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Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Pengaruh Produk dan
Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sabun Cair Lux”. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh produk dan harga terhadap keputusan pembelian
sabun cair lux dan menganalisis faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi
keputusan pembelian sabun cair lux.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan membagikan
kuesioner di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta pada bulan oktober november 2012. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa konsumen sabun
cair lux di Universitas Kristen Duta Wacana. Sampel yang diambil sebanyak 100
responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability
sampling dan teknik penyebaran kuesioner menggunakan purposive random
sampling.
Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan uji validitas dan
reliabilitas, analisis persentase, dan analisis regresi berganda, pengujian hipotesis
yaitu uji t dan uji F, dan analisis koefisien determinasi (R²). Berdasarkan hasil
penelitian, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y = 0,867 + 0,387 Produk
+ 0,393 Harga. Berdasarkan analisis data statistik, indikator - indikator pada
penelitian ini bersifat valid dan variabelnya bersifat reliabel. Secara individu dari
masing - masing variabel semuanya memiliki pengaruh, harga dengan koefisien
regresi sebesar 0,393 dan produk dengan koefisien regresi sebesar 0,387. Dari
hasil analisis uji t diperoleh variabel produk dengan t hitung > t tabel yaitu 4,527
> 1,985 dan variabel harga dengan t hitung > t tabel yaitu 3,766 > 1,985.
Kemudian dari hasil analisis uji F dengan F hitung > F tabel yaitu 34,739 > 3,09
dan memiliki probabilitas signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000.
Dengan itu dapat dibuktikan bahwa inovasi produk dan harga produk memiliki
pengaruh terhadap keputusan pembelian dan diharapkan jika ingin membantu
meningkatkan penjualan, maka harus tetap memberikan produk yang baik serta
berkualitas dan melakukan penyesuaian/penetapan harga yang tepat.

Kata kunci : Produk, Harga, dan Keputusan pembelian
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Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Pengaruh Produk dan
Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sabun Cair Lux”. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh produk dan harga terhadap keputusan pembelian
sabun cair lux dan menganalisis faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi
keputusan pembelian sabun cair lux.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan membagikan
kuesioner di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta pada bulan oktober november 2012. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa konsumen sabun
cair lux di Universitas Kristen Duta Wacana. Sampel yang diambil sebanyak 100
responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability
sampling dan teknik penyebaran kuesioner menggunakan purposive random
sampling.
Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan uji validitas dan
reliabilitas, analisis persentase, dan analisis regresi berganda, pengujian hipotesis
yaitu uji t dan uji F, dan analisis koefisien determinasi (R²). Berdasarkan hasil
penelitian, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y = 0,867 + 0,387 Produk
+ 0,393 Harga. Berdasarkan analisis data statistik, indikator - indikator pada
penelitian ini bersifat valid dan variabelnya bersifat reliabel. Secara individu dari
masing - masing variabel semuanya memiliki pengaruh, harga dengan koefisien
regresi sebesar 0,393 dan produk dengan koefisien regresi sebesar 0,387. Dari
hasil analisis uji t diperoleh variabel produk dengan t hitung > t tabel yaitu 4,527
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Pada zaman yang perkembangannya begitu cepat seperti saat ini banyak

W

perusahaan yang berlomba - lomba menghasilkan produk yang berkualitas,
hal ini terjadi karena kebutuhan konsumen terhadap suatu barang semakin
bervariasi dan semakin selektif. Melihat hal ini perusahaan pun berlomba
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untuk menghasilkan produk dan mengembangkan produk yang disesuaikan
dengan selera dan kebutuhan konsumen. Salah satu produk yang merupakan
barang kebutuhan sehari - hari adalah sabun. Sabun merupakan salah satu dari
produk convenience atau barang yang dikonsumsi sehari - hari oleh
konsumen dan pembeliannya dapat dilakukan sesering mungkin sesuai
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keinginan konsumen.
Sabun merupakan salah satu kebutuhan utama dari manusia dalam

menjaga kebersihan dan kesegaran kulit tubuh. Sekarang ini banyak
perusahaan yang bersaing untuk menarik minat beli konsumen dengan
menawarkan inovasi - inovasi pada sabun dengan variasi aroma wanginya,
bentuk kemasan atau desain tampilan, serta kegunaan atau manfaat (sabun
kesehatan, sabun kecantikan, dll). Ditengah persaingan yang ketat saat ini,
produsen sabun mandi berlomba - lomba menawarkan produk dengan
kelebihan yang dimiliki oleh masing - masing produk tersebut. Perusahaan

2

dengan produk serupa berupaya untuk menarik dan mendapatkan konsumen
sebanyak - banyaknya, untuk mendapatkan pangsa pasar (market share) yang
sebesar - besarnya. Jika mendapatkan market share yang besar maka dapat
diharapkan produk perusahaan itu akan menjadi leader atau pemimpin pasar
diantara produk - produk pesaing lainnya. Untuk menjadi leader/pemimpin
pasar perusahaan harus pintar dalam menarik minat konsumen.
Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa sabun Lux memiliki
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pengembangan produk yang bagus, pemasaran yang bagus dan positioning
produk kecantikan yang bagus dalam market share sabun cair. Dan juga
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Sabun cair Lux ini merupakan market leader dalam market share sabun cair.
Jika produk itu memiliki inovasi yang baik dan penetapan harga yang sesuai
dengan kebutuhan konsumen maka konsumen akan bisa memutuskan untuk
membeli produk tersebut.

Dalam pemasaran produknya, produsen harus memiliki tujuan seperti
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memenuhi dan melayani kebutuhan serta keinginan konsumen sasaran. Tetapi
mengenal konsumen lebih jauh tidaklah mudah. Para pelanggan mungkin saja
menyatakan kebutuhan dan keinginan mereka sedemikian rupa tetapi yang
sebaliknya. Mereka mungkin tidak memahami motivasi mereka lebih
mendalam. Oleh karena itu, proses pembelian lebih menjadi perhatian para
produsen dan pemasar dari pada proses konsumsi. Sehingga strategi
pemasaran yang dilakukan untuk menghadapi persaingan dengan produk
sabun cair lain dinyatakan melalui pengembangan produk atau inovasi dan
penetapan harga yang tepat dimana ini menjadi hal yang penting bagi
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produsen sebagai sarana untuk mengetahui konsumennya. Di perusahaan juga
perlu melakukan cara lain supaya perusahaan dapat bertahan yaitu dengan
membangun kesetiaan konsumen terhadap produk tersebut. Serta desain dan
kemasan produk sabun cair lux senantiasa dibuat lebih menarik dan inovatif
jika dibandingkan dengan kemasan produk sejenis dari pesaingnya, agar
kemasan produk ini cukup memenuhi syarat untuk bersaing di pasaran.
Sehingga dengan perusahaan melakukan pengembangan produk atau inovasi
maka diharapkan konsumen tertarik serta dapat percaya terhadap produk
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sabun cair lux dan dapat memperoleh informasi untuk proses keputusan
pembelian. Tetapi selain dari inovasi produk atau pengembangan produk yang
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merupakan salah satu daya tarik penawaran pasar yang dipandang penting
oleh konsumen dalam melakukan pembelian, konsumen juga memandang
harga sebagai tolak ukur dalam melakukan pembelian. Maka selain dari
inovasi produk atau pengembangan produk, harga juga dapat menjadi faktor
pertimbangan para konsumen dalam pembelian, karena konsumen memiliki
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sikap yang berbeda - beda dalam menentukan harga untuk pembelian suatu
produk. Sehingga harga juga dapat menjadi pertimbangan yang harus
dipikirkan oleh suatu perusahaan dalam menetapkan harga untuk suatu
produk. Secara otomatis bila konsumen merasa puas dengan inovasi dari
produk dan harga produk maka konsumen pun akan mempunyai penilaian
yang baik terhadap produk yang telah dibelinya.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti:
“Pengaruh Inovasi Produk dan Harga Produk Terhadap Keputusan
Pembelian Sabun Cair Lux”.
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1.2 Batasan Masalah
Agar masalah yang diteliti tidak terlalu meluas dan agar didapat hasil
yang lebih baik, maka dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah.
Batasan - batasan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Lokasi penelitian adalah di Universitas Kristen Duta Wacana
Yogyakarta.

November 2012.

W

2. Waktu penelitian antara bulan Oktober sampai dengan bulan
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3. Produk yang diteliti adalah produk sabun cair lux.

4. Responden yang diteliti adalah mereka yang telah membeli dan yang
menggunakan produk sabun cair lux.

5. Jumlah responden yang diteliti adalah 100 orang.
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6. Atribut yang diteliti :
1) Inovasi Produk
Diukur dengan :
•

Kemasan

•

Desain (tampilan)

•

Aroma

•

Manfaat (kegunaan)
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2) Harga
Diukur dengan :
•

Harga produk (mahal atau murah)

•

Harga sesuai dengan kualitas

•

Harga dibanding pesaing

1.3 Rumusan Masalah

W

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diuraikan
beberapa pokok bahasan masalah yang akan diteliti. Adapun identifikasi dari

U
KD

permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Apakah ada pengaruh inovasi produk terhadap keputusan pembelian sabun
cair lux?

2. Apakah ada pengaruh harga produk terhadap keputusan pembelian sabun

©

cair lux?

3. Apakah inovasi produk dan harga produk berpengaruh secara bersama sama terhadap keputusan pembelian sabun cair lux?

1.4 Tujuan Penelitian
Maksud dari diadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan
informasi serta bertujuan untuk :
1. Mengetahui pengaruh inovasi produk terhadap keputusan pembelian
sabun cair lux.
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2. Mengetahui pengaruh harga produk terhadap keputusan pembelian
sabun cair lux.
3. Mengetahui faktor yang paling dominan berpengaruh antara inovasi
produk dan harga produk terhadap keputusan pembelian sabun cair
lux.
1.5 Manfaat Penelitian

1.

Bagi Penulis

W

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada :
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Hasil penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan

dalam menganalisa suatu masalah secara nyata dan dapat menerapkan
teori - teori yang telah diterima pada waktu kuliah, sehingga menambah
ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian.
Bagi Pihak Lain
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2.

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai tambahan pengetahuan,

informasi, bahan referensi dan pedoman penelitian selanjutnya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pengaruh inovasi produk

W

dan harga produk terhadap keputusan pembelian sabun cair lux maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
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1. Untuk karakteristik responden sabun cair lux, dari hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa berdasarkan usia paling banyak
respondennya adalah berusia 20 – 30 tahun yaitu sebanyak 76 orang
(76%). Berdasarkan jenis kelamin paling banyak respondennya adalah
perempuan yaitu sebanyak 52 orang (52%). Berdasarkan pekerjaan
paling banyak respondennya adalah sebagai mahasiswa yaitu
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sebanyak 75 orang (75%). Berdasarkan uang saku/pendapatan per
bulan paling banyak respondennya adalah responden yang memiliki
uang saku/pendapatan sebesar Rp 1.000.000,00 - Rp 3.000.000,00
yaitu sebanyak 63 orang (63%).

2. Sesuai dengan hasil analisis data yang telah dilakukan sebagaimana
diuraikan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis 1 yang
menyatakan bahwa “terdapat pengaruh inovasi produk terhadap
keputusan pembelian sabun cair lux” adalah terbukti, hipotesis 2 yang
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menyatakan bahwa “terdapat pengaruh harga produk terhadap
keputusan pembelian sabun cair lux” adalah terbukti, dan hipotesis 3
yang menyatakan bahwa “ada pengaruh secara bersama - sama dari
inovasi produk dan harga produk terhadap keputusan pembelian
sabun cair lux adalah inovasi produk yang lebih dominan
dibandingkan dengan harga produk” adalah terbukti.
3. Berdasarkan pembahasan analisis regresi linier berganda, diperoleh

W

persamaan Y = 0,867 + 0,387 Inovasi produk + 0,393 Harga produk.
Persamaan tersebut dapat menjelaskan kepada kita bahwa bila tidak

U
KD

ada inovasi pada produk dan tidak ada harga yang sesuai dengan
produk maka keputusan pembelian hanya sebesar 0,867. Sedangkan
setiap produk yang diinovasi akan meningkatkan keputusan
pembelian sebesar 0,387 dan setiap penyesuaian harga akan
meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,393.
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4. Inovasi produk dan harga produk secara simultan berpengaruh
terhadap keputusan pembelian sabun cair lux, hal ini dibuktikan
dengan F hitung > F tabel (34,739 > 3,09). Dengan demikian terbukti
bahwa inovasi produk dan harga produk berpengaruh secara simultan
terhadap keputusan pembelian sabun cair lux.
5. Inovasi produk dan harga prosuk secara parsial berpengaruh terhadap
keputusan pembelian sabun cair lux, hal ini dibuktikan dengan inovasi
produk menghasilkan t hitung > t tabel (4,527 > 1,985) dan harga
produk menghasilkan t hitung > t tabel (3,766 > 1,985). Dengan
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demikian terbukti bahwa inovasi produk dan harga produk
berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian sabun cair
lux.
5.2 Saran
5.2.1 Saran untuk perusahaan
Berdasarkan kesimpulan - kesimpulan yang telah diambil

W

diatas, maka penulis memberikan saran yang berkaitan dengan
penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi

U
KD

perusahaan dalam perkembangannya dimasa yang akan datang,
adapun saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut :
a. Berkaitan dengan inovasi produk, pada penelitian ini
perusahaan

dalam

melakukan

inovasi

produk

atau

pengembangan produk sudah tepat dan perlu dilakukan lagi
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inovasi - inovasi baru. Dalam artian dapat memberikan
perubahan atau pengembangan produk yang lebih lagi dari
sebelumnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi
perusahaan dalam menarik minat konsumen sehingga
keputusan pembelian sabun cair lux lebih meningkat.

b. Berkaitan dengan harga poduk, pada penelitian ini
perusahaan dalam menetapkan strategi harga sudah sangat
tepat dan tidak terlalu memberatkan konsumen. Dalam artian
perusahaan sebaiknya harus mempertahankan harga yang
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sudah terjangkau oleh semua kalangan sehingga keputusan
pembelian sabun cair lux lebih meningkat.
5.2.2 Saran untuk penelitian mendatang
Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk
menambah variabel independen lainnya selain inovasi dan harga
yang tentunya dapat mempengaruhi variabel dependen keputusan
pembelian karena masih ada variabel - variabel dependen lain diluar

W

penelitian yang masih bisa mempengaruhi keputusan pembelian
misalnya seperti dalam promosinya, tempat, pelayanan/jasa,

U
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kemudahan dalam pemahaman/pengetahuan tentang produk, dan
sebagainya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian ini hanya fokus kepada 2 variabel, yaitu inovasi produk dan harga
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produk. Dimana dalam penelitian ini besarnya koefisien determinasi adalah
0,405 hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini variabel - variabel
dalam penelitian ini hanya menjelaskan 40,5% dari variabel keputusan
pembelian sabun cair lux sehingga masih ada sisa sebesar 59,5% lagi faktor faktor yang belum diteliti yang bisa menjelaskan variabel keputusan
pembelian sabun cair lux.
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