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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam Era perdagangan bebas dewasa ini, perusahaan dituntut untuk 

menemukan dan membangun sistem manajemen yang mampu secara profesional 

mempertahankan para pelanggannya. Dua hal yang menjadi pertimbangan utama 

perusahaan dalam mempertahankan pelanggan ini adalah pertama, karena semakin 

mahalnya biaya perolehan pelanggan baru dalam iklim kompetisi yang 

sedemikian ketat. “Kedua adalah adanya kenyataan bahwa tingkat 

kemampulabaan perusahaan berbanding lurus dengan pertumbuhan hubungan 

antara perusahaan dan pelanggan secara permanen” (Stauss 2001). Jones dan 

Sanser dalam Gilbert (2000) “yang mempelajari persiapan penerapan berbagai 

kesempatan perdagangan di era globalisasi berkeyakinan bahwa di era 

perdagangan bebas yang tidak terproteksi sama sekali tersebut, tumpuan 

perusahaan untuk tetap mampu bertahan hidup adalah pelanggan-pelanggan yang 

loyal”. Untuk itulah, perusahaan dituntut untuk mampu memupuk keunggulan 

kompetitifnya masing-masing melalui upaya-upaya yang kreatif, inovatif, serta 

efisien, sehingga menjadi pilihan dari banyak pelanggan yang pada gilirannya 

nanti diharapkan  loyal.  

Seiring dengan sejarah manusia dalam memenuhi kebutuhannya, ada pihak 

yang meminta dan ada yang menawarkan. Pemasaran menarik perhatian yang 
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sangat besar baik dari perusahaan, lembaga maupun antar bangsa. Bergesernya 

sifat dari distribusi dan penjualan menjadi pemasaran dalam suatu kebetulan. 

Berbagai organisasi dalam melaksanakan pemasaran seperti lembaga-lembaga 

pemerintah, organisasi keagamaan, dan lain-lain memandang pemasaran sebagai 

suatu cara baru untuk berhubungan dengan masyarakat umum. Umumnya Negara-

negara sedang berkembang mempelajari dan berusaha memperbaiki cara bersaing 

yang lebih baik dalam pemasaran dunia, baik dilakukan dengan cara penelitian, 

promosi dalam usaha memasarkan dan mendistribusikan barang-barang 

produknya.  

Para pemasar harus melihat lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumen dan mengembangkan pemahaman mengenai cara bagaimana konsumen 

dalam melakukan suatu keputusan pembelian. Secara khusus, para pemasar harus 

mengidentifikasi bagaimana seorang melakukan keputusan pembelian serta 

bagaimana proses dari keputusan pembelian seorang konsumen.  

Penguasaan terhadap pasar merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan 

pokok yang dilaksanakan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, berkembang dan mendapatkan 

laba semaksimal mungkin. Hal seperti itu dapat tercapai apabila pelanggan merasa 

puas pada kinerja produk yang ditawarkan oleh pengusaha. Karena melalui 

pemberian kepuasan akan membuat pelanggan merasa dihormati dan dihargai. 

Sehingga pada akhirnya akan menciptakan image yang positif terhadap 

perusahaan tersebut. Karenanya butuh perhatian besar terhadap kepuasan 
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pelanggan sebagai alat bersaing sangat penting karena pelanggan yang terpuaskan 

akan cenderung setia terhadap perusahaan tersebut. Menurut Schannars dalam 

Tjiptono (2000) “Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci keberhasilan 

suatu usaha hal ini dikarenakan dengan memuasakan konsumen, organisasi, atau 

perusahaan dapat meningkatkan tingkat keuntungannya dan mendapatkan pangsa 

pasar yang lebih luas”. 

Sedangkan Tjiptono (1997) pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah 

“menciptakan para pelanggan yang merasa puas. Terciptanya kepuasan pelanggan 

dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan 

dan pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian 

ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari 

mulut ke mulut (word-of-mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan”.  

Proses pengambilan keputusan pembelian pada setiap orang pada dasarnya 

adalah sama, namun proses pengambilan keputusan tersebut akan diwarnai oleh 

ciri kepribadian, usia, pendapatan dan gaya hidupnya. Menurut Schiffman dan 

Kanuk (2007). Secara umum keputusan pembelian adalah “Seleksi dari dua atau 

lebih pilihan alternatif”. Tindakan tindakan pengambilan keputusan yang meliputi 

keputusan tentang jenis dan manfaat produk, keputusan tentang bentuk produk, 

keputusan tentang merek, keputusan tentang jumlah produk, keputusan tentang 

penjualnya dan keputusan tentang waktu pembelian serta cara pembayarannya. 

Sebagaimana  yang diungkapkan Kotler dan Amstrong (2001).  “Produk adalah 

segala sesuatu yang dapat ditawarkam pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, 

digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau memenuhi 

kebutuhan”.  

Memiliki konsumen yang loyal adalah tujuan akhir dari semua perusahaan. 

Tetapi kebanyakan dari perusahaan tidak mengetahui bahwa loyalitas konsumen 
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dapat dibentuk melalui beberapa tahapan, mulai dari mencari calon konsumen 

potensial sampai dengan advocate yang akan membawa keuntungan bagi 

perusahaan.  

Perubahan dinamis kondisi dan sosial telah mengubah secara drastis minat 

beli konsumen. Dengan semakin banyaknya pilihan produk, konsumen telah 

memiliki ekspektasi yang lebih besar dan lebih menantang daripada sebelumnya. 

Mereka tidak hanya mengharapkan produk yang berkualitas tinggi karena kualitas 

produk telah menjadi suatu kewajiban dan persyaratan umum. Jenis baru 

konsumen ini menginginkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang 

terjangkau oleh mereka. 

Hal-hal yang mempengaruhi prilaku konsumen dalam membeli produk 

yakni keragaman bentuk produk termasuk objek produk, kebiasaan peggunaan 

produk, niat pembelian produk, pengaruh dari orang lain dalam membeli produk. 

Contohnya pembeli hanya percaya pada produk dari merknya, dan nilai tambah 

(keunggulan) dari produk tersebut.  

Keragaman produk merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan 

oleh suatu bisnis. Dengan adanya keragaman produk yang baik, perusahaan dapat 

menarik konsumen untuk berkunjung dan melakukan pembelian.  

Lokasi adalah tempat toko yang paling menguntungkan yang dapat dilihat 

dari jumlah rata-rata khalayak yang melewati toko itu setiap harinya, presentasi 

khalayak yang mampir ke toko. Tjiptono (2002) menjelaskan bahwa dalam 

pemilihan lokasi harus mempunyai pertimbangan yang cermat meliputi 

kemudahan (akses) atau kemudahan untuk dijangkau dengan sarana transportasi 
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umum, (visibilitas) yang baik yaitu keberadaan lokasi yang dapat dilihat dengan 

jelas, lokasi berada pada lalu lintas (traffic) atau berada pada daerah yang banyak 

orang berlalu lalang yang dapat memberikan peluang terjadinya impulse buying, 

lingkungan sekitar mendukung barang dan jasa di tawar kadang jauh dari lokasi 

pesaing.  

Toko dewan Sport & Musik merupakan toko yang bergerak di bidang 

penjualan alat-alat perlengkapan olahraga dan alat-alat musik. Kata “Dewan” pada 

nama toko Dewan Sport & Musik diambil dari nama pemiliknya yaitu Dede 

Gunawan yang mendirikan tokonya pada tanggal 15 Agustus tahun 2000 yang 

berlokasi di Jalan Raya Purwakarta Padalarang No.8 Bandung Barat. Awal mula 

dibukanya toko Dewan Sport & Musik hanya memiliki satu toko saja yang 

menjual dalam skala kecil dan konsumennya hanya masih sekitar daerah 

Padalarang, Bandung Barat. Seiring perkembangannya toko Dewan Sport & 

Musik mendirikan cabang baru pada tahun 2011 dan toko ini terus berkembang 

dan menambah daftar produknya sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini baik 

dalam skala kecil maupun dalam skala besar. 
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Tabel 1.1 

Laba Penjualan Peralatan Olah Raga Toko Dewan Sport & Musik pusat Padalarang Bandung Barat Tahun 2017 

No Bulan    

 

Item     

    

Sepatu 

Futsal  

Sepatu 

Sepak Bola 

Sepatu 

Running 

Bola 

Futsal  

Bola Volly Bola 

Basket 

Bola 

Sepak  

1 Januri  
 Rp. 
3.000.000 

 Rp. 
2.000.000 

 Rp. 
2.500.000 

Rp. 
300.000 

Rp. 
200.000 

Rp. 
140.000 

Rp. 
250.000 

2 Februari  
 Rp. 
4.500.000 

 Rp. 
2.250.000 

 Rp. 
2.000.000 

Rp. 
400.000 

Rp. 
320.000 

Rp. 
280.000 

- 

3 Maret  
 Rp. 
3.000.000 

 Rp. 
3.500.000 

 Rp. 
2.000.000 

Rp. 
200.000 

Rp. 
200.000 

- Rp. 
125.000 

4 April 
 Rp. 
2.000.000 

 Rp. 
2.000.000 

 Rp. 
3.000.000 

Rp. 
200.000 

Rp. 
320.000 

Rp. 
140.000 

Rp. 
375.000 

5 Mei 
 Rp. 
1.750.000 

 Rp. 
2.500.000 

 Rp. 
2.700.000 

- Rp. 
100.000 

Rp. 
140.000 

- 

6 Juni  
 Rp. 
2.000.000 

 Rp. 
3.500.000 

 Rp. 
2.000.000 

Rp. 
300.000 

- - - 

7 Juli  
 Rp. 
2.500.000 

 Rp. 
3.000.000 

 Rp. 
2.500.000 

- - Rp. 
420.000 

Rp. 
125.000 

8 Agustus  
 Rp. 
2.000.000 

 Rp. 
2.000.000 

 Rp. 
1.750.000 

Rp. 
200.000 

- Rp. 
140.000 

Rp. 
125.000 

9 September  
 Rp. 
2.000.000 

 Rp. 
2.500.000 

 Rp. 
1.500.000 

Rp. 
200.000 

Rp. 
320.000 

- Rp. 
250.000  

10 Oktober   Rp.  Rp.  Rp. Rp. Rp. - Rp. 
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No Bulan    

 

Item     

    

Sepatu 

Futsal  

Sepatu 

Sepak Bola 

Sepatu 

Running 

Bola 

Futsal  

Bola Volly Bola 

Basket 

Bola 

Sepak  

1.800.000 2.500.000 1.200.000 100.000 640.000 250.000 

11 November  
 Rp. 
1.000.000 

 Rp. 
1.000.000 

 Rp. 
1.000.000 

Rp. 
100.000 

Rp. 
100.000 

Rp. 
140.000 

Rp. 
125.000 

12 Desember  
 Rp. 
1.200.000 

 Rp. 
1.700.000 

 Rp. 
1.000.000 

Rp. 
200.000 

- Rp. 
140.000 

Rp. 
250.000 

   Jumlah 

 Rp. 
26.750.000 

 Rp. 
24.950.000 

 Rp. 
22.200.000 

Rp. 
2.200.000 

Rp. 
2.200.000 

Rp. 
1.540.000 

Rp. 
1.875.000 

Sumber : Dokumen Toko Dewan Sport & Musik (2017) 
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Berdasarkan data tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa dari berbagai produk 

yang di tawarkan toko Dewan Sport & Musik pusat Padalarang Bandung Barat 

tiap Bulan di Tahun 2017, konsumen lebih cenderung membeli peralatan olah 

raga. Hal itu dilihat pada Bulan Februari konsumen yang membeli produk sepatu 

futsal sebesar Rp. 4.500.000. Dari hasil wawancara dengan owner bahwa semua 

produk yang di tawarkan toko Dewan Sport & Musik dari berbagai lini produk 

yang di tawarkan kurang beragam, sehingga berakibat terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Hal ini mengakibatkan daya tarik produk yang di tawarkan 

kepada konsumen menjadi menurun dan mengakibatkan tingkat keputusan 

pembelian produk semakin menurun. Serta laba penjualan peralatan musik  bisa di 

lihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.2 

Laba Penjualan Peralatan Musik Toko Dewan Sport & Musik Pusat 

Padalarang Bandung Barat 2017 

No Bulan    

                                      

Item       

    Gitar  Senar Gitar  

Sarung 

Gitar  

Drum 

Mini Pick Gitar 

1 Januri  
 Rp. 
1.000.000  Rp. 100.000 

 Rp. 
200.000 -  Rp. 70.000 

2 Februari  
 Rp. 
1.000.000  Rp. 120.000 

 Rp. 
100.000 -  Rp. 90.000 

3 Maret  
 Rp. 
2.000.000  Rp. 80.000 

 Rp. 
100.000 -  Rp. 120.000 

4 April 
 Rp. 
1.000.000  Rp. 100.000 - -  Rp. 100.000 

5 Mei -  Rp. 140.000 - 
 Rp. 
1.300.000  Rp. 100.000 

6 Juni  
 Rp. 
1.000.000  Rp .120.000 

 Rp. 
200.000 -  Rp. 70.000 

7 Juli  -  Rp. 60.000 - -  - 

8 Agustus   Rp.  Rp. 100.000  Rp. -  Rp. 100.000 
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No Bulan    

                                      

Item       

    Gitar  Senar Gitar  

Sarung 

Gitar  

Drum 

Mini Pick Gitar 

3.000.000 100.000 

9 September  
 Rp. 
3.000.000  Rp. 80.000 

 Rp. 
100.000 -  Rp. 50.000 

10 Oktober  
 Rp. 
2.000.000  Rp. 100.000 

 Rp. 
200.000 -  Rp. 30.000 

11 November  
 Rp. 
2.000.000  Rp. 60.000 - -  Rp. 20.000 

12 Desember  
 Rp. 
1.000.000  Rp. 40.000 - -  Rp. 20.000 

   Jumlah 

 Rp. 
17.000.000 

 Rp. 
1.100.000 

 Rp. 
1.000.000 

 Rp. 
1.300.000  Rp. 770.000 

Sumber : Dokumen Toko Dewan Sport & Musik (2017) 

 Berdasarkan data tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa konsumen cenderung 

lebih memilih melakukan pembelian peralatan musik yaitu gitar. Karena dilihat 

dari Bulan Agustus dan September sebesar Rp 3.000.000. Dari produk peralatan 

olah raga dan musik sebagian besar konsumen lebih melakukan pembelian di 

peralatan olah raga. Dari hasil wawancara dan pembagian kuesioner terkait 

keragaman produk dan lokasi kepada beberapa konsumen yang pernah melakukan 

pembeliannya di toko Dewan Sport & Musik pusat Padalarang Bandung Barat ini 

di tahun 2017 bahwa sebagian besar konsumen mengatakan atau menjawab dari 

setiap produk yang di tawarkan toko kurang beragam dan juga dari letak lokasi 

toko yang susah untuk dijangkau, kurangnya lahan parkir yang tersedia, dan letak 

toko yang tertutupi oleh toko-toko lain. Hal ini mengakibatkan penjualan 

peralatan olah raga dan peralatan musik di toko Dewan Sport & Musik semakin 

menurun, dilihat dari tingkat keputusan pembelian konsumen. Dari penelitian 

terdahulu (Delvinea June Gartika 2016) tentang pengaruh keragaman produk dan 

harga terhadap keputusan pembelian konsumen Circle K Cabang Burangrang, 
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bahwa hasil penelitiannya seluruh variabel X keragaman produk dan harga 

berpengaruh positif terhadap variabel Y keputusan pembelian. Kemudian dari 

penelitian (Reza Firdaus 2009) tentang pengaruh lokasi, harga dan kualitas 

pelayanan RIchese Factory terhadap keputusan pembelian, bahwa hasil penelitian 

menunjukan pengaruh positif variabel X1 Lokasi terhadap variabel Y keputusan 

pembelian.  

Volume penjualan merupakan hasil akhir yang dicapai perusahaan dari 

hasil penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Apabila volume 

penjualan meningkat maka tingkat pencapaian laba perusahaan akan meningkat 

dan apabila volume penjualan menurun maka tingkat pencapaian laba perusahaan 

akan menurun ini menunjukan volume penjualan merupakan ukuran penilaian 

keputusan pembelian.  Volume penjualan yang menguntungkan adalah konsep 

pemasaran, sehingga memperoleh laba melalui keputusan pembelian konsumen. 

Artinya laba merupakan pencerminan dari usaha perusahaan untuk memberikan 

suatu keputusan pembelian terhadap konsumen baik dari segi keragaman produk, 

kualitas produk dan lain-lain.   

Penurunan pendapatan yang dialami toko Dewan Sport & Musik pusat 

Padalarang Bandung Barat dalam satu tahun terakhir tersebut menggambarkan 

keputusan pembelian konsumen untuk membeli produk di toko Dewan Sport & 

Musik pusat Padalarang Bandung Barat menurun. Keputusan pembelian adalah 

tindakan dari setiap konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk 

yang akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan dari berbagai faktor 

yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau 
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jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan lokasi dan keragaman produk 

sebelum konsumen memutuskan untuk membeli.  

Hal yang penting untuk dilakukan perusahaan terutama sebuah Toko 

adalah keragaman produk. Pemilihan akan keputusan pembelian konsumen dilihat 

dari banyaknya produk yang ditawarkan, sehingga konsumen dengan bebas 

memilih produk mana yang akan di beli. Dan juga hal yang tak kalah penting 

untuk di perhatikan oleh perusahaan dalam bersaing adalah lokasi. lokasi menjadi 

peran utama dan sangat berpengaruh secara nyata terhadap keputusan konsumen 

untuk melakukan pembelian.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian terhadap konsumen pada toko Dewan Sport & Musik yang 

berpusat di Padalarang Bandung Barat dengan judul “Pengaruh Keragaman 

Produk Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Toko 

Dewan Sport & Musik  Yang Berpusat Di Padalarang Bandung Barat” 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka 

permasalahan yang dihadapi adalah: 

1. Kurang beragamnya sebuah produk dari setiap produk yang 

ditawarkan sehingga membatasi konsumen dalam membeli produk 

yang dibutuhkan. 
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2. Lokasi yang kurang strategis sehingga konsumen yang akan 

memutuskan pembeliannya semakin berkurang, karena kurangnya 

lahan parkir dan tempat yang tertutup dengan toko-toko lain. 

3. Terdapat penurunan keputusan pembelian konsumen karena kurang 

beragamnya sebuah produk dan lokasi yang masih menjadi kendala 

toko Dewan Sport & Musik pusat Padalarang Bandung Barat. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka penulis 

menganalisis Keragaman Produk dan Kualitas produk terhadap Keputusan 

Pembelian serta membatasinya dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh keragaman produk terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada toko Dewan Sport & Musik yang berpusat 

di Padalarang Bandung Barat ? 

2. Apakah ada pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen 

pada toko Dewan Sport & Musik yang berpusat di Padalarang 

Bandung Barat ?  

3. Seberapa besar pengaruh keragaman produk dan lokasi terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada toko Dewan Sport & Musik yang 

berpusat di Padalarang Bandung Barat ?  

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian sebagaimana mengacu kepada identifikasi dan 

rumusan masalah yang telah di jabarkan ialah: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh keragaman produk terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada toko Dewan Sport  & Musik yang berpusat 

di Padalarang Bandung Barat.  

2. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian 

konsumen pada toko Dewan Sport & Musik yang berpusat di 

Padalarang Bandung Barat. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh keragaman produk dan lokasi 

terhadap keputusan pembelian konsumen pada toko Dewan Sport & 

Musik yang berpusat di Padalarang Bandung Barat.  

 

E. Kegunaan Penelitian  

Dengan melakukan penelitian seperti apa yang telah dipaparkan di atas, 

penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat 

serta sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara akademis 

maupun secara praktis. 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini, antara lain: 

1. Bagi Penulis  

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan 

serta sebagai suatu ilmu yang mampu diperoleh berkenaan dengan bidang 

Marketing, khususnya berkenaan dengan keragaman produk, lokasi, dan 

keputusan pembelian. Selain itu, diharapkan juga penulis dapat menganalisis 
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kesesuaian antara teori yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan 

dengan kenyataan yang ada pada dunia nyata.  

2. Bagi Akademik  

Sebagai sarana untuk membantu perkembangan ilmu pengetahuan dalam 

kajian keilmuan terkait dengan manajemen pemasaran terkhusus mengenai 

keragaman produk, lokasi, keputusan pembelian diharapkan mampu menjadi 

sebuah sumber referensi yang dijadikan bahan dalam hal pengajaran ilmiah. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai sarana penambah wawasan dan pengetahuan para pembaca serta 

sebagai referensi tambahan dalam bidang Pemasaran. Selain itu, informasi-

informasi yang berkenaan dengan keragaman produk, lokasi dan keputusan 

pembelian diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian dan prilaku pasca pembelian bagi para 

pembaca. 

 

F. Kerangka Pemikiran  

Menurut Sugiyono (2009) kerangka pemikiran merupakan kerangka 

hubungan antara  konsep-konsep yang ingin diamati dan diukur dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran merupakan gambaran terhadap 

penelitian yang dilakukan serta memberikan landasan yang kuat terhadap topic 

yang dipilih dan disesuaikan dengan masalah yang terjadi.  

Perubahan dinamis kondisi dan sosial telah mengubah secara drastis minat 

beli konsumen. Dengan semakin banyaknya pilihan produk, konsumen telah 
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memiliki ekspektasi yang lebih besar dan lebih menantang daripada sebelumnya. 

Mereka tidak hanya mengharapkan produk yang berkualitas tinggi karena kualitas 

produk telah menjadi suatu kewajiban dan persyaratan umum. Jenis baru 

konsumen ini menginginkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang 

terjangkau oleh mereka. 

Hal-hal yang mempengaruhi prilaku konsumen dalam membeli produk 

yakni keragaman bentuk produk termasuk objek produk, kebiasaan peggunaan 

produk, niat pembelian produk, pengaruh dari orang lain dalam membeli produk. 

Contohnya pembeli hanya percaya pada produk dari merknya, dan nilai tambah 

(keunggulan) dari produk tersebut.  

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan adalah bagaimana 

membuat berbagai keputusan tentang bauran produk yang dihasilkan pada saat ini 

maupun untuk masa mendatang. Menurut Kotler dan Keller (2007) 

mendefinisikan keragaman produk sebagai berikut: 

“Keragaman produk adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang 

ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli”. Hal yang penting untuk dilakukan 

perusahaan terutama sebuah Toko adalah keragaman produk. Pemilihan akan 

keputusan pembelian konsumen dilihat dari banyaknya produk yang ditawarkan, 

sehingga konsumen dengan bebas memilih produk mana yang akan di beli. 

Tjiptono (2006) “Lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat 

perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang 

mementingkan segi ekonominya”. 
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Tjiptono (2006), pemilihan lokasi fisik memerlukan pertimbangan cermat 

terhadap faktor-faktor berikut ini : 

a) Akses yaitu lokasi yang dilalui mudah dijangkau sarana transportasi  

umum 

b) Visibilitas yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari 

jarak pandang normal  

c) Lalu lintas yaitu menyangkut dua pertimbangan utama yaitu: banyak 

orang yang berlalu lalang, kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa 

juga menjadi hambatan  

d) Tempat parkir yang luas yaitu menyangkut kenyamanan dan keamanan 

e) Ekspansi yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha 

dikemudian hari 

Lokasi adalah tempat toko yang paling menguntungkan yang dapat dilihat 

dari jumlah rata-rata khalayak yang melewati toko itu setiap harinya, presentasi 

khalayak yang mampir ke toko. Swastha (2000) mendefinisikan Lokasi adalah 

“letak toko atau pengecer pada daerah yang strategis sehingga dapat 

memaksimumkan laba. Lokasi adalah tempat toko yang paling menguntungkan 

yang dapat dilihat dari jumlah rata-rata khalayak yang melewati toko itu setiap 

hari, presentasi khalayak yang mampir ke toko”.  

Dalam mempelajari keputusan pembelian konsumen, maka seorang 

pemasar harus melihat hal-hal yang berhubungan dengan keputusan keputusan 

pembelian konsumen dan membuat suatu ketetapan bagaimana konsumen 

membuat keputusan pembeliannya. Menurut Nugroho J. Setiadi (2011) 
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mengemukakan bahwa “keputusan pembelian konsumen adalah Proses 

pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua 

atau lebih prilaku konsumen alternative, dan memilih salah sat diantaranya”. 

Proses pengambilan keputusan pembelian pada setiap orang pada dasarnya adalah 

sama, namun proses pengambilan keputusan tersebut akan diwarnai oleh ciri 

kepribadian, usia, pendapatan dan gaya hidupnya. Untuk lebih jelasnya akan 

disajikan bagan kerngka pemikiran dalam penelitian yang dapat dilihat melalui 

gambar sebagai berikut: 

 

 

 

      

               H1                Uji t 

    Uji t 

     

            H2 Uji t 

 

        H3 

 

     Uji f 

Sumber :diolah oleh penulis (2018) 

Gambar 1.1 

Kerangka  Pemikiran Teoritis 

X1 

Keragaman Produk 

(Kotler dan Keller, 2007) 

Lebar 

kedalaman 

keluasan 

konsistensi 

X2 

Lokasi 

(Tjiptono Fandi, 2006) 

Lalu Lintas 

Akses 

Tempat Parkir 

Ekspansi 

Y 

Keputusan Pembelian 

(Nugroho J. Setiadi, 2011) 

Y.1 Pengenalan Masalah 

Y.2 Pencarian Informasi 

Y.3 Evaluasi Alternatif 

Y.4 Keputusan Pembelian 

Y.5 Prilaku Pasca Pembelian 



18 
 

 

Tabel 1.3 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian Analisis 

perbandingan  

1 Delvina 

June Gartika 

(2016) 

Pengaruh 

Keragaman 

Produk dan Harga 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen Circle 

K Cabang 

Burangrang 

Keragaman produk 

dan harga secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian 

konsumen Circle K 

Cabang 

Burangrang 

Dalam penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

sedang dilakukan 

terdapat beberapa 

persamaan 

terutama di 

variabel X1 

Keragaman 

Produk dan Y 

Keputusan 

Pembelian 

sedangkan 

perbedaannya 

terdapat di 

variabel X2 dan 

objek 

penelitiannya 

2  Eka Kiki 

Febriana, 

Yulianeu, 

Cicik Harini, 

Moh. 

Pengaruh 

Keragaman 

Produk, Kualitas 

Produk dan 

Lokasi Penjualan 

Terhadap 

Keragaman 

Produk, Kualitas 

Produk dan Lokasi 

Penjualan secara 

simultan 

berpengaruh 

Dalam penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

sedang dilakukan 

terdapat beberapa 

persamaan 
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No Peneliti Judul Hasil Penelitian Analisis 

perbandingan  

Mukeri dan 

Warso 

(2016) 

Kepuasan 

Konsumen pada 

Warung Makan 

Bu Sur 

terhadap kepuasan 

konsumen pada 

Warung Makan Bu 

Sur 

terutama di 

variabel X1 

Keragaman 

Produk sedangkan 

perbedaannya di 

variabel X2, X3, 

Y dan objek 

penelitiannya 

3 Rahadian 

Ali Oetomo 

(2012) 

Analisis Pengaruh 

Keragaman 

Menu, Persepsi 

Harga dan Lokasi 

terhadap Minat 

Beli Ulang 

Konsumen 

Restoran 

Waroeng Taman 

Singosari 

Semarang 

Keragaman menu, 

persepsi harga dan 

lokasi secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap minat beli 

ulang konsumen 

restoran Waroeng 

Taman Singosari 

Semarang 

Dalam penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

sedang dilakukan 

terdapat beberapa 

persamaan 

terutama pada 

variabel X1 

Keragaman 

produk X3 

Lokasi. 

Sedangkan 

perbedaannya di 

variabel X2, Y 

dan di objek 

penelitiannya 

4 Reza 

Firdaus 

(2009) 

Pengaruh lokasi, 

Harga, dan 

Kualitas Pelayaan 

Richeese Factory 

Lokasi, Harga dan 

Kualitas Pelayanan 

secara simultan 

berpengaruh 

Dalam penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

sedang dilakukan 
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No Peneliti Judul Hasil Penelitian Analisis 

perbandingan  

Terhadap Tingkat 

Kepuasan 

Pelanggan  

terhadap tingkat 

kepuasan Richeese 

Factory 

terdapat beberapa 

persamaan 

terutama di 

variabel X1 

Lokasi sedangkan 

perbedaannya di 

variabel X2, Y 

dan di objek 

penelitiannya 

5 Faradiba, Sri 

Rahayu Tri 

Astuti 

Analisis pengaruh 

kualitas produk, 

harga, lokasi dan 

kualitas 

pelayanan 

terhadap minat 

beli ulang 

konsumen pada 

warung makan 

“bebek gendut” 

semarang 

Kualitas produk, 

harga, lokasi dan 

kualitas pelayanan 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap minat beli 

ulang konsumen 

pada warung 

makan “bebek 

gendut” semarang 

Dalam penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

sedang dilakukan 

ada persamaan 

yaitu di variabel 

X3 lokasi 

sedangkan 

perbedaannya di 

variabel X1, X2, 

Y dan objek 

penelitiannya 

6 Idham 

Sembodo 

(2014) 

Analisis pengaruh 

keragaman 

produk dan 

bauran promosi 

terhadap proses 

pengambilan 

keputusan 

Keragaman produk 

dan Bauran 

promosi secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian 

Dalam penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

sedang dilakukan 

ada persamaan 

yaitu di variabel 

X1 Keragman 



21 
 

 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian Analisis 

perbandingan  

pembelian 

konsumen KFC 

cabang merdeka 

bandung 

konsumen KFC 

cabang merdeka 

Bandung 

produk dan Y 

Keputusan 

pembelian. 

Sedangkan 

perbedaannya di 

variabel X2 dan 

objek 

penelitiannya 

7 Efi Dwi 

Ariyanti 

(2011) 

Pengaruh 

keragaman 

produk dan 

pelayanan 

terhadap citra 

perusahaan pada 

swalayan aneka 

jaya boja  

Keragaman produk 

dan pelayanan 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap citra 

perusahaan pada 

swalayan aneka 

jaya boja  

Dalam penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

sedang dilakukan 

ada persamaan 

yaitu di variabel 

X1 Keragaman 

produk. 

Sedangkan 

perbedaannya di 

variabel X2, Y 

dan objek 

penelitiannya 

Sumber : Diolah Penulis 2017 

Perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan studi terdahulu adalah 

sebagai berikut : 
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1. Dari penelitian yang sedang dilakukan bahwa keputusan pembelian atau 

variabel Y di tahun 2017 sedangkan dari studi terdahulu Idham Sembodo 

keputusan pembelian atau variabel Y di tahun 2014. 

2. Dari penelelitian yang sedang dilakukan bahwa keputusan pembelian atau 

variabel Y di tahun 2017 sedangkan dari studi terdahulu Delvina June 

Gartika keputusan pembelian atau variabel Y di tahun 2016. 

3. Dari penelitian yang sedang dilakukan bahwa variabel X1, X2 dan Y 

adalah Keragaman Produk, Lokasi dan Keputusan Pembelian. Sedangkan 

dari studi terdahulu terdapat beberapa perbedaan dari variabel X1, X2 dan 

Y seperti Harga, kualitas produk, kualitas pelayanan, minat beli ulang, 

kepuasan konsumen, dan citra perusahaan.  

 

G. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, peneliti mencoba merumuskan 

hipotesis yang merupakan kesimpulan dari penelitian sebagai berikut: 

Hipotesis 1 

Ho: Keragaman Produk tidak berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

konsumen toko Dewan Sport & Musik yang berpusat di Padalarang Bandung 

Barat. 

Ha: Keragaman Produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

konsumen toko Dewan Sport & Musik yang berpusat di Padalarang 

Bandung Barat. 
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Hipotesis 2 

Ho: Lokasi tidak berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

konsumen toko Dewan Sport & Musik yang berpusat di Padalaraang 

Bandung Barat. 

Ha: Lokasi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen toko 

Dewan Sport & Musik yang berpusat di Padalarang Bandung Barat 

Hipotesis 3 

Ho: Keragaman Produk dan Lokasi secara simultan tidak berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian konsumen toko Dewan Sport & Musik yang 

berpusat di Padalarang Bandung Barat. 

Ha: Keragaman Produk dan Lokasi  secara simultan berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian konsumen toko Dewan Sport & Musik yang 

berpusat di Padalarang Bandung Barat. 


