogyakarta: 

GRAHA ILMU, 2014), 151. 
45

Andi Janna Purwanti dan merry fadilla, Pengaruh Diferensiasi 

Produk dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Membeli Produk 

Fashion pada Toko Issue di Makassar, Vol.II No 5, Mei 2014, 473. 
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Dari beberapa definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa kualitas produk merupakan 

kemampuan suatu produk atau jasa dalam 

memenuhi kebutuhan maupun keinginan atas 

karakteristik atau ciri khas suatu produk atau 

jasa yang dimilikinya tersebut.  

f. Karakteristik Produk yang berkualitas 

Menurut Ritzman yang dikutip dari Wibowo, 

bahwa konsumen dapat melihat kualitas suatu 

produk dari dimensi berikut ini:
46

 

1) Kesesuaian spesifikasi (Comformance to 

Spesification) 

Konsumen mengharapkan produk atau jasa 

yang mereka beli memenuhi atau melebihi 

tingkat kualitas tertentu. 

2) Nilai (Value)  

Menunjukkan seberapa baik produk atau 

jasa mencapai tujuan yang dimaksudkan 

pada harga yang konsumen bersedia 

membayar. Dapat berupa jaminan dan 

maslahah (berkah). 

3) Cocok untuk digunakan (Fitness for use)  

Seberapa baik produk atau jasa 

mewujudkan tujuan yang dimaksudkan, 

konsumen mempertimbangkan fitur 

mekanisme produk atau kenyamanan 

pelayanan, memudahkan dalam memenuhi 

kebutuhan. 

                                                             
46 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 138. 
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4) Dukungan (Support) 

Dukungan yang diberikan perusahaan 

terhadap produk atau jasa sangat penting 

bagi konsumen, sepertihalnya kualitas 

produk atau jasa itu sendiri. 

5) Kesan psikologi (Psychologica impression) 

Orang yang sering mengevaluasi kualitas 

produk atau jasa atas dasar kesan 

psikologis: iklim, cita atau estetika. 

g. Perspektif terhadap Kualitas Produk 

Pada dasarnya kualitas mengandung 

banyak definisi karena setiap individu pasti 

memiliki cara pandang yang berbeda-beda. 

Perspektif kualitas produk merupakan persepsi 

seorang konsumen terhadap keseluruhan 

kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa 

dengan maksud yang diharapkan atau 

diinginkan oleh konsumen. Menurut David 

Garvin perspektif kualitas dapat 

diklasifikasikan dalam lima kelompok sebagai 

berikut:
47

 

1) Transcendental approach 

Kualitas dalam pendekatan ini dapat 

dirasakan atau diketahui tetapi sulit 

didefinisikan dan dioperasionalkan. Sudut 

pandang ini biasanya diterapkan dalam seni 

musik, drama, seni tari, dan seni rupa. 

                                                             
47 Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, Pemasaran Jasa (Prinsip, 

Penerapan, Penelitian). (Yogyakarta: Andi, 2016), 117. 
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Selain perusahaan dapat mempromosikan 

produknya dengan pertanyaan-pertanyaan 

seperti tempat berbelanja yang 

menyenangkan (supermarket), elegan 

(mobil), kecantikan wajah (kosmetik) 

kelembutan dan kehalusan kulit (sabun 

mandi), dan lain-lain. Dengan demikian 

fungsi perencanaan, produksi, dan 

pelayanan suatu perusahaan sulit sekali 

menggunakan definisi ini sebagai dasar 

manajemen kualitas. 

2) Product-based approach 

Pendekatan ini menganggap bahwa 

kualitas sebagai karakterisktik atau atribut 

yang dapat di kuantifikasikan dan dapat 

diukur. Perbedaan dalam kualitas 

mencerminkan perbedaan dalam jumlah 

beberapa unsur atau atribut yang dimiliki 

produk. Karena pandangan ini sangat 

objektif, maka tidak dapat menjelaskan 

perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan 

preferensi individual. 

3) User-based approach  

Pendekatan ini didasarkan pada 

pemikiran bahwa kualits tergantung pada 

orang yang memandangnya, dan produk 

yang paling memuaskan referensi seseorang 

(misalnya perceived quality) merupakan 

produk yang berkualitas yang paling tinggi. 



43 
 

 
 

Perspektif yang subyektif dan demand-

oriented juga menyatakan bahwa pelanggan 

yang berbeda memiliki kebutuhan dan 

keinginan yang berbeda pula, sehingga 

kualitas bagi seseorang adalah sama dengan 

kepuasan maksimum yang dirasakan. 

Kepuasan seseorang tentu akan 

berbeda-beda pula, begitu juga dengan 

pandangan seseorag terhadap kualitas suatu 

produk pasti akan berbeda- beda pula 

pandangannya. Suatu produk yang dapat 

memenuhi keinginan dan kepuasan 

seseorang, belum tentu dapat memenuhi 

kepuasan orang lain. 

4) Manufacturing-based approach 

Perspektif ini bersifat supply-based dan 

terutama memperhatikan praktik-praktik 

perekayasaan dan pemanufakturan, serta 

mendefinisikan kualitas sebagai sama 

dengan persyaratannya. Dalam sektor jasa, 

dapat dikatakan kualitas bersifat operation-

driven.  

Pendekatan ini berfokus pada 

penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan 

secara internal, yang sering kali di dorong 

oleh tujuan peningkatan produktivitas dan 

penekanan biaya. Jadi yang menentukan 

kualitas adalah standar-standar yang 



44 
 

 
 

ditetapkan perusahaan, bukan konsumen 

yang menggunakannya. 

5) Value-based approach 

Pendekatan ini memandang kualitas 

dari segi nilai dan harga dengan 

mempertimbangkan trade-off antara kinerja 

dan harga, kualitas didefinisikan sebagai 

“affordable excellence”. Kualitas dalam 

perspektif ini bernilai relatif, sehingga 

produk yang memiliki kualitas paling tinggi 

belum tentu produk yang paling bernilai. 

Akan tetapi yang paling bernilai adalah 

produk atau jasa yang paling tepat dibeli. 

h. Dimensi kualitas produk 

Menurut Kotler dan Armstrong dalam 

bukunya dijelaskan bahwa kualitas produk 

mempunyai dua dimensi sebagai berikut:
48

 

1) Tingkat kualitas 

Disini kualitas produk berarti kualitas 

kinerja, yakni kemampuan produk untuk 

melaksanakan fungsinya. 

2) Konsistensi  

Disini kualitas produk berarti pemastian 

kualitas, yakni bebas dari kerusakan dan 

konsisten dalam menghantarkan tingkat 

kinerja yang ditargetkan. 

                                                             
48 Philip Kotler and Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, 

Edisi 12 Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2008), 273. 
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Berdasarkan dimensi-dimensi diatas, 

bahwasannya dimensi kualitas merupakan 

syarat agar suatu nilai dari produk 

memungkinkan untuk bisa memuaskan 

pelanggan sesuai harapan. Untuk mencapai 

kualitas produk yang diinginkan maka 

diperlukan suatu standarisasi kualitas. Cara ini 

dimaksudkan untuk menjaga agar produk yang 

dihasilkan memenuhi standar yang telah 

ditetapkan sehingga konsumen tidak akan 

kehilangan kepercayaan terhadap produk yang 

yang bersangkutan.
49

 

3. Diferensiasi Produk  

a. Pengertian diferensiasi produk 

Diferensiasi produk adalah kegiatan 

memodifikasi produk agar menjadi lebih 

menarik. Diferensiasi ini memerlukan penilitian 

pasar yang cukup serius agar bisa benar-benar 

berbeda, diperlukan pengetahuan tentang 

produk pesaing. Diferensiasi produk biasanya 

hanya mengubah sedikit karakter produk, antara 

lain kemasan dan tema promosi tanpa 

mengubah spesifikasi fisik produk, meskipun 

itu diperbolehkan.
50

  

                                                             
49 Iful Anwar, “Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Peralatan masak di Showroom Maxim Housewares 

Grand City Mall Surabaya”. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Vol. 4 

Nomer 12 (Desember 2015), 3. 
50 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi, 

(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), 214. 
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Menurut Ted Levitt yang dikutip oleh 

Jack menyatakan bahwa diferensiasi produk 

adalah satu dari strategi dan aktivitas taktis 

yang paling penting dan harus sering dilakukan 

secara terus menerus oleh perusahaan.
51

 

Diferensiasi produk juga dapat diartikan 

sebagai upaya dari sebuah perusahaan untuk 

membedakan produknya dari produk pesaing 

dalam suatu sifat yang membuatnya lebih 

diinginkan. Semua perusahaan mencari 

beberapa jenis keunggulan kompetitif yang 

dapat membedakan produk mereka dari produk 

yang lainnya.
52

  

Diferensiasi produk menurut Griffin 

adalah penciptaan suatu produk atau citra 

produk yang cukup berbeda dengan produk 

yang telah beredar dengan maksud untuk 

menarik konsumen.
53

 Dari pernyataan tersebut, 

dapat dikatakan bahwa diferensiasi merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

menghasilkan dan memasarkan produk yang 

berbeda dari tawaran pesaing. Perbedaan yang 

diciptakan mempunyai keunggulan nilai dan 

                                                             
51 Perengki Susanto dan Nella Rahmi, Pengaruh Diferensiasi Produk 

Dan Harga Terhadap Minat Beli Pada Sepeda Fixie Di Kota Padang, 

Jurnal Kajian Manajemen Bisnis Volume 2, Nomor 1, Maret 2013, 62. 
52

 Jeff Madura, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 

99. 
53 Dejawa, Thariz Baharmal dkk.“Pengaruh Diferensiasi Produk 

Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan”. Jurnal Vol.II 

No.3 Malang, 2014, 2.  
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manfaat lebih untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan. 

Kotler & Keller mengemukakan bahwa 

diferensiasi produk merupakan strategi yang 

membuat produk berbeda dengan competitor 

bahkan melebihinya sehingga hasil yang dapat 

dinilai oleh konsumen dan nilai yang 

diharapkan dapat memengaruhi pilihan dan 

kepentingan konsumen yang paling istimewa. 

Konsumen merasa puas ketika mereka 

memperoleh produk yang dapat memenuhi 

harapan mereka atau bahkan melebihinya 

dibandingkan dengan produk pesaing.
54

 

Diferensiasi berarti bahwa suatu produk 

atau jasa tidak hanya memiliki perbedaan 

dengan produk atau jasa yang sudah ada, 

melainkan juga merupakan titik keunggulan 

dibandingkan yang lainnya. Differentiation di 

sini tidak hanya sekedar memberi persepsi yang 

berbeda di benak konsumen melainkan memang 

ada keunikan dalam arti sesungguhnya.
55

  

Berdasarkan definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa diferensiasi produk 

merupakan strategi yang membuat produk 

                                                             
54 Heru, Hevri. “Pengaruh Diferensiasi Produk, Citra Merek, dan 

Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha (Studi kasus 

pada pengguna sepeda motor Yamaha di Kota Tangerang)”. Jurnal. Vol 3 

No. 7, Jakarta, 2016, 26. 
55 Hermawan Kertajaya, Marketing Plus 2000, (Jakarta: 

Gramedia,1996), 68. 
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berbeda dengan kompetitor bahkan 

melebihinya, sehingga hasil yang dapat dinilai 

oleh konsumen dan nilai yang diharapkan dapat 

mempengaruhi pilihan dan kepentingan 

konsumen yang paling istimewa.  

Dengan demikian perbedaan yang 

diciptakan dapat menambah nilai yang 

bermanfaat bagi konsumen atau penggunanya. 

Sehingga produk yang diciptakan oleh 

perusahaan mempunyai nilai lebih 

dimasyarakat sebagai konsumen sehingga 

perusahaan yang memiliki diferensiasi yang 

kuat akan mendapatkan kinerja yang baik 

diantara para pesaingnya. 

Perusahaan menyeleksi satu atau lebih 

atribut yang dipandang penting oleh banyak 

pembeli di dalam suatu industri, dan secara 

unik menempatkan diri untuk memenuhi 

kebutuhan itu. Perusahaan dihargai dengan 

harga premi karena keunikannya. Cara 

melakukan diferensiasi berbeda untuk tiap 

industri. Diferensiasi dapat didasarkan pada 

produk itu sendiri, sistem penyerahan produk 

yang digunakan untuk menjualnya, pendekatan 

pemasaran, dan jajaran luas faktor lain.
56

  

Menurut Hermawan (2005), produk 

haruslah memiliki keunikan sehingga sulit 

                                                             
56 Michael E Porter, Keunggulan Bersaing : Menciptakan dan 

Mempertahankan Kinerja Unggul, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), 14. 
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ditiru oleh pesaing. Agar sulit ditiru oleh orang 

lain, mau tidak mau diferensiasi itu tersusun 

dari beragam aktifitas yang cukup banyak dan 

kompleks serta antar aktifitas tersebut terkait 

satu sama lain.
57

 Produk bukan hanya berbentuk 

sesuatu yang berwujud saja, seperti makanan, 

pakaian, dan sebagainya, akan tetapi juga 

sesuatu yang tidak berwujud seperti pelayanan 

jasa. Semua diperuntukkan bagi pemuasan 

kebutuhan dan keinginan (need and wants) dari 

konsumen.  

Konsumen tidak hanya membeli produk 

sekedar memuaskan kebutuhan (need), akan 

tetapi juga bertujuan memuaskan keinginan 

(wants). Misalnya membeli bentuk sepatu, 

gaya, warna, merek, dan harga yang 

menimbulkan/mengangkat prestise. 

Dalam menentukan sebuah produk, 

perusahaan seharusnya bisa menentukan 

diferensiasi pruduk. Hal ini yang akan 

membedakan bagaimana produk itu berbeda 

dan dapat bersaing dengan produk kompetitor 

lainya. Produk harus didiferensiasikan agar 

dapat diberi merek.
58

 Pemasar mengklasifikasi 

produk berdasarkan ciri-cirinya, yaitu: daya 

                                                             
57 Perengki Susanto dan Nella Rahmi, Pengaruh Diferensiasi Produk 

dan Harga Terhadap Minat Beli Pada Sepeda Fixie Di Kota Padang., 63. 
58 Philip dan Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 2, ( 

Jakarta:Erlangga, 2009), 8. 
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tahan, wujud, dan penggunaan. Daya tahan dan 

wujud produk dapat diklasifikasikan menjadi:
59

 

1) Barang yang tidak tahan lama 

(Nondurable goods), adalah barang yang 

berwujud yang biasanya dikonsumsi 

dalam salah satu atau beberapa kali 

penggunaan. 

2) Barang yang tahan lama (durable goods), 

adalah barang-barang berwujud yang 

biasanya dapat digunakan untuk waktu 

lama.  

3) Jasa (Service), adalah produk yang tidak 

terwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, 

dan mudah habis. Akibatnya jasa ini 

biasanya memerlukan pengendalian mutu, 

kredibilitas pemasok dan kemampuan 

penyesuaian (adaptasi) yang lebih tinggi.  

Adapun klasifikasi barang berdasarkan  

kegunaan, yaitu diklasifikasikan menjadi : 

1) Barang konsumen  

Sejumlah besar barang yang dibeli 

konsumen berdasarkan kebiasaan belanja 

dan barang dibedakan menjadi barang 

sehari-hari, belanja, khusus, dan tidak 

dicari. 

Produk- produk fisik bervariasi dalam 

potensi mereka untuk dilakukan 

diferensiasi. Di ujung yang satu kita 

                                                             
59 Ibid., 5. 
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menemukan produk-produk yang sangat 

mampu untuk didiferensiasi. Di sini penjual 

menghadapi banyak sekali parameter 

rancangan, yang mencakup bentuk, fitur 

(feature), kinerja, kesesuaian mutu dengan 

standar, daya tahan, keandalan, kemudahan 

untuk diperbaiki, dan gaya.  

Di dalam melakukan diferensiasi produk 

ada beberapa syarat yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan agar diferensiasi produk yang 

dilakukan berhasil. Adapun syarat tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1) Important, yaitu harus bernilai bagi 

konsumen. 

2) Distinctive, yaitu diferensiasi yang 

dilakukan belum pernah ada selama ini. 

3) Superior, yaitu memberikan kelebihan 

produk dari produk pesaing 

4) Communicable, yaitu diferensiasi itu 

dapat dikomunikasikan dan diamati 

konsumen. 

5) Pre-emptive, yaitu sulit ditiru oleh 

pesaing. 

6) Affordable, yaitu pembeli dapat 

membayar harga dengan adanya 

diferensiasi itu. 
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7) Profitable, yaitu perusahaan akan untung 

jika memperkenalkan diferensiasi itu.
60

 

Diferensiasi produk yang berhasil adalah 

diferensiasi yang mampu mengalihkan basis 

persaingan ke faktor lain, seperti karakteristik 

produk, strategi distribusi atau variabel-variabel 

promotif lainnya.
61

  

b. Dimensi diferensiasi produk 

Produk-produk fisik itu berbeda-beda 

potensi diferensiasinya. Di satu sisi ada produk 

yang memungkinkan sedikit saja variasi 

produknya, namun masih mungkin terdapat 

diferensiasi. Disisi lain ada produk yang 

mempunyai diferensiasi tinggi.
62

 Pengukuran 

diferensiasi produk ini mencangkup: 

1) Bentuk 

Banyak produk dapat 

didiferensiasikan berdasarkan bentuk. 

Dimana sebagai contohnya produk mobil. 

Mobil pada intinya adalah sebuah 

transportasi yang digunakan konsumen 

untuk memenuhi kebutuhanya, namun 

mobil dapat didiferensiasikan berdasarkan 

                                                             
60Jeff Madura, Pengantar Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2001, 

hlm. 5. 
61 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi, 

(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), 214. 
62 Philip dan Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 2, ( 

Jakarta:Erlangga, 2009), 8. 
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model, kebutuhan, tipe, kegunaan, dan 

prestige. 

2) Fitur 

Sebagian besar produk dapat 

ditawarkan dengan memvariasikan fitur 

yang melengkapi fungsi dasar mereka. 

Perusahaan dapat mengidentifikasi dan 

memilih fitur baru yang tepat dengan 

mensurvei pembeli terbaru dan kemudian 

menghitung perbandingan nilai pelanggan 

dengan biaya perusahaan untuk setiap 

fitur potensial.  

3) Penyesuaian 

Pemasar dapat mendiferensiasikan 

produk sesuai dengan menyesuaikan 

produk sesuai dengan keinginan 

konsumen. Ketika perusahaan semakin 

pandai dalam mengumpulkan informasi 

tentang kriteria yang konsumen butuhkan, 

maka mereka telah meningkatkan 

kemampuan mereka untuk 

mengindividualisasikan penawaran pasar, 

pesan, dan media kepada konsumen. 

4) Kualitas kinerja  

Kinerja adalah tingkat dimana 

karakteristik utama produk beroperasi. 

Kualitas menjadi dimensi yang sangat 

penting untuk diferensiasi ketika 

perusahaan menerapkan sebuah model 
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nilai dan memberikan kualitas yang lebih 

tinggi dengan uang yang lebih rendah. 

 

5) Kualitas kesesuaian 

Merupakan tingkat dimana unit 

yang diproduksi harus sesuai dengan 

spesifikasi yang dijanjikan. Karna setiap 

konsumen pasti mengharapkan produk 

yang dikonsumsinya mempunyai kualitas 

yang sesuai dengan apa yang di 

ekspektsikan bahkan lebih besar dari 

ekspektasi yang diharapkan. 

6) Ketahanan 

Berkaitan dengan umur suatu 

produk dalam kondisi biasa atau penuh 

tekanan. Hal ini merupakan atribut 

berharga bagi produk tertentu agar 

konsumen lebih memilih produk yang 

daya tahannya lebih lama dibandingkan 

dengan produk yang daya tahan sebentar. 

Namun ketahanan ini memiliki beberapa 

kualifikasi. Harga ekstra tidak boleh 

berlebihan dan produk tidak boleh 

ketinggalan teknologi yang cepat. 

7) Keandalan 

Merupakan ukuran probabilitas 

bawa produk tidak akan mengalami 

malfungsi atau gagal dalam periode waktu 

tertentu. Hal ini dikarenakan pembeli 
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biasanya akan membayar lebih untuk 

produk yang lebih dapat diandalkan. 

 

8) Kemudahan perbaikan 

Kemudahan perbaikan adalah 

ukuran kemudahan perbaikan produk 

ketika produk itu tidak berfungsi atau 

gagal. Kemudahan perbaikan yang ideal 

terjadi ketika pengguna dapat 

memperbaiki sendiri produk tersebut 

dengan tidak banyak mengorbankan biaya 

dan waktu. 

9) Gaya 

Gaya menggambarkan suatu 

penampilan atau rasa produk tersebut 

kepada pembelinya. Dimana konsumen 

rela berkorban lebih banyak waktu dan 

uangnya untuk mendapatkan produk yang 

memiliki gaya lebih baik dibanding 

dengan produk lain. 
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4. Hubungan kualitas produk, diferensiasi produk 

dengan keputusan pembelian  

a. Hubungan kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian 

Menurut kotler Kualitas produk adalah 

karakteristik produk yang tergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggan yang diinginkan atau 

diimplementasikan.
63

  

Kualitas produk merupakan ciri dari suatu 

barang yang menghasilkan nilai dari setiap 

pembeli yang telah menggunakan, kualitas 

produk juga merupakan kekuatan dari setiap 

perusahaan karena konsumen lebih cenderung 

melihat dari kualitas produk dibandingkan 

faktor-faktor yang lainnya.
64

 

Kualitas menjadi sangat penting bagi 

konsumen untuk membuat keputusan dalam 

menyeleksi diantara penyedia produk dan 

jasa.
65

 Kualitas produk juga merupakan faktor 

yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian karena kualitas produk sering 

menjadi pertimbangan konsumen dalam 

                                                             
63Kotler, phillip dan Gary amstrong , Prinsip-PrinsipPemasaran 

edisi 2 jilid 1., 272. 
64Angelina Rares dan Rotinsulu Jopie Jorie, The Effect of The Price, 

Promotion, Location, Brand Image and Quality Products Towards The 

Purchase Decision of Consumers at Bengkel Gaoel Store Manado Town 

Square, Vol.3 No.2 Juni 2015, 592-604. 
65Amin Syukron, Pengantar Manajemen Industri, (Yogyakarta: 

GRAHA ILMU, 2014), 151. 



57 
 

 
 

melakukan pembelian ulang. Oleh sebab itu, 

kualitas produk merupakan faktor yang sering 

mempengaruhi keputusan pembelian.
66

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, kualitas 

produk merupakan bentuk penilaian atas produk 

yang akan dibeli, apakah sudah memenuhi apa 

yang diharapkan konsumen. Jika perusahaan 

ingin berkembang, apa lagi harus meraih 

keuntungan, mereka tidak lagi punya pilihan 

selain mengadopsi konsep kualitas. Ini 

menunjukkan bahwa kualitas mempunyai 

pengaruh terhadap konsumen. Konsumen 

tentunya tidak akan membeli produk yang tidak 

bisa memenuhi harapannya. Semakin 

berkualitas suatu produk, maka semakin tinggi 

keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian. 

b. Hubungan diferensiasi produk terhadap 

keputusan pembelian  

Diferensiasi merupakan salah satu jenis 

keunggulan bersaing yang dimiliki oleh 

perusahaan untuk memenangkan pasar 

sasarannya. Perusahaan akan melakukan 

diferensiasi produk terhadap para pesaingnya 

apabila dia berhasil menampilkan kebaharuan 

produk yang dinilai penting oleh konsumen, di 

                                                             
66

Andi Janna Purwanti dan merry fadilla, Pengaruh Diferensiasi 
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sinilah letak dari perang strategi yang akan 

dimainkan oleh perusahaan yaitu strategi yang 

dapat memenangkan persaingan. Diferensiasi 

tidak dapat dipahami dengan hanya memandang 

perusahaan secara keseluruhan, melainkan 

melalui sejumlah kegiatan yang dilakukan 

perusahaan dan pengaruh kegiatan tersebut 

dapat mempengaruhi konsumen. Lancaster 

dalam Bayu Rapliansyah memandang bahwa 

atribut yang bernilai memiliki hubungan dengan 

kegiatan spesifik yang dilakukan oleh 

perusahaan. Dengan demikian bahwa 

diferensiasi itu tumbuh dari sebuah rantai nilai 

perusahaan. Membuat penilaian konsumen 

secara umum adalah suatu keberhasilan 

membangun prospektif konsumen pada suatu 

produk merupakan cara atau bentuk 

keberhasilan strategi ini.
67

 

Kotler & Keller mengemukakan bahwa 

diferensiasi produk merupakan strategi yang 

membuat produk berbeda dengan competitor 

bahkan melebihinya sehingga hasil yang dapat 

dinilai oleh konsumen dan nilai yang 

diharapkan dapat memengaruhi pilihan dan 

kepentingan konsumen yang paling istimewa.
68

 

                                                             
67

Winda Nurul Ariska dan Rini Hadiyati, Pengaruh Diferensiasi 

Produk dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian Mobil 

Honda pada Pt. Balindo Cabang Luwuk, Jurnal Emor Vol. 2, No 1, 96-111. 
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Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha (Studi kasus 



59 
 

 
 

Strategi generik yang dikembangkan oleh 

Porte untuk mencapai posisi keunggulan 

kompetitif oleh suatu organisasi adalah: 

diferensiasi produk, karena dapat memengaruhi 

keputusan pembelian konsumen sehingga dapat 

meningkatkan laba perusahaan. Diferensiasi 

produk menjadi yang paling umum digunakan 

dari dua tipologi strategis. Strategi diferensiasi 

melibatkan perusahaan yang menciptakan 

produk / jasa, yang dianggap unik dalam 

beberapa aspek yang dihargai pelanggan karena 

kebutuhan pelanggan terpenuhi.
69

 

c. Hubungan kualitas produk dan diferensiasi 

produk terhadap keputusan pembelian  

Menurut Berkowitz (dalam Tjiptono dan 

Irawan) mengemukakan bahwa keputusan 

pembelian merupakan tahap-tahap yang dilalui 

pembeli dalam menentukan pilihan tentang 

produk dan jasa yang hendak dibeli.
70

Menurut 

Kotler Keputusan pembelian dipengaruhi oleh 

kekuatan internal antara lain faktor pribadi dan 

psikologis dan kekuatan eksternal yaitu bauran 

                                                                                                                                 
pada pengguna sepeda motor Yamaha di Kota Tangerang)”. Jurnal. Vol.3 
No. 7, Jakarta, 2016, 26. 

69  Joy I. Dirisu, Oluwole Iyiola and O. S. Ibidunni, Product 

Differentiation: A Tool Of Competitive Advantage And Optimal 

Organizational Performance  (A Study Of Unilever Nigeria Plc), European 

Scientific Journal December 2013 edition vol.9, No.34 ISSN, 206. 
70
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pemasaran. Penelitian ini hanya mengukur 

variabel eksternal konsumen berupa bauran 

pemasaran untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Keputusan pembelian juga merupakan ukuran 

dalam bauran pemasaran dimana konsumen 

barang atau jasa akan memutuskan atau 

mengambil suatu keputusan produk mana yang 

sesuai dengan kebutuhan, keinginan, keuangan, 

dan selera.
71

  

Menurut Kotler dan Amstrong Terdapat 

beberapa macam atribut produk. Dari beberapa 

atribut produk, Kualitas produk sebagai salah 

satu unsur komponen atribut produk yang 

menjadi pertimbangan konsumen dalam 

pembelian. Kualitas produk yang baik akan 

memberikan kesempatan kepada konsumen 

untuk melakukan keputusan pembeli.
72

 

Di dalam mendorong konsumen 

melakukan tahapan untuk menentukan 

keputusan pembelian perusahaan hendaknya 

mengeluarkan produk yang beraneka ragam 

bertujuan untuk meningkatkan volume 

penjualan dan meningkatkan keputusan 

pembelian konsumen. Sebelum memutuskan 

                                                             
71

Umi Elan dan Edditio, Pengaruh Diferensiasi Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Handphone Samsung di Wtc Surabaya, Vol.01, 

Nomor 02, Desember 2012, 101–116. 
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untuk membeli produk tersebut pastinya banyak 

pertimbangan untuk menggunakan atau 

membeli produk atau jasa tersebut. Beberapa 

strategi dilakukan seperti halnya melakukan 

diferensiasi produk.
73

 

Pelaksanaan diferensiasi produk akan 

membuat konsumen melihat suatu produk 

dengan merek yang paling mampu memenuhi 

kebutuhannya, sehingga kemudian akan sampai 

pada tahap seorang konsumen memilih untuk 

mengkonsumsi suatu produk tidak hanya 

berdasarkan fungsi dasarnya saja, tetapi 

berkembang menjadi keinginan sekunder yaitu 

keinginan untuk mengkonsumsi suatu produk 

dengan merek tertentu yang dapat memenuhi 

kebutuhannya paling baik, sehingga kemudian 

akan muncul pertanyaan tentang dasar 

pemikiran konsumen tersebut dalam membuat 

keputusan pembeliannya ketika konsumen 

tersebut diperhadapkan pada sejumlah besar 

alternatif produk dengan merek berbeda dan 

saling bersaing.
74

 

Konsumen senantiasa menilai dan 

mengevaluasi akan produk yang akan mereka 

                                                             
73Dita Camelia Ulfa, Pengaruh Diferensiasi Produk, Brand Image 
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No.3, Februari 2013, 79-86. 



62 
 

 
 

beli. Hal ini dilakukan oleh pembeli sebelum 

mengambil keputusan. Pembeli lebih dahulu 

melakukan pengenalan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif dan melakukan keputusan 

pembelian serta perilaku pasca pembelian. 

Konsumen akan terus mengikuti informasi 

produk yang akan mereka beli, termasuk 

diferensiasi produk yang menarik perhatian dan 

minat para pembeli untuk membeli produk 

tersebut, hingga mereka akan mencapai 

kepuasan maksimal dan akan melakukan 

pembelian ulang terhadap produk tersebut.
75

 

Di antara niat pembelian dan keputusan 

membeli yang dilakukan oleh konsumen, 

dipengaruhi oleh banyak hal berupa stimulus 

yang datang dari berbagai informasi lalu 

konsumen akan mengolah segala informasi 

tersebut dan diambillah berupa respon yang 

muncul mengenai produk apa yang dibeli, 

merek, toko yang akan dipilih dan waktu 

pembelian. Keputusan konsumen untuk 

memodifikasi, menunda atau menghindari suatu 

keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh 

risiko yang dirasakan. Perusahaan yang baik 

tidak hanya mengandalkan bagaimana menarik 

                                                             
75 Nur Simamora, Fauziah dan Eva Yanti Situmeang, Analisa 

Pengaruh Diferensiasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 
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konsumen baru sebanyak-banyaknya tetapi 

perusahaan harus memperhatikan konsumen 

agar tetap bertahan dan melakukan pembelian 

ulang mempertahankan pelanggan yang ada 

(retained customer) dengan melakukan 

diferensiasi produk untuk mempengaruhi proses 

keputusan pembelian konsumen.
76

  

Meskipun ada banyak faktor dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, 

dalam hal ini tidak di pungkiri bahwa strategi 

diferensiasi produk dan kualitas produk juga 

merupakan elemen yang penting untuk 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

dan sebagai salah satu penentu keberhasilan 

suatu perusahaan karena dapat menentukan 

seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh 

perusahaan dari penjualan produknya baik 

berupa barang maupun jasa. Maka akan 

menghasilkan persepsi positif yang kuat di 

dalam benak konsumen.
77
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B. Penelitian Terdahulu  

Hasil penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada kaitannya 

dengan variabel yang diteliti yaitu: 

No

. 

Judul Nama/ 

Tahun 

Variabel Hasil Persamaan Perbedaan 

1.  Puji Isyanto 

(2012) 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Kualitas 

produk 

(X) 

dan 

keputusan 

pembelian 

(Y) 

 Kualitas 

produk 

memiliki 

pengaruh 

yang 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

Menggunak

an variabel 

Kualitas 

Produk 

sebagai 

variabel 

independen 

dan variabel 

Penelitian 

menggunak

an variabel 

independen 

(X2) berupa 

diferensiasi 

produk 

dan objek 
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Handphone 

Blackberry 

pada 

Mahasiswa 

Ekonomi 

Universitas 

Singaperbang

sa Karawang 

pembelian 

handphone 

blacberry 

pada 

mahasiswa 

fakultas 

ekonomi 

Universitas 

Singaperbang

sa Karawang 

Keputusan 

Pembelian 

sebagai 

variabel 

dependen  

penelitian 

penelitian 

berupa 

minuman 

siap saji 

yakni Teh 

Botol 

Sosro. 

2.  Fatlahah 

(2013)  

Pengaruh 

Kualitas 

produk 

(X1),  

Hasil 

penelitian 

berdasarkan 

Menggunak

an variabel 

kualitas 

Tidak 

menggunak

an citra 
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Kualitas 

Produk Dan 

Citra Merek 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

EsKrim 

Wall’s 

Magnum 

citra 

merek 

(X2), 

keputusan 

pembelian 

(Y) 

hasil uji F 

menunjukkan 

bahwa 

kualitas 

produk dan 

citra merek 

secara 

bersama-

sama 

berpengaruh 

pada 

keputusan 

pembelian 

produk 

sebagai 

variabel 

independen 

dan 

keputusan 

pembelian 

sebagai 

variabel 

dependen 

merek 

sebagai 

variabel 

independen. 
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3.  Andi Janna 

Purwanti 

(2014) 

Pengaruh 

Diferensiasi 

Produk dan 

Promosi 

Penjualan 

Terhadap 

Keputusan 

Membeli 

Produk 

Fashion pada 

Diferensia

si Produk 

(X1), 

Promosi 

Penjualan 

(X2) dan 

keputusan 

pembelian 

(Y) 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

diferensiasi 

produk dan 

promosi 

penjualan 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

pada 

keputusan 

Menggunak

an variabel 

diferensiasi 

produk 

sebagai 

variabel 

independen 

(X2) dan 

variabel 

keputusan 

pembelian 

sebagai 

variabel 

Tidak 

menggunak

an promosi 

penjualan 

sebagai 

variabel 

independen 
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Toko ISSUE 

Di Makassar 

pembelian dependen 

(Y) 

4.  Ariya 

Yusmita B  

(2016) 

Pengaruh 

Inovasi 

Produk, 

Kualitas 

Produk, 

Harga, 

Diferensiasi 

Produk dan 

Inovasi 

Produk 

(X1), 

Kualitas 

Produk 

(X2), 

Harga 

(X3), 

Diferensia

si Produk 

(X4), 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

Inovasi 

Produk, 

Kualitas 

Produk, 

Harga, 

Diferensiasi 

Produk dan 

Menggunak

an variabel 

diferensiasi 

produk dan 

kualitas 

produk 

sebagai 

variabel 

independen 

Tidak 

menggunak

an variabel 

inovasi 

produk, 

harga dan 

citra merek 

sebagai 

variabel 

independen 
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Citra Merek 

Terhadap 

Pengambilan 

Keputusan 

Pembelian 

Oli Top1 di 

Semarang  

Citra 

Merek 

(X5) dan  

Keputusa

n 

Pembelian 

(Y) 

Citra Merek 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

Pengambilan 

Keputusan 

Pembelian 

Oli Top1 di 

Semarang 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  
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C. KERANGKA PEMIKIRAN 

Pada sub-bab ini peneliti akan menggambarkan 

kerangka pemikiran yang bertujuan memudahkan 

pembaca dalam memahami hubungan antar variabel 

penelitian yaitu kualitas produk, diferensiasi produk, 

dan keputusan pembelian. Untuk mengetahui masalah 

yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran 

yang merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting.
78

 

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian 

terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 

 
Gambar  2.1, kerangka berfikir penelitian pengaruh Kualitas 

Produk dan Diferensiasi Produk terhadap Keputusan Pembelian 

Teh Botol Sosro. 

                                                             
78 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010),64. 

(X1) Kualitas Produk 

(X2) Diferensiasi Produk 

(Y) Keputusan 

Pembelian 
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Kerangka pemikiran teoritis penelitian diatas 

menjelaskan bahwa variabel kualitas produk (X1), 

diferensiasi produk (X2) mempengaruhi keputusan 

pembelian (Y) secara parsial maupun secara simultan. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu 

rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi 

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban 

teoritis terhadap rumusan masalah dalam bentuk 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, 

belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data.  

Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum jawaban yang empirik.
79

 Hipotesis juga dapat 

diartikan sebagai kesimpulan yang belum final, 

maksudnya masih perlu dibuktikan atau diuji 

kebenarannya. Pengujian hipotesis akan membawa 

pada kesimpulan untuk menolak atau menerima 

hipotesis.  

                                                             
79 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Alfabeta: Bandung, 2008), 

hlm. 93.  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Puji 

Isyanto, dkk, bahwa Kualitas produk memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Sedangkan menurut kotler kualitas produk 

adalah karakteristik produk atau karakteristik produk 

yang tergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan yang diinginkan atau 

diimplementasikan.
80

 Dan Lupiyoadi menyatakan 

bahwa produk yang konsumen gunakan berkualitas dan 

mereka lebih cenderung melihat produk dari segi 

kualitas dibandingkan faktor-faktor yang lainnya.
81

 

Berdasarkan penelitian dan teori diatas maka hipotesis 

pertama yang diajukan adalah: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian Teh Botol Sosro pada 

pengunjung di Swalayan MITRA Kauman 

Sumoroto Ponorogo. 

H1: Terdapat pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian Teh Botol Sosro pada 

pengunjung di Swalayan MITRA Kauman 

Sumoroto Ponorogo. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Andi 

Janna Purwanti bahwa diferensiasi produk berpengaruh 

secara signifikan pada keputusan pembelian. 

Sedangkan Kotler & Keller mengemukakan bahwa 

                                                             
80

Kotler, phillip dan Gary amstrong , Prinsip-PrinsipPemasaran 

edisi 2 jilid 1., 272. 
81Angelina Rares dan Rotinsulu Jopie Jorie, The Effect of The Price, 

Promotion, Location, Brand Image and Quality Products Towards The 

Purchase Decision of Consumers., 592-604. 
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diferensiasi produk merupakan strategi yang membuat 

produk berbeda dengan competitor bahkan melebihinya 

sehingga hasil yang dapat dinilai oleh konsumen dan 

nilai yang diharapkan dapat memengaruhi pilihan dan 

kepentingan konsumen yang paling istimewa.
82

 

Menurut Porte untuk mencapai posisi keunggulan 

kompetitif oleh suatu organisasi adalah: diferensiasi 

produk, karena dapat memengaruhi keputusan 

pembelian konsumen sehingga dapat meningkatkan 

laba perusahaan.
83

 Sehingga hipotesis kedua dalam 

penelitian ini adalah: 

H0: Tidak terdapat pengaruh diferensiasi produk 

terhadap keputusan pembelian Teh Botol Sosro 

pada pengunjung di Swalayan MITRA Kauman 

Sumoroto Ponorogo. 

H2: Terdapat pengaruh diferensiasi produk terhadap 

keputusan pembelian Teh Botol Sosro pada 

pengunjung di Swalayan MITRA Kauman 

Sumoroto Ponorogo. 

Berdasarkan penelitian Ariya Yusmita B, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Produk dan 

Diferensiasi Produk berpengaruh secara signifikan 

terhadap Pengambilan Keputusan. Menurut Kotler 

                                                             
82 Heru, Hevri. “Pengaruh Diferensiasi Produk, Citra Merek, dan 

Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha (Studi kasus 

pada pengguna sepeda motor Yamaha di Kota Tangerang)”. Jurnal. Vol.3 

No. 7, Jakarta, 2016, 26. 
83  Joy I. Dirisu, Oluwole Iyiola and O. S. Ibidunni, Product 

Differentiation: A Tool Of Competitive Advantage And Optimal 

Organizational Performance  (A Study Of Unilever Nigeria Plc), European 

Scientific Journal December 2013 edition vol.9, No.34 ISSN, 206. 
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Keputusan pembelian dipengaruhi oleh kekuatan 

internal antara lain faktor pribadi dan psikologis dan 

kekuatan eksternal yaitu bauran pemasaran.
84

 Menurut 

Kotler dan Amstrong Terdapat beberapa macam atribut 

produk. Dari beberapa atribut produk, Kualitas produk 

sebagai salah satu unsur komponen atribut produk yang 

menjadi pertimbangan konsumen dalam pembelian. 

Kualitas produk yang baik akan memberikan 

kesempatan kepada konsumen untuk melakukan 

keputusan pembeli.85 Meskipun ada banyak faktor 

dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, 

dalam hal ini tidak di pungkiri bahwa strategi 

diferensiasi produk dan kualitas produk juga merupakan 

elemen yang penting untuk mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen dan sebagai salah satu penentu 

keberhasilan suatu perusahaan.86 Maka hipotesis ketiga 

yang diajukan adalah: 

H0: Tidak terdapat pengaruh kualitas produk dan 

diferensiasi produk terhadap keputusan pembelian 

Teh Botol Sosro pada pengunjung di Swalayan 

MITRA Kauman Sumoroto Ponorogo. 

                                                             
84Umi Elan dan Edditio, Pengaruh Diferensiasi Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Handphone Samsung di Wtc Surabaya, Vol.01, 

Nomor 02, Desember 2012, 101–116. 
85 Kotler, Phillip dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran., 

272-274. 
86 Jhon Robert Maneking Dan Bode Lumanauw, Analysis Of Pricing 

Strategy, Product Differentiation, Product Quality, And Location Towards 

The Purchasing Decision Of Consumer At Pt. Columbia Perdana Manado, 

Jurnal Emba  Vol.3 No.1 Maret 2015, 1174. 
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H3: Terdapat pengaruh kualitas produk dan diferensiasi 

produk terhadap keputusan pembelian Teh Botol 

Sosro pada pengunjung di Swalayan MITRA 

Kauman Sumoroto Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian diartikan sebagai pedoman, 

prosedur, atau teknik dalam perencanaan penelitian 

yang berguna sebagai panduan untuk membangun 

strategi yang menghasilkan model penelitian. Bisa 

diartikan suatu rencana tentang tata cara 

mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data 

secara sistematis dan terarah agar penelitian dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan 

tujuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif.
87

 Dimana metode penelitian penelitian 

kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, teknik pengumpulan data pada 

umumnya dilakukan secara random, selain itu 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian 

secara analisis data bersifat statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
88

 

Penelitian ini menggunakan alat hitung berupa SPSS 

untuk menguji instrumen-instrumen. Data yang 

digunakan yaitu data primer dan data sekunder. 

Rancangan penelitian yang dibuat penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah kualitas produk dan 

                                                             
87 Isitijanto, Riset Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), 28.  
88 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 13. 
76 



77 
 

 
 

diferensisi produk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen Teh Botol Sosro (Studi pada 

pengunjung di Swalayan MITRA Kauman Sumoroto 

Ponorogo). 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah variabel bebas (Independet Variabel) dan 

variabel terikat (Dependent Variabel). Variabel bebas 

yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

penyebab terjadinya perubahan pada variable lain, 

sedangkan variable terikat yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas.
89

 Penelitian ini bertujuan untuk mencari 

pengaruh antara variabel independen dengan dependen, 

dan pengaruh hasil interaksi antara variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah 

penjelasan dari masing-masing variabel kualitas 

produk, variabel diferensiasi produk yang digunakan 

dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang 

membentuknya.
90

 Definisi operasional yang diteliti 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

                                                             
89

Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian 

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), 5. 
90Ibid., 6. 
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No Variabel Sub Variabel Indikator No. 

Butir 

1.  Kualitas 

Produk (X1) 

a. Tingkat 

kualitas  

1) Produk memiliki 

kualitas yang baik 

2) Kemasan yang 

mudah dibawa 

kemana-mana. 

 

1 

 

 

2 

b. konsistensi 1) Dapat 

mempertahankan 

kualitas rasa  

2) Kesegaran produk 

terjaga  

3 

 

4 

 

2.  Diferensiasi 

Produk (X2) 

 

a. Bentuk 1) Memiliki 

karakteristik kemasan 

yang khas 

2) Rancangan kemasan 

yang bagus dan 

simpel.  

 

5 

 

6 

b. Fitur 1) Kemasan lebih 

bervariasi (warna, 

bentuk, ukuran) 

2) Desain gambar pada 

kemasan sesuai 

dengan deskripsi 

produk     

 

7 

 

 

8 

 

c. Penyesuaian 1) Produk yang aman 9 
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dikonsumsi jangka 

panjang 

2) Produk mampu 

menghilangkan rasa 

dahaga 

 

 

 

10 

d. Kualitas 

kinerja  

1) Kemasan awet dan 

kuat  

2) Mutu produk sudah 

baik. 

 

11 

12 

e. Kualitas 

kesesuaian 

a) Produk sesuai dengan 

selera konsumen.  

b) Kandungan produk 

sesuai dengan 

kompisisi yang 

dicantumkan dalam 

kemasan  

13 

 

 

14 

f. Ketahanan 1) Jangka waktu 

kadaluarsa produk 

sudah tepat sesuai 

standart.  

2) Produk dapat 

disimpan ditempat 

yang dingin dan 

lembab. 

 

15 

 

 

16 

g. Keandalan 1) Produk telah 

melewati proses 

17 
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seleksi 

2) Produk selalu 

menjaga kepercayaan 

konsumen 

 

 

18 

h. Kemudahan 

perbaikan 

1) Kemasan produk  

yang cacat dapat di 

tukar  

2) Produk dapat 

diperbaiki oleh 

konsumen sendiri 

 

19 

 

 

20 

i. Gaya 1) Tampilan produk 

terlihat bagus dan 

menarik perhatian 

2) Produk memiliki rasa 

menyegarkan bagi 

konsumen  

21 

 

 

 

22 

   

3.  Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

a. Pemilihan  

Produk 

1) Memilih produk yang 

memiliki keunggulan 

2) Memilih produk yang 

memiliki manfaat 

untuk memenuhi 

kebutuhannya 

 

23 

 

24 

b. Pemilihan 

merek 

 

1) Memilih citra merek 

yang sudah melekat 

pada produk 

25 

 

26 
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2) Memilih merek yang 

sudah biasa dibelinya 

 

 

 

c. Pemilihan 

pemasok 

1) Memilih tempat 

pendistribusian 

produk yang mudah 

dijangkau dalam 

waktu singkat. 

2) Memilih tempat yang 

memiliki ketersediaan 

barang memadai pada 

pemasok 

 

27 

 

 

 

28 

d. Jumlah 

pembelian 

 

1) Membeli dengan 

jumlah satuan/ecers  

2) Membeli dengan 

jumlah persediaan 

produk yang mungkin 

dibutuhkan pada saat 

mendatang. 

 

29 

 

 

30 

e. Waktu 

pembayaran 

1) Membeli disaat 

membutuhkan 

2) Membeli pada saat 

merasa diuntungkan 

dengan kebutuhannya 

melalui produk yang 

dibeli. 

 

31 

 

32 
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f. Metode 

pembayaran 

1) Mengetahui metode 

pembayaran untuk 

produk yang akan 

dibeli 

2) Metode pembayaran 

secara tunai ataupun 

kredit 

33 

 

 

34 

Sumber: Data diolah, 2019 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
91

 Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh pengunjung swalayan 

Mitra Kauman Sumoroto Ponorogo dikarenakan 

jumlah pengunjung tidak diketahui. Target populasi 

pada penelitian ini adalah orang yang pernah 

membeli dan mengkonsumsi Teh Botol Sosro. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
92

 

penentuan pengambilan sampel sebagai berikut: 

                                                             
91 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D, 115. 
92 Ibid., 131. 
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a. Rumus slovakia berlaku jika memperkirakan 

proporsi populasi menggunakan koefisien 

kepercayaan 95%. 

b. Asumsi derivasi p = 0,5. 

Menyatakan menggunakan rumus Slovakia 

bahkan dibawah masalah inferensial yang benar 

dapat menghasilkan ukuran sampel yang tidak 

perlu tinggi. Memang, jika kita memiliki keyakinan 

bahwa P dekat 0 atau 1, maka rumus cochcran akan 

memberikan ukuran sampel yang optimal, yaitu 

lebih kecil dari apa yang akan dihasilkan formula 

slovakia.
93

 

Berbagai metode dalam penentuan sampel 

adalah cara yang digunakan untuk meminimalisir 

kesalahan dari sampel pada populasi tersebut. 

Karena jumlah dari konsumen pengunjung 

swalayan MITRA Kauman Sumoroto Ponorogo 

tidak diketahui. Sehingga untuk menentukan 

jumlah sampel, digunakan rumus Cochran, sebagai 

berikut:
 94

 

  
      

  
 

 

Keterangan:  

N = Jumlah sampel yang diperlukan  

                                                             
93Jeffry J. Tejada Dan Joyce Raymond B.Punzalan, Tentang 

Penyalahgunaan Formula Slovakia, Universitas Filipina Diliman Vol 61 

No. 1 2012, 129. 
94Ibid., 131. 



84 
 

 
 

Z = Harga dalam kurva normal untuk 

simpangan 5%, dengan nilai 1,96 

p = Peluang benar 50% = 0,5 

q = Peluang salah 50% = 0,5 

e = Tingkat kesalahan sampel (sampling 

error), 

biasanya 5% 

Dengan mempertimbangkan error sejumlah 

5%, maka diperoleh jumlah sampel penelitian 

sebagai berikut: 

N  
                 

       
 

N = 385 orang 

Dari perhitungan di atas, maka didapatkan 

jumlah sampel yang dibulatkan ke atas sebesar 385 

responden. Karena keterbatasan waktu, biaya, 

maupun tenaga, serta untuk mengurangi atau 

menghindari intensitas kesibukan, kekhawatiran 

terlewatinya responden (karena terlalu banyaknya 

jumlah populasi), catatan yang bias dan tidak teliti 

oleh peneliti,
95

 maka dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil sampel sebesar 100 responden. Angka 

100 responden tersebut telah memenuhi 

rekomendasi Roscoe dalam buku Research 

                                                             
95Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 176. 
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Methods For Business,
96

 bahwa: ukuran sampel 

yang layak dalam penelitian adalah antara 30 

sampai dengan 500; dan dalam penelitian 

multivariate (korelasi atau regresi ganda), maka 

jumlah anggota sampel atau responden minimal 10 

kali dari jumlah variabel yang diteliti (dalam 

penelitian ini terdapat tiga variabel, maka 10 x 3 

variabel sama dengan 30 responden dan angka 100 

lebih besar daripada 30).
97

 

Berdasarkan perhitungan rumus Cochran 

yang menjadi responden dalam penelitian ini 

disesuaikan menjadi sebanyak 100 orang dari 

seluruh pengunjung swalayan MITRA Kauman 

Sumoroto Ponorogo, hal tersebut dilakukan untuk 

mempermudah dalam pengolahan data dan untuk 

hasil pengujian yang lebih baik.  

c. Teknik sampling  

Teknik sampling merupakan teknik 

pengambilan data untuk menentukan sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian.
98

 Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah adalah insidental sampling. 

Insidental sampling yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan/insindental bertemu dengan peneliti dan 

                                                             
96

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 90. 
97 Ibid., 91. 
98Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 116.  
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dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang 

orang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber 

data.
99

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data 

Penelitian ini bercorak penelitian survei, 

dimana peneliti memilih sampel dari subyek dan 

mengelola kuesioner atau angket untuk 

mengumpulkan data. Sehingga jenis data dalam 

penelitian ini bersifat kuantitatif.
100

 

2. Sumber data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Data Primer 

Sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul 

data.
101

 Sumber data primer berupa jawaban 

responden yang diukur dengan menggunakan 

instrumen penelitian (angket) tujuannya 

adalah untuk mengetahui jawaban responden 

atas pernyataan yang diberikan tentang 

kualitas produk, diferensiasi produk yang akan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian.  

Data tersebut adalah jawaban dari 100 

responden melalui angket yang disebarkan di 

                                                             
99Ibid., 122. 
100Uhar Saharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan 

Tindakan (Bandung: Refika Aditama, 2014), 42. 
101 Sugiyono, Metode Penelitian, 193. 
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swalayan MITRA Kauman Sumoroto 

Ponorogo. 

b. Data sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber yang 

secara tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau lewat dokumen.
102

 Data yang 

didapatkan oleh peneliti berupa data sekunder 

yaitu data dari buku, jurnal dan skripsi. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Data adalah bahan keterangan tentang suatu 

obyek penelitian yang diperoleh di lokasi 

penelitian.Data adalah bahan mentah yang perlu diolah 

sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik 

kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. 

Data juga merupakan kumpulan fakta, angka atau 

segala sesuatu yang dapat dipercayai kebenarannya, 

sehingga dapat digunakan untuk menarik 

kesimpulan.
103

 Metode atau teknik pengumpulan data 

merupakan langkah utama dalam penelitian, sebab 

tujuan penelitian adalah pengumpulan data. Jika 

seorang peneliti tidak mengetahui metodenya maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang diharapkan. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 

wawancara, kuesioner dan dokumentasi. 

 

                                                             
102 Ibid.,  
103 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan 

Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS (Jakarta: Kencana, 2013), 38. 
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1. Observasi  

Peneliti melakukan pengamatan secara 

langsung di lapangan untuk mencari informasi 

tentang produk Teh Botol Sosro dan untuk 

memastikan bahwa masih terdapat pengunjung yang 

mengonsumsi dan melakukan pembelian produk 

Teh Botol Sosro di Swalayan Mitra Kauman 

Sumoroto Ponorogo.  

2. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mewawancarai 

narasumber untuk memperoleh informasi mengenai 

permasalahan yang diteliti. Wawancara itu sendiri 

memiliki dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan 

wawancara tidak terstruktur.
104

 Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur 

sebagai pendahuluan dan dilanjutkan wawancara 

terstruktur.  

Wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti 

tidak memasuki situasi wawancara dengan 

rangkaian pertanyaan yang direncanakan. Tujuan 

wawancara ini adalah untuk mengetahui isu 

pendahuluan. Sehingga peneliti dapat menentukan 

variabel yang membutuhkan investigasi lebih lanjut. 

Sedangkan wawancara terstruktur dilakukan ketika 

seorang peneliti sudah mengetahui informasi 

tentang masalah yang akan didapatkan. Peneliti 

                                                             
104 Uma Sekaran, Metode Penelitian Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 

2017), 136. 
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menyediakan daftar pertanyaan yang diajukan 

kepada narasumber.
105

 

3. Kuesioner (angket) 

Kuesioner (angket) merupakan salah satu 

teknik pengumpulan data dengan memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk kemudian dijawabnya.
106

 

Kuesioner merupakan alat pengumpul data yang 

efisien dibandingkan dengan wawancara dan 

observasi. Dan kuesioner secara umum didesain 

untuk mengumpulkan data kuantitatif.
107

 Penelitian 

ini dilakukan yaitu dengan survei lapangan dengan 

cara menyebarkan angket kepada 100 responden 

yang berisi tentang Pengaruh Kualitas produk dan 

diferensiasi produk terhadap Keputusan Pembelian 

konsumen Teh Botol Sosro pada pengunjung 

swalayan MITRA Kauman Sumoroto Ponorogo). 

Responden juga dibimbing dalam pengisian angket 

tersebut. Hasil angket tersebut akan tertuang dalam 

angka, tabel, analisis statistik dan uraian serta 

kesimpulan penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data 

penelitian dengan cara melakukan pengukuran.
108

 

                                                             
105

 Ibid., 36-38. 
106 Sugiyono, Metode Penelitian,142. 
107 Sekaran, Metode Penelitian Bisnis, 170. 
108 Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen 

Penelitian,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), 51. 
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Dalam penelitian ini instrument yang digunakan adalah 

angket yang terstruktur yang diberikan langsung kepada 

100 responden. Responden juga dibimbing dalam 

pengisian angket tersebut. Hasil angket tersebut akan 

tertuang dalam angka, tabel, analisis statistik dan uraian 

serta kesimpulan penelitian. 

Adapun pelaksanaanya, angket diberikan 

kepada konsumen agar mereka mengisi sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya.Sedangkan skala yang 

digunakan adalah skala likert yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

presepsi seseorang atau sekelompok terhadap fenomena 

atau gejala sosial yang telah ditetapkan oleh peneliti 

yang kemudian disebut sebagai variabel penelitian. 

Skala ini terdiri atas sejumlah pertanyaan yang 

semuanya menunjukkan sikap terhadap suatuobjek 

tertentu yang akan diukur Skala likert  dapat diukur 

dengan memberi skor 1 sampai dengan 5, adapun skor 

yang diberikan dari item scale adalah:
109
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Tabel 3.3 

Skala Pengukuran 

Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

G. Metode Pengolahan dan Analisa Data 

Dalam melakukan analisis data, peneliti terlebih 

dahulu mengumpulkan semua data yang telah 

didapatkan, kemudian peneliti melakukan verifikasi 

terhadap data-data yang diperoleh, Yaitu dengan cara 

mengkaji berulang-ulang data yang ada, kemudian 

memilih data yang sekiranya menurut penulis penting 

dan data yang sekiranya tidak dibutuhkan. Proses isi 

dinamakan proses editing, yaitu melakukan edit 

terhadap data yang telah dikumpulkan dari hasil 

dilapangan dengan tujuan agar data yang akan 

dianalisis telah akurat, lengkap dan dapat dilakukan 

proses selanjutnya (coding dan tabulasi).
110

 Selanjutnya 

setelah data-data yang terkumpul itu dipilih, peneliti 

mengelompokan data-data tersebut sesuai dengan 

rumusan masing-masing. Kemudian karena penelitian 

yang dilakukan ini adalah kuantitatif maka peneliti 

                                                             
110Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan 

Kuantitatif (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 161.   
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harus melakukan pengujian terhadap instrument atau 

alat ukur yang digunakan yaitu: 

1. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1) Uji Validitas 

Validitas adalah suatu pengukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan ukuran suatu 

instrumen terhadap konsep yang diteliti. 

Sebuah instrument dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan. 

Seluruh instrument dikatakan valid apabila 

dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat.
111

 

Dalam penelitian ini uji validitas  

dilakukan  dengan cara menyebar angket  

kepada 30 orang  responden  terlebih dahulu 

untuk mengetahui kevalidan dari masing-

masing pernyataan. Angket yang disebar 

kepada 30 responden ini merupakan bagian 

dari sampel yang digunakan peneliti untuk 

penelitian. Uji validitas digunakan untuk 

mengukur sejauh mana instrumen dalam 

kuesioner benar-benar mengukur apa 

(objek) yang hendak diukur. Artinya, 

semakin tinggi validitas suatu instrumen, 

                                                             
111Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 
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maka semakin baik pula instrumen tersebut 

untuk digunakan.
112

  

Uji validitas juga berguna untuk 

mengetahui apakah pertanyaan atau 

pernyataan dalam instrumen dianggap 

relevan, atau sebaliknya tidak relevan 

sehingga (pertanyaan atau pernyataan 

tersebut) dibuang atau diganti.
113

 Hasil uji 

validitas dikatakan valid jika terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul 

dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek penelitian.
114

 

Adapun kriteria dalam menguji validitas, 

yaitu: 

1) Apabila rhitung> rtabel, maka kuesioner 

valid, 

2) Apabila rhitung< rtabel, maka dapat 

dikatakan kuesioner tidak valid. 

Uji validitas yang dilakukan bertujuan 

untuk menguji sejauh mana item  

pernyataan angket  yang valid dan mana 

yang tidak. Pernyataan dinyatakan valid jika 

corrected item-total correlation > dari rtabel 

                                                             
112Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Penelitian Gabungan Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 

234. 
113Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 166. 
114Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 172. 
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> 0,361.
115

 Untuk mengetahui taraf 

hubungan atau korelasi antara variabel 

prediktor dan variabel kriterium (Y) maka 

dihitung dengan koefisien korelasi (r):
116

 

 
 

Keterangan : 

r : Koefisien korelasi antara variabel 

X dan variabel Y 

X : Skor perolehan butir tes tertentu 

Y : Skor total 

N : Jumlah subyek yang diteliti 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas ditentukan atas dasar 

proporsi varian total yang merupakan varian 

total sebenarnya. Makin besar proporsi 

tersebut berarti makin tinggi reliabilitasnya. 

uji reliabilitas merupakan suatu instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, 

dalam penelitian ini dilakukan secara 

internal consistency, dengan cara 

mencobakan instrumen sekali saja, 

                                                             
115Syofian Siregar, Statistika Parametik Untuk Penelitian 

Kuantitatif (Jakarta: Bumi Akarsa, 2017), 87. 
116Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif., 209. 
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kemudian data yang diperoleh dianalisis 

dengan teknik tertentu.
117

 Maka dari 

penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

uji reliabilitas digunakan untuk mengukur 

konsisten tidaknya jawaban seseorang 

terhadap item-item pertanyaan atau 

pernyataan di dalam sebuah kuesioner.
118

 

Untuk menguji reliabilitas instrument 

yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu rumus koefisien Alpha karena skor 

pada butir-butir instrument merupakan skor 

bertingkat 1 sampai 5. Instrument yang 

berbentuk multiple choice (pilihan ganda) 

maupun skala bertingkat maka 

reliabilitasnya dihitung dengan 

menggunakan rumus Alpha. Rumus tersebut 

adalah: 

 
Apabila variabel yang diteliti 

mempunyai croncbach’s alpha (α) > 60% 

                                                             
117 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 173. 
118Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis., 
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(0,60) maka variabel tersebut dikatakan 

reliable sebaliknya croncbach’s alpha (α) < 

60% (0,60) maka variabel tersebut 

dikatakan tidak reliable. 

 

b. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini dilakukan pada lima 

pengujian, yakni: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah membandingkan 

antara data yang dimiliki dan data 

berdistribusi normal yang memiliki mean 

dan standar deviasi yang sama dengan 

data.
119

 Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah residual yang diperoleh 

pada penelitian mempunyai distribusi 

normal atau tidak.
120

 Dalam uji normalitas, 

pada umumnya menggunakan prosedur 

Kolmogorov Smirnov.
121

 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal agar 

data bisa digunakan dalam uji F dan uji t, 

jika asumsi ini dilanggar maka uji statistic 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

                                                             
119

Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 

2016), 204. 
120Maulida,“Modul Statistika II, 8. 
121

Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 

dan Tindakan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 173. 
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kecil, untuk mengiji normalitas, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan cara uji 

statistic kolmogrov-Smirnov (K-S), jika nilai 

K-S > α = 0,05 berarti data terdistribusi 

dengan normal atau normalitas terpenuhi.
122

  

2) Uji Non Heteroskedastisitas  

Uji non heteroskedastisitas digunakan 

untuk menguji apakah variabel-variabel 

terjadi varian residual homogen (tidak 

terjadi kasus heteroskedastisitas). Hipotesis 

yang digunakan: 

H0 : varian residual homogen (tidak terjadi 

kasus heteroskedastisitas) 

H1 : varian residual tidak homogen (terjadi 

kasus heteroskedastisitas) 

Jika nilai signifikan (p-value) semua 

variabel independen >0,05, maka H0 

diterima yang artinya varian residual 

homogen (tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas.
123

 Dengan kata lain, 

tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga 

asumsi non heteroskedastisitas terpenuhi.
124
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Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program 

SPSS Edisi Ketujuh (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 

2013),105. 
123

Maulida Nurhidayati, “Modul Statistika II, 9. 
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98 
 

 
 

3) Uji Non Autokolerasi 

Uji non autokrelasi bertujuan menguji 

apakah dalam suatu model regresi linier ada 

korelasi antara residual pada periode t 

dengan residual pada periode t-1 

(sebelumnya). Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lain.
125

  

Untuk mendianogsis adanya 

autokorelasi dalam suatu model regresi 

dilakukan melalui pengujian terhadap uji 

Durbin Watson (uji DW).
126

 Dengan 

ketentuan seperti dibawah ini:
127

 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada 

autokorelasi 

positif 

Tolak 0<d<dL 

Tidak ada 

autokorelasi 

positif 

No 

decision 

dL≤d≤dU 

Tidak ada 

korelasi 

negative 

Tolak 4-dL<d<4 

Tidak ada 

korelasi 

negative 

No 

decision 

4-dU<d<4-

dL 

                                                             
125Ibid.,12. 
126Ibid., 14. 
127Ibid., 16. 
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Tidak ada 

autokorelasi 

positif atau 

negative 

Terima dU<d<4-dU 

Tabel 3.4  Deteksi adanya autokokorelasi dengan 

kriteria durbin waston 

Sumber: Maulida Nurhidayati, “Modul Statistika II: 

Analisis Data dengan SPSS,” Modul (Ponorogo: 

IAIN Ponorogo, tp.th), 10. 

4) Uji Non Multikolineritas 

Uji multikolinearitas dalam penelitian 

ini dilakukan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara 

variabel bebas (independent). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak menjadi korelasi 

diantara variabel independen. 

Multikolinieritas dapat dilihat dari tolerance 

dan VIP (Variance Inflation Factor). 

Adanya multikolinieritas ditunjukkan 

dengan nilai tolerance ≥ 0.01 atau ≤ 10. 
128

 

sehingga asumsi non multikolineritas telah 

terpenuhi. 

5) Uji Linearitas 

Linearitas digunakan untuk mengetahui 

apakah dua variabel mempunyai hubungan 

yang linier atau tidak secara signifikan atau 

hubungan antar variabel yang hendak 

                                                             
128

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program 

SPSS Edisi Ketujuh, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 
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dianalisis untuk mengikuti garis lurus. 

Bahwasannya dalam peningkatan atau 

penurunan kuantitas di satu variabel, akan 

diikuti secara linier oleh peningkatan atau 

penurunan kuantitas di variabel lain.  

c. Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana yaitu analisis 

regresi linier dengan jumlah variabel 

pengaruhnya hanya satu. Dalam membuat regresi 

parametrik ini adalah langkah pertama yang 

paling ideal adalah membuat plotting data antara 

variabel dependen dan variabel independen untuk 

melihat kecenderungan pola data asli, jika data 

tersebut mengikuti pola linier maka akan kita 

dekati dengan jenis regresi ini.
129

Regresi 

sederhana, bertujuan untuk mempelajari 

hubungan antara dua variabel tidak bebas 

(terikat), X adalah penduga bagi intersap (α), b 

adalah penduga bagi koefisien regresi (β), dan 

α,β adalah parameter yang nilainya tidak 

diketahui sehingga diduga menggunakan statistik 

sampel.  

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel independen dan dependen apakah 

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai 

dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

                                                             
129Tukiran Taneredjo, Penelitian Kuantitatif: Sebuah Pengantar 
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Regresi ini untuk mengetahui pengaruh kualitas 

produk dan diferensiasi produk terhadap 

keputusan pembelian dan digunakan untuk 

menjawab H1 dan H2, yang mana: 

H1 : Kualitas Produk (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y) di 

Swalayan Mitra Kauman Sumoroto Ponorogo. 

H2 : Diferensiasi Produk (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y) di 

Swalayan Mitra Kauman Sumoroto Ponorogo. 

Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut: 

Y’ = a + bx 

Keterangan: 

Y’ : variabel dependen (nilai yang 

diprediksikan) 

x : variabel independen 

a : konstanta (nilai Y’ apabila X=0) 

b : koefisien regresi (nilai peningkatan 

atau penurunan). 

Rumus yang dapat digunakan untuk mencari a 

dan b adalah:  

a = 
      

   
= ?−     

b = 
            

              
 

 1    = rata-rata skor variabel X  

 1  = rata-rata skor variabel.
130
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d. Regresi Linier Berganda 

Data dalam penelitian ini digunakan 

mengetahui pengaruh antara variabel 

independen yaitu Kualitas Produk (X1), dan 

Diferensiasi Produk (X2) serta satu variabel 

dependen yaitu keputusan pembelian (Y). 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji 

data adalah dengan menggunakan model analisis 

regresi ganda. Model regresi berganda ini 

mengasumsikan adanya hubungan satu garis 

lurus atau linier antara variabel dependen 

dengan masing-masing prediktornya. Model 

regresi berganda dapat dilihat sebagai berikut 

:
131

 

Y
’
 = a + b1X1 +b2X2 +… + bnxn 

Keterangan : 

Y
’ 
  = nilai pengaruh yang diprediksi 

a  = konstanta  

b  = koefisien regresi 

X  = nilai variabel dependen 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

kualitas produk dan diferensiasi produk. 

Sedangkan terikatnya adalah keputusan 

pembelian. Metode analisis ini menggunakan 

                                                             
131Simamora. Bilson, Analisis Multivariat Pemasaran (Jakarta: 
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program SPSS (Statistic Product and Service 

Solution). Adapun bentuk persamaanya yaitu: 

Y = α + b1.X1+ b2.X2 + b3.X3+ e..... 

Keterangan : 

Y   = Keputusan Pembelian  

α  = Konstanta 

β1,β2  = Koefisien regresi variabel 

Independen 

X1  = Kualitas Produk  

X2  = Diferensiasi Produk 

e  = standar error 

 

e. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Setelah dilakukan analisis regresi berganda, 

maka selanjutnya akan dilakukan analisis 

koefisien determinasi berganda (R
2
) yang 

dilakukan dengan maksud untuk menjelaskan 

keampuhan model persamaan regresi berganda 

dalam menjelaskan pengaruh perubahan pada 

variabel independen yaitu kualitas produk (X1) 

dan diferensiasi produk (X2) terhadap variabel 

dependen yaitu keputusan pembelian (Y).  

Koefisien determinasi (R
2
) menyatakan proporsi 

keragaman pada variabel bergantung yang 

mampu dijelaskan oleh variabel penduganya.
132

 

Nilai R
2
 berkisar antara 0 sampai 1, nilai R

2
 

yang semakin mendekati 1 menunjukkan 
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pengaruh variabel penduga terhadap variabel 

bergantung yang semakin kuat. Sebaliknya, 

semakin mendekati 0 menunjukkan pengaruh 

yang semakin lemah. Nilai koefisien determinasi 

dihitung dengan rumus: 

R
2
 = 

                      

                    
 

2. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan apabila terdapat 

hipotesis yang akan diuji dengan menggunakan 

analisis statistik dan berakhir pada kesimpulan untuk 

menolak atau menerima H0 atau menerima atau 

menolak Ha.
133

Adapun dalam uji hipotesis, terdiri dari: 

a. Uji t 

Analisis perbandingan satu variabel bebas 

dikenal dengan uji t. Tujuan uji t adalah untuk 

mengetahui perbedaan variabel yang 

dihipotesiskan. Dalam artian untuk mengetahui 

perngaruh variabel bebas secara sendiri-sendiri 

terhadap variabel terikat.  

Ha diterima, jika |thitung| > ttabel dan jika sig < 

ά (0,05). Sedangkan H0 diterima jika |thitung| < 

ttabel dan jika sig > ά (0,05). Ha adalah hipotesis 

bersifat positif, sedangkan H0 hipotesis bersifat 

negatif.
134
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b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F juga dikenal dengan istilah anova (analysis 

of variance). Uji F adalah tergolong analisis 

komparatif yang terdiri dari dua variabel atau 

lebih. Tujuannya adalah untuk membandingkan 

lebih dari dua rata-rata. Gunanya untuk menguji 

kemampuan generalisasinya artinya data sampel 

dianggap dapat mewakili populasi.  

Ha diterima, jika Fhitung > Ftabel. Jika Ha 

diterima artinya signifikan. H0 diterima, jika 

Fhitung < Ftabel. Jika H0 diterima artinya tidak 

signifikan.
135

 

 

  

                                                             
135Riduwan dan H. Sunarto, Pengantar Statistika untuk 

Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis (Bandung: Alvabeta, 

2017), 20-21.   
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BAB IV
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengujian Instrumen   

Pengujian instrument berupa validitas dan reliabilitas 

dilakukan dengan menggunakan software SPSS 23.0. 

Berikut ini adalah hasil uji instrumen dengan menggunakan 

metode validitas dan reliabilitas yang dilakukan dengan 30 

responden pada konsumen di Swalayan Mitra Kauman 

Sumoroto Ponorogo:  

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan menghitung 

korelasi antara skor atau butir pertanyaan dengan 

skor kontruk atau variabel. Dalam uji ini, setiap item 

akan diuji korelasinya dengan skor total variabel 

yang dimaksud. Validitas atau kesahihan 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu 

mengukur apa yang ingin di ukur (a valid meansure 

if it successfully meansure the phenomenon). Untuk 

menguji validitas instrumen dengan melihat nilai 

Correlation Coefficients. Untuk sampel 30 

responden dengan alpha (α = 5 % atau 0,05), didapat 

r tabel 0,361 (tabel of critical value r the pearson 

product moment correlation coefficiens). 

1) Apabila r hitung > rtabel, maka kuesioner tersebut 

valid 

2) Apabila r hitung < rtabel , maka dapat dikatakan 

kuesioner tidak valid 

106 
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Berikut ini hasil uji validitas masing-masing 

pernyataan 

Variabel Item 

Pernyataan 

R-

Tabel 

R-

Hitung 

Keterangan 

Kualitas 

produk  

(X1) 

KP 1 0.361 0.766 Valid 

KP 2 0.361 0.819 

KP 3 0.361 0.872 

KP 4 0.361 0.816 

Diferensiasi 

Produk 

(X2) 

 

DP 1 0.361 0.783 Valid 

 DP 2 0.361 0.710 

DP 3 0.361 0.569 

DP 4 0.361 0.567 

DP 5 0.361 0.796 

DP 6 0.361 0.614 

DP 7 0.361 0.832 

DP 8 0.361 0.828 

DP 9 0.361 0.710 

DP 10 0.361 0.677 

DP 11 0.361 0.717 

DP 12 0.361 0.722 

DP 13 0.361 0.732 

DP 14 0.361 0.734 

DP 15 0.361 0.612 

DP 16 0.361 0.640 

DP 17 0.361 0.682 

DP 18 0.361 0.800 
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Keputusan 

Pemebelia 

(Y) 

KPem 1 0.361 0.783 Valid 

KPem 2 0.361 0.710 

KPem 3 0.361 0.569 

KPem 4 0.361 0.567 

KPem 5 0.361 0.796 

KPem 6 0.361 0.614 

KPem 7 0.361 0.832 

KPem 8 0.361 0.828 

KPem 9 0.361 0.710 

KPem 10 0.361 0.677 

KPem 11 0.361 0.717 

KPem 12 0.361 0.722 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Sumber: data diolah peneliti 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat diketahui 

bahwa hasil dari uji validitas pada seluruh item 

pernyataan  memiliki nilai corrected item-total 

correlation (r-hitung) > r-tabel, sehingga disimpulkan 

bahwa seluruh item pernyataan pada instrument 

penelitian valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur 

pengaruh kualitas produk dan diferensiasi produk 

terhadap keputusan pembelian. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

instrument (indikator) yang digunakan dapat dipercaya 

sebagai alat ukur variabel. Pengujian relibilitas dilakukan 

dengan membandingkan nilai  Cronbach’s Alpha dengan 

nilai 0.6. Jika nila Cronch;s Alpha lebih dari 0.6 maka 

variabel yang diteliti reliable. Hasil uji reliabilitas 

sebagai berikut: 
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Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Cross of 

Value 

Keterangan 

Kualitas Produk 

(X1) 

0.832 0.6 Reliabel 

Diferensiasi 

Produk (X2) 

0.939 0.6 Reliabel 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

0.902 0.6 Reliabel 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Sumber: data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan hasil dari tabel 4.2 dapat diketahui 

bahwa besarnya nilai Cronbach’s Alpha untuk kualitas 

produk, diferensiasi produk dan keputusan pembelian 

lebih dari 0.6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh pernyataan dari instrument penelitian dinyatakan 

reliabel, berarti instrumen yang dimiliki dapat digunakan 

sebagai instrument pengumpulan data penelitian. 

B. Hasil Pengujian Deskripsi 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui 

pembagian kuesioner secara langsung kepada responden, 

yaitu dengan cara menemui langsung responden untuk 

selanjutnya diberikan kuesioner untuk diisi. Hal ini 

diharapkan agar lebih efektif untuk menjelaskan secara 

langsung kepada responden terkait pernyataan dalam 

kuesioner yang dibagikan, supaya responden benar-benar 

memahami setiap butir pernyataan pada kuesioner. Obyek 

penelitian ini adalah konsumen Teh botol sosro di 

Swalayan Mitra Kauman Sumoroto Ponorogo dengan 

sampel atau responden sebanyak 100 orang. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan teknik Sampling Insidental, yakni 
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siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan 

peneliti. Penelitian dilakukan pada 30 juni 2019 sampai 12 

Juli 2019. Deskripsi data dalam penelitian ini disajikan 

berdasarkan karakteristik responden. Adapun deskripsi dari 

data umum responden disajikan sebagai berikut: 

1. Usia Responden 

Usia reponden yang menjawab pernyataan 

kuesioner dalam penelitian ini diklasifikasikan 

menjadi empat kategori. Yang dijelaskan pada tabel 

4.3 sebagai berikut: 

USIA 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 13-18 thn 14 14.0 14.0 14.0 

19-22thn 17 17.0 17.0 31.0 

23-40thn 47 47.0 47.0 78.0 

41-60thn 22 22.0 22.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4.3 Usia responden. Sumber: Data Hasil Pengolahan 

SPSS 23.0, 2019. 

Bedasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa 

usia konsumen Teh botol sosro di Swalayan Mitra 

Kauman Sumoroto Ponorogo paling banyak adalah 

pada usia 23-40 tahun sebesar 47 % atau  responden. 
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Hal tersebut berarti bahwa Konsumen Teh botol 

sosro di Swalayan Mitra Kauman Sumoroto 

Ponorogo mayoritas seseorang yang berusia 23-40 

tahun yaitu dimana seseorang yang sudah bekerja 

atau berumah tangga untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

2. Jenis Kelamin Responden 

Data terkait jenis kelamin responden yang 

menjawab kuesioner dalam penelitian ini pada 

konsumen Teh botol sosro di Swalayan Mitra 

Kauman Sumoroto Ponorogo dikelompokkan 

menjadi dua. Yang dijelaskan dalam tabel 4.4 

sebagai berikut: 

JENIS KELAMIN 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 36 36.0 36.0 36.0 

perempuan 64 64.0 64.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4.4 jenis kelamin. Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 

23.0 Tahun 2019. 

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh kesimpulan 

bahwa responden pada konsumen Teh botol sosro di 

Swalayan Mitra Kauman Sumoroto Ponorogo paling 

banyak dengan jenis kelamin perempuan yakni 
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sebesar 64% atau  responden dan untuk responden 

laki-laki sebesar 36% atau  responden. Mayoritas 

responden pada konsumen Teh botol sosro di 

Swalayan Mitra Kauman Sumoroto Ponorogo 

berjenis kelamin perempuan. 

3. Pekerjaan Responden 

Data terkait pekerjaan responden yang 

menjawab kuesioner dalam penelitian ini pada 

konsumen Teh botol sosro di Swalayan Mitra 

Kauman Sumoroto Ponorogo dikelompokkan 

menjadi enam. Yang dijelaskan dalam tabel 4.5 

sebagai berikut: 
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PEKERJAAN 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pelajar 14 14.0 14.0 14.0 

Mahasiswa 5 5.0 5.0 19.0 

PNS 12 12.0 12.0 31.0 

Karyawan 

swasta 
26 26.0 26.0 57.0 

Ibu rumah 

tangga  
24 24.0 24.0 81.0 

Pedagang  19 19.0 19.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel  4.5 pekerjaan. Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 23.0 

Tahun 2019. 

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh kesimpulan 

bahwa responden pada konsumen Teh botol sosro di 

Swalayan Mitra Kauman Sumoroto Ponorogo paling 

banyak dengan pekerjaan Karyawan Swasta yaitu 

dengan persentasi 26%, disusul dengan Ibu rumah 

tangga dengan persentase 24%, disusul Pedagang 

dengan dengan persentase 19%, disusul dengan 

pelajar dengan persentase 14%, disusul dengan PNS 

dengan persentase 12%, dan yang paling sedikit 

mahasiswa yaitu dengan persentase 5%. Mayoritas 
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konsumen teh botol sosro di toko Mitra Kauman 

Sumoroto Ponorogo yaitu karyawan swasta. 

C. Hasil Analisis Data 

Berikut ini adalah hasil analisis data kuesioner pada 

konsumen Teh botol sosro di Swalayan Mitra Kauman 

Sumoroto Ponorogo: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini dilakukan pada lima pengujian, 

yakni: 

a. Teknik Normalitas 

Teknik normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal agar data bisa digunakan dalam uji 

F dan uji t, jika asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil, 

untuk menguji normalitas, dalam penelitian ini 

penulis menggunakan cara uji statistic non 

parametrickolmogroo-Smirnoo (K-S), jika nilai K-S 

jauh diatas α = 0.05 berarti data terdistribusi dengan 

normal. Berikut hasil dari uji normalitas dalam 

penelitian ini: 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 100 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation 3.18698803 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .071 

Positive .071 

Negative -.054 

Test Statistic .071 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Tebel 4.6 hasil uji normalitas. Sumber: data diolah peneliti 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa 

nilai signifikan uji Kolmogrov-Smirnov lebih besar 

dari 0.05 yaitu 0.200 maka dapat disimpulkan 

bahwa residual model regresi berdistribusi normal. 

Model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas 

atau dapat dikatakan memiliki distribusi normal. 

b. Uji Non Heteroskedastisitas 

Perhitungan ada tidaknya gejala ini dapat 

dilakukan dengan cara menentukan formulasi 

regresi linier berganda dengan menggunakan 
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keputusan pembelian residual sebagai variabel 

dependen (variabel terikat). Kemudian melakukan 

regresi linier berganda dengan variabel 

dependennya adalah keputusan pembelian residual 

sedangkan variabel independennya adalah kualitas 

produk (X1) dan diferensiasi produk (X2). 

Hipotesis yang digunakan : 

H0: Varian residual homogeny (tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas) 

H1 : Varian residual tidak homogeny (terjadi kasus 

heteroskedastisitas) 

Jika nilai signifikan (p-value) semua variabel 

independen > 0.05 maka H0 diterima yang artinya 

varian residual homogeny (tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas). Hasil dari pengujian 

heteroskedastisitas dapat dilihat sebagai berikut: 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -.613 1.941  -.316 .753 

KUALITAS 

PRODUK 
.016 .134 .016 .119 .906 

DIFERENSIASI 

PRODUK 
.041 .036 .150 1.128 .262 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Dependen variabel : keputusan pembelian. tabel 4.7 hasil pengujian 

heteroskedastitas 

Tabel 4.7 menunjukkan hasil pengujian 

heteroskedastitas dengan variabel dependen adalah 

keputusan pembelian. Dari hasil tersebut, dapat 

dibuat keterangan yang ditunjukkan pada tabel 

tabel 4.5. 

Variabel t Sig Keterangan 

Kualitas Produk (X1) 0.119 0.906 Tidak ada pengaruh 

Diferensiasi Produk 

(X2) 
1.128 0.262 

Tidak ada 

penagaruh 

Tabel 4.8 hasil pengujian heteroskedastitas. Sumber: data 

diolah peneliti. 

Tabel 4.8 menunjukkan hasil pengujian 

heteroskedastisitas. Dari hasil tersebut, diketahui 
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bahwa nilai signifikan variabel kualitas produk dan 

variabel diferensiasi produk memiliki nilai 

signifikansi lebih besar dari 0.05 (alpha 5%), yang 

berarti tidak ada pengaruh variabel dependen 

(keputusan pembelian) terhadap kualitas produk 

dan diferensiasi produk. Karena variabel kualitas 

produk dan diferensiasi produk tidak ada pengaruh 

terhadap keputusan pembelian maka H0 diterima. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

c. Uji Non Autokorelasi 

Nilai dU dan dL diperoleh dengan melihat 

tabel durbin waston. Dalam penelitian ini, banyak 

variabel independen yang digunakan adalah 2 

dengan banyaknya data adalah 100 sehingga k=2 

dan n=100. Dengan menggunakan tingkat 

kesalahan α = 0,05 diperoleh nilai du= 1715. 

Nilai Durbin 

Watson 

Tabel Durbin 

Watson 

Keterangan 

dU 4-dU 

2.282 1,715 2.285 Tidak ada 

autokorelasi 

Tabel 4.9 hasil pengujian autokorelasi, sumber : data diolah 

peneliti, 2019 

Tabel 4.9 menunjukkan nilai durbin-watson 

yang diperoleh dari hasil regresi adalah sebesar 

2.282 terletak diantara nilai dU (1,715) dan nilai 4-

dU (2,285) sehingga H0 diterima. Artinya tidak 
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terdapat autokorelasi pada model regresi dan 

asumsi non autokorelasi telah terpenuhi. 

d. Uji Non Multikolinearitas 

Hasil pengujian multikolinieritas ditunjukkan 

sebagai berikut: 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5.176 3.102  1.669 .098   

KUALITAS 

PRODUK 
.048 .215 .018 .222 .825 .568 1.760 

DIFERENSIASI 

PRODUK 
.572 .058 .791 9.834 .000 .568 1.760 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

Tabel 4.10 hasil pengujian multikolinieritas. Sumber: data diolah 

peneliti. 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa 

variabel kualitas produk (X1) mempunyai nilai 

tolerance 0.568 dan nilai VIF 1.760. variabel 

diferensiasi produk (X2) mempunyai nilai tolerance 

0.568 dan nilai VIF 1.760. dengan demikian 

seluruh variabel bebas dalam penelitian ini 
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mempunyai nilai VIF di atas 1 dan di bawah 10, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

e. Uji Linieritas  

Uji linieritas yaitu untuk mengetahui bentuk 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat, dimana:  

1) Jika nilai sig. deviation from linierity > 0,05 

maka terdapat hubungan yang linier antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. 

2) Jika nilai sig. deviation from linierity < 0,05 

maka tidak terdapat hubungan yang linier 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 4. 11 sebagai 

berikut: 

 Sig. Deviation From 

Linearity 

Batas 

X1 → Y 0, 072 0,05 

X2 → Y 0,802 0,05 

Tabel 4. 11 sumber data diolah peneliti, 2019 

Berdasarkan hasil uji linieritas diketahui bahwa: 

1) X1 → Y Nilai sig. Deviation linearity sebesar 

0,072 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang linier antara X1 

dengan Y. 
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2) X2 → Y Nilai sig. Deviation linearity sebesar 

0,802 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang linier antara X2 

dengan Y. 

2. Analisis Regresi Linier Sederhana  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

sederhana dalam menganalisis data, bertujuan untuk 

mempengaruhi pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen, yaitu: 

a. Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian  

Hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana 

variabel kualitas produk dapat dilihat dibawah ini: 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .537
a
 .289 .282 4.527 

a. Predictors: (Constant), KUALITAS PRODUK 

Tabel 4.12 Hasil Analisisi Regresi Linear Sederhana (X1) Y. 

Sumber pengolahan data SPSS 23.0, 2019 

Dari hasil output di atas menunjukkan bahwa 

koefisien korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,537 

yang mengartikan bahwa kualitas produk memiliki 

hubungan positif terhadap keputusan pembelian. 

Koefisien determinasi (R square) sebesar 0,289 

menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki 

pengaruh sebesar 28,9% berpengaruh terhadap 
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keputusan pembelian dan 71,1% lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

b. Pengaruh Diferensiasi Produk Terhadap Keputusan 

pembelian 

Hasil perhitungan analisis regresi linier 

sederhana variabel promosi dapat dilihat dibawah 

ini: 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .802
a
 .644 .640 3.204 

a. Predictors: (Constant), DIFERENSIASI PRODUK 

Tabel 4.13 Hasil Analisisi Regresi Linear Sederhana (X1) 

Y. Sumber pengolahan data primer, 2019 

Dari hasil output di atas menunjukkan bahwa 

koefisien korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,802 

yang mengartikan bahwa diferensiasi produk 

memiliki hubungan positif terhadap keputusan 

pembelian. Koefisien determinasi (R square) sebesar 

0,644 menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki 

pengaruh sebesar 64,4% berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian dan 35,6% lainnya dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

 

 

 

 



123 
 

 
 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh kualitas produk dan 

diferensiasi produk terhadap keputusan pembelian, serta 

mengetahui diantara variabel X tersebut yang paling 

dominan mempengaruhi variabel Y. hasil estimasi 

koefisien model regresi linier berganda dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan 

secara linear antara dua atau lebih variabel 

independen(X1,X2, .. Xa) dengan variabel dependen 

(Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen 

apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

Adapun hasil uji regresi berganda menggunakan 

SPSS dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.176 3.102  1.669 .098 

KUALITAS 

PRODUK 
.048 .215 .018 .222 .825 

DIFERENSIASI 

PRODUK 
.572 .058 .791 9.834 .000 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

Tabel 4.14 regresi linier berganda. Sumber pengolahan data 

primer, 2019 

 

Berdasarkan pada tabel 4.14 hasil regresi linear 

berganda yang diteliti pada kualitas produk, diferensiasi 

produk terhadap Keputusan pembelian dapat dibuat 

model persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 5,176 + 0,048X1 + 0,572X2 

Berdasarkan perhitungan persamaan regresi linear 

berganda di atas menunjukkan bahwa: 

a. Koefisien konstanta sebesar 5,176 artinya apabila 

kualitas produk dan diferensiasi produk nilainya 

tetap maka keputusan pembelian sebesar 5,176. 

b. Hasil perhitungan nilai koefisien variabel kualitas 

produk sebesar 0,048 artinya apabila kualitas 
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produk meningkat sebesar 1% maka keputusan 

pembelian akan bertambah 0,048. 

c. Hasil perhitungan nilai koefisien variabel 

diferensiasi produk sebesar 0,572 artinya apabila 

diferensiasi produk meningkat sebesar 1% maka 

keputusan pembelian akan bertambah 0,572. 

4. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Untuk mengetahui besar pengaruh dari X1 dan X2 

terhadap Y (kualitas produk dan diferensiasi produk 

terhadap keputusan pembelian) dapat diketahui dengan 

menghitung nilai R
2
 square (koefisien determinasi). 

Nilai R square dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .802
a
 .644 .637 3.220 

a. Predictors: (Constant), DIFERENSIASI PRODUK, KUALITAS 

PRODUK 

Tabel 4.15 Tabel Hasil Analisis Koefisien Determinasi. 

Sumber: Hasil pengolahan data primer SPSS 23.0, 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui bahwa nilai R 

yang diperoleh sebesar 0,802 menunjukkan bahwa 

hubungan antara X1 (kualitas produk) dan X2 

(diferensiasi produk) terhadap Y (keputusan pembelian) 

tergolong cukup kuat. Nilai R Square yang diperoleh 

sebesar 0,644 memiliki arti bahwa pengaruh X1 

(kualitas produk) dan X2 (diferensiasi produk) terhadap 
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Y (keputusan pembelian) adalah sebesar 0,644 atau 

64,4% dan sisanya 35,6% dipengaruhi oleh faktor lain 

selain kualitas produk dan diferensiasi produk (X1 dan 

X2) yang tidak masuk dalam model.  

D. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis dilkukan dengan menggunakan program 

software SPSS 23.0. Uji hipotesis dilakukan dengan tiga 

pengujian, yakni: 

1. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel independen memiliki 

pengaruh pada variabel dependen dengan derajat 

keabsahan 5%. Pengambilan kesimpulannya dengan 

melihat nilai sig. dibandingkan dengan nilai α (5%) 

atau membandingkan thitung dengan ttabel. Hasil Uji t 

pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel di bawah 

ini: 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coefficie

nts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 5.176 3.102  1.669 .098 

KUALITAS 

PRODUK 
.048 .215 .018 .222 .825 

DIFERENSIASI 

PRODUK 
.572 .058 .791 9.834 .000 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

Tabel 4.16 Sumber pengolahan data primer, 2019  

Berdasarkan dari tabel 4.16 di ketahui bahwa: 

1) Nilai thitung kualitas produk sebesar 0,222 

dengan signifikansi 0,825 dan nilai ttabel 1,984, 

maka thitung > ttabel atau 0,222 < 1,984 artinya 

kualitas produk tidak berpengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

2) Nilai thitung diferensiasi produk sebesar 9,834 

dengan signifikansi 0,000 dan nilai ttabel 1,984, 

maka thitung > ttabel atau 9,834 > 1,984 artinya 

diferensiasi produk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 
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2. Uji simultan (Uji F) 

Berikut ini hasil uji kesesuaian model atau Uji F 

ditunjukkan pada tabel dibawah: 

Hasil uji variabel kualitas produk (X1) dan 

diferensiasi produk (X2) terhadap Keputusan 

Pembelian(Y) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1818.178 2 909.089 87.696 .000
b
 

Residual 1005.532 97 10.366   

Total 2823.710 99    

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

b. Predictors: (Constant), DIFERENSIASI PRODUK, KUALITAS 

PRODUK 

Tabel 4.17 hasil Uji F. Sumber pengolahan data primer, 2019. 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.17 

dapat dijelaskan hasil uji F.  Pengujian secara simultan 

menunjukkan bahwa nilai F sebesar 87,696 dengan nilai 

signifikansi 0,000. Sedangkan untuk Ftabel dikolom 2 

lajur dk (n-2) = 100-2 = 98 diperoleh nilai 3,09 Maka 

Fhitung > Ftabel, sehingga secara simultan (bersama-

sama) kualitas produk dan diferensiasi produk 
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berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 

pembelian. 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kualitas produk dan diferensiasi produk  terhadap 

keputusan pembelian produk teh botol sosro di swalayan 

Mitra Kauman Sumoroto Ponorogo. Variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari kualitas produk dan diferensiasi 

produk. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

bahwa variabel kualitas produk dan diferensiasi produk 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk teh botol sosro. Dan pengujian yang 

telah dilakukan diatas maka diperoleh jawaban untuk 

masing-masing rumusan dan dapat diuji hipotesis 

penelitian yang telah dibuat sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Hasil analisis dengan bantuan program 

komputer SPSS 23.0 for windows menunjukkan 

koefisien korelasi sebesar 0,537 dan koefisien 

determinasi R
2
 sebesar 0,289 yang berarti bahwa 

terdapat pengaruh yang positif kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian produk teh botol sosro 

di swalayan Mitra Kauman Sumoroto Ponorogo 

sebesar 28,9% dan lainnya dipengaruhi oleh faktor 

lain. Uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa thitung 

kualitas produk sebesar 0,222 dengan signifikansi 

0,825 dan nilai ttabel 1,984, maka thitung > ttabel atau 

0,222 < 1,984 artinya kualitas produk tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Puji 

Isyanto, dkk, bahwa Kualitas produk memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Sedangkan menurut kotler kualitas produk 

adalah karakteristik produk atau karakteristik produk 

yang tergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan yang diinginkan 

atau diimplementasikan.
136

 Dan Lupiyoadi 

menyatakan bahwa produk yang konsumen gunakan 

berkualitas dan mereka lebih cenderung melihat 

produk dari segi kualitas dibandingkan faktor-faktor 

yang lainnya.
137

 Berdasarkan penelitian dan teori 

diatas maka H0 diterima, bahwa Tidak terdapat 

pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian Teh Botol Sosro pada pengunjung di 

Swalayan MITRA Kauman Sumoroto Ponorogo. 

2. Pengaruh Diferensiasi Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil analisis dengan bantuan program 

komputer SPSS 23.0 for windows menunjukkan 

koefisien korelasi sebesar 0,802 dan koefisien 

determinasi R2 sebesar 0,644 yang berarti bahwa 

terdapat pengaruh yang diferensiasi produk terhadap 

                                                             
136

Kotler, phillip dan Gary amstrong , Prinsip-PrinsipPemasaran 

edisi 2 jilid 1., 272. 
137Angelina Rares dan Rotinsulu Jopie Jorie, The Effect of The Price, 

Promotion, Location, Brand Image and Quality Products Towards The 

Purchase Decision of Consumers., 592-604. 
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keputusan pembelian produk teh botol sosro di 

swalayan Mitra Kauman Sumoroto Ponorogo sebesar 

64,4% dan lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. Uji t 

yang dilakukan menunjukkan bahwa thitung 

diferensiasi produk sebesar 9,834 dengan signifikansi 

0,000 dan nilai ttabel 1,984 maka thitung > ttabel atau 

9,834 > 1,984 artinya diferensiasi produk 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

Andi Janna Purwanti bahwa diferensiasi produk 

berpengaruh secara signifikan pada keputusan 

pembelian. Sedangkan Kotler & Keller 

mengemukakan bahwa diferensiasi produk 

merupakan strategi yang membuat produk berbeda 

dengan competitor bahkan melebihinya sehingga hasil 

yang dapat dinilai oleh konsumen dan nilai yang 

diharapkan dapat memengaruhi pilihan dan 

kepentingan konsumen yang paling istimewa.
138

 

Menurut Porte untuk mencapai posisi keunggulan 

kompetitif oleh suatu organisasi adalah: diferensiasi 

produk, karena dapat memengaruhi keputusan 

pembelian konsumen sehingga dapat meningkatkan 

laba perusahaan.
139

 Berdasarkan penelitian dan teori 

                                                             
138 Heru, Hevri. “Pengaruh Diferensiasi Produk, Citra Merek, dan 

Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha (Studi kasus 

pada pengguna sepeda motor Yamaha di Kota Tangerang)”. Jurnal. Vol.3 

No. 7, Jakarta, 2016, 26. 
139  Joy I. Dirisu, Oluwole Iyiola and O. S. Ibidunni, Product 

Differentiation: A Tool Of Competitive Advantage And Optimal 
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diatas maka H0 ditolak, bahwa Terdapat pengaruh 

diferensiasi produk terhadap keputusan pembelian 

Teh Botol Sosro pada pengunjung di Swalayan 

MITRA Kauman Sumoroto Ponorogo. 

3.  Pengaruh Kualitas Produk dan Diferensiasi 

Produk terhadap Keputusan Pembelian  

Hasil analisis dengan bantuan program 

komputer SPSS 23.0 for windows menunjukkan 

koefisien korelasi sebesar 0,802 dan koefisien 

determinasi R2 sebesar 0,644 yang berarti bahwa 

terdapat pengaruh yang positif kualitas produk dan 

diferensiasi produk terhadap keputusan pembelian 

produk teh botol sosro di swalayan Mitra Kauman 

Sumoroto Ponorogo sebesar 64,4 % dan lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain. Uji F yang dilakukan 

menunjukkan bahwa F sebesar 87,696 dengan nilai 

signifikansi 0,000. Sedangkan untuk Ftabel dikolom 2 

lajur dk (n-2) = 100-2 = 98 diperoleh nilai 3,09. Maka 

Fhitung > Ftabel, sehingga secara simultan (bersama-

sama) kualitas produk dan diferensiasi produk 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.  

Berdasarkan penelitian Ariya Yusmita B, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Produk dan 

Diferensiasi Produk berpengaruh secara signifikan 

terhadap Pengambilan Keputusan. Menurut Kotler 

Keputusan pembelian dipengaruhi oleh kekuatan 

internal antara lain faktor pribadi dan psikologis dan 

                                                                                                                                 
Organizational Performance  (A Study Of Unilever Nigeria Plc), European 

Scientific Journal December 2013 edition vol.9, No.34 ISSN, 206. 
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kekuatan eksternal yaitu bauran pemasaran.
140

 

Menurut Kotler dan Amstrong Terdapat beberapa 

macam atribut produk. Dari beberapa atribut produk, 

Kualitas produk sebagai salah satu unsur komponen 

atribut produk yang menjadi pertimbangan konsumen 

dalam pembelian. Kualitas produk yang baik akan 

memberikan kesempatan kepada konsumen untuk 

melakukan keputusan pembeli.
141

 Meskipun ada 

banyak faktor dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen, dalam hal ini tidak di pungkiri 

bahwa strategi diferensiasi produk dan kualitas produk 

juga merupakan elemen yang penting untuk 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan 

sebagai salah satu penentu keberhasilan suatu 

perusahaan.
142

 Berdasarkan penelitian dan teori diatas 

maka H0 diterima, bahwa Terdapat pengaruh kualitas 

produk dan diferensiasi produk terhadap keputusan 

pembelian Teh Botol Sosro pada pengunjung di 

Swalayan MITRA Kauman Sumoroto Ponorogo. 

 

                                                             
140Umi Elan dan Edditio, Pengaruh Diferensiasi Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Handphone Samsung di Wtc Surabaya, Vol.01, 

Nomor 02, Desember 2012, 101–116. 
141 Kotler, Phillip dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran., 

272-274. 
142 Jhon Robert Maneking Dan Bode Lumanauw, Analysis Of 

Pricing Strategy, Product Differentiation, Product Quality, And Location 

Towards The Purchasing Decision Of Consumer At Pt. Columbia Perdana 

Manado, Jurnal Emba  Vol.3 No.1 Maret 2015, 1174. 
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F. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan dan diusahakan sesuai 

prosedur ilmiah akan tetapi masih memiliki keterbatasan 

yaitu: 

a. Variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel terikat sebesar 

64,4%. Itu artinya masih ada 35,6% dipengaruhi oleh 

variabel lain dan tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Hal ini menunjukkan bahwa kedua faktor ini belum 

dapat menunjukkan  faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

b. Penggunaan kuesioner sebagai pengumpulan data 

walaupun dianggap responden dapat memberikan 

jawaban yang sesuai dengan kondisi yang 

sesungguhnya, namun pada kenyataannya hal 

tersebut sulit dikontrol. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai 

variabel kualitas produk dan diferensiasi produk terhadap 

keputusan pembelian konsumen produk Teh Botol Sosro di 

swalayan Mitra Kauman Sumoroto Ponorogo dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Berdasarkan hasil uji t diperoleh thitung untuk variabel 

kualitas produk sebesar 0,222, sedangkan ttabel sebesar 

1,984 maka H0 diterima sehingga tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian. 

2) Berdasarkan hasil uji t thitung untuk variabel 

diferensiasi produk sebesar 9,874 sedangkan ttabel 

sebesar 1,984 maka H0 ditolak sehingga ada pengaruh 

yang signifikan antara diferensiasi produk terhadap 

keputusan pembelian.  

3) Terdapat pengaruh secara silmultan (bersama-sama) 

yang signifikan kualitas produk dan diferensiasi 

produk terhadap keputusan pembelian konsumen 

produk Teh Botol Sosro di swalayan Mitra Kauman 

Sumoroto Ponorogo. Berdasarkan hasil analisis uji F 

diperoleh Fhitung = 87,696 > 3,09, maka H0 ditolak 

sehingga secara simultan  ( bersama-sama) kualitas 

produk dan diferensiasi produk berpengaruh signifikan 

positif terhadap keputusan pembelian.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan 

diatas, maka saran yang dapat direkomendasikan untuk 

menjaga pertimbangan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, mengingat semakin banyak 

kompetitor di bidang industri yang sama, hendaknya 

produk perlu meningkatkan kualitas produk agar 

konsumen tetap loyal dan konsumen tidak berpindah 

untuk memilih produk milik kompetitor lain yang 

sejenis. Diharapkan bagi perusahaan terus melakukan 

riset dan pengembangan, serta melakukan evaluasi 

secara teratur terkait pengembangan produk agar dapat 

mempertahankan eksistensinya. Hal tersebut sebagai 

bagian dari strategi produk dapat meningkatkan peluang 

bagi produsen untuk mendapatkan market share yang 

lebih menjanjikan. 

2. Bagi konsumen, untuk lebih selektif dalam memilih 

produk the botol sosro sehingga dalam melakukan 

keputusan pembelian tetap memperhatikan kondisi 

suatu produk meliputi kualitas, keamanan, ketahanan 

pada kemasan produk minuman siap saji tersebut.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan 

penelitian diluar variabel bebas (kualitas produk dan 

diferensiasi produk) yang digunakan dalam penelitian 

ini, hal ini dikarenakan hasil konstribusi salah satu 

variabel bebas pada X1 (kualitas produk) terhadap 

keputusan pembelian yang dilakukan peneliti memiliki 

korelasi yang lemah yaitu hanya 28,9%, sedangkan 

terdapat variabel lain yang mempengaruhi keputusan 



137 
 

 
 

pembelian produk teh botol sosro yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 
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