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ABSTRAK  

       Penelitian ini dilatar belakangi oleh persaingan belanja online pada zaman  sekarang serta 

persaingan antar aplikasi belanja online yang semakin banyaknya aplikasi belanja online. melalui 

variabel variasi produk, harga, promosi dan keputusan pembelian yang ada dalam suatu aplikasi 

belanja online sehingga dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen.  

       Tujuan yang dilakukan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh : 

(1) Untuk menganalisis pengaruh variasi produk terhadap  keputusan pembelian di aplikasi belanja 

online shopee pada mahasiswa UN PGRI kediri prodi manajemen). (2) Untuk menganalisis pengaruh 

harga terhadap keputusan pembelian di aplikasi belanja online shopee (studi kasus pada mahasiswa 

UN PGRI kediri prodi manajemen). (3) Untuk menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan 

pembelian di aplikasi belanja online shopee (studi kasus pada mahasiswa UNP kediri prodi 

manajemen). (4) Untuk menganalisis pengaruh variasi produk, harga, dan promosi terhadap keputusan 

pembelian di aplikasi belanja online shopee(studi kasus pada mahasiswa UNP kediri prodi 

manajemen).  

        Penelitian ini  menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 40 responden., dan dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda software SPSS 

for windows versi 23. 

      Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Variasi produk secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian Di Aplikasi Belanja Online Shopee(Studi Kasus Pada Mahasiswa Unp 

Kediri Prodi Manajemen). (2) Harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian Di Aplikasi Belanja Online Shopee(Studi Kasus Pada Mahasiswa Unp Kediri Prodi 

mailto:Indahbibitwahyuni@gmail.com
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Manajemen). (3) Promosi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian Di 

Aplikasi Belanja Online Shopee(Studi Kasus Pada Mahasiswa Unp Kediri Prodi Manajemen). (4) 

Variasi produk, harga dan promosi  Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Harga 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian Di Aplikasi Belanja Online 

Shopee(Studi Kasus Pada Mahasiswa Unp Kediri Prodi Manajemen). 

 

 

Kata kunci  : Variasi Produk, Harga, Promosi Dan Keputusan Pembelian.

 

I. PENDAHULUAN  

Perkembangan internet di 

Indonesia tidaklah asing  lagi di telinga 

masyarakat, hampir semua masyarakat 

Indonesia sudah tau apa itu internet. 

Melalui internet informasi dapat dengan 

mudah disebarluaskan dan diperoleh. 

Internet tidak hanya digunakan untuk 

memperoleh informasi, dan 

berkomunikasi, internet saat ini juga 

digunakan oleh orang banyak untuk 

mencari barang atau untuk jual beli 

seperti produk fashion, elektronik, atau 

makanan dengan mudah melalui 

penjualan secara online.  

     Perkembangan online shop atau 

toko online melalui media internet 

sudah menjamur di indonesia, bahkan 

sudah sangat dikenal baik oleh khalayak 

ramai. Menurut purnomo (2013:9) 

“bisnis online (online shop)” yaitu 

“kegiatan bisnis yang dilakukan dengan 

jaringan internet”. Banyaknya  

kemudahan dalam berbelanja dan 

bermacam jenis produk dan jasa yang 

ditawarkan, menjadikan online shop 

salah satu tempat berbelanja secara 

praktis dan mudah. Variasi produk 

adalah poin-poin terpenting untuk 

menarik konsumen. Semakin banyak 

variasi produk konsumen semakin 

tertarik untuk melirik online shop 

tersebut. Menurut kotler (2009:72) 

“variasi produk” adalah “ suatu merek 

atau lini produk yang dapat dibedakan 

berdasarkan ukuran, harga, penampilan, 

atau ciri-ciri atau macam jenis produk 

yang tersedia”.  

   Hal lain yang menjadi 

pertimbangan keputusan pembelian 

adalah harga. Harga adalah sejumlah 

biaya yang dikeluarkan oleh 

konsumen untuk membayar kebutuhan 

yang diinginknnya. Menurut alma  

(2012:116) “harga (price)” adalah 

“nilai suatu barang yang dinyatakan 

dengan uang”.  

   Disamping variasi produk dan 

harga ada promosi juga sangat 
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penting untuk pertimbangan 

keputusan pembelian. Menurut  

adalah “sebuah aktivitas yang 

mengkomunikasikan hubungan antara 

produk dengan target konsumen yang 

akan membeli produk tersebut. 

a. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka penulis akan merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1) Apakah variasi produk 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian di 

aplikasi belanja  online shopee 

pada mahasiswa UN PGRI 

Kediri prodi manajemen? 

2) Apakah  harga berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian 

di aplikasi belanja online 

shopee pada mahasiswa UN 

PGRI Kediri prodi 

manajemen? 

3) Apakah promosi berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian 

di aplikasi belanja online 

shopee pada mahasiswa UN 

PGRI Kediri prodi 

manajemen? 

4) Apakah variasi produk, harga, 

dan promosi  berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian 

di aplikasi belanja online 

shopee pada mahasiswa UN 

PGRI Kediri prodi 

manajemen? 

b. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah 

diatas, maka tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui: 

1) Pengaruh variasi produk 

terhadap keputusan pembelian 

di aplikasi belanja online 

shopee pada mahasiswa UN 

PGRI kediri prodi manajemen. 

2) Pengaruh harga terhadap 

keputusan pembelian di 

aplikasi belanja online shopee 

pada mahasiswa UN PGRI  

3) Pengaruh promosi terhadap 

keputusan pembelian di 

aplikasi belanja online shopee 

pada mahasiswa UNP kediri 

prodi manajemen. 

4) Pengaruh variasi produk, 

harga, dan promosi terhadap 

II. METODE  

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. bentuk 

analisis yang menggunakan angka-

angka dan perhitungan dengan 

metode statistik berdasarkan 

jawaban dari kuesioner dari 
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responden. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 

Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik kausalitas 

“Metode kausalitas adalah 

penelitian yang dimaksudkan 

untuk mengungkapkan 

permasalahan yang bersifat 

hubungan sebab akibat antara dua 

variabel atau lebih 

Variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari dua macam yaitu 

variabel terikat dan variabel bebas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah keputusan 

pembelian sedangkan yang menjadi 

variabel bebas adalah variasi  

produk, harga, dan promosi. 

         Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Teknik 

penelitian yang digunakan adalah 

kausali.  

 Analisis deskriptif digunakan 

untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran tentang deskripsi atribut 

produk, harga, dan promosi. 

        Sampel dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa program studi 

manajemen angkatan 2014 fakultas 

ekonomi  UN PGRI kediri dengan 

teknik pengambilan sampel 

menggunakan metode purpusive 

Sampling. Instrumen yang digunakan 

adalah kuesioner (angket) dalam 

bentuk checklist (√). Analisis data 

yang digunakan dengan 

menggunakan regresi linier 

berganda, uji t dan uji F dengan 

bantuan program software SPSS 

versi 23. 

 

III.  HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Regresi Berganda 

Model 

 

Unstandardize

d Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t 

Si

g. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Co

nsta

nt) 

3,54

2 
3,331  

1,0

63 

,29

5 

Var

iasi 

Pro

duk 

,710 ,192 ,459 
3,7

06 

,00

1 

Har

ga 
,329 ,138 ,255 

2,3

86 

,02

2 

Pro

mo

si 

,408 ,172 ,279 
2,3

78 

,02

3 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber : data diolah 2018 

           Berdasarkan tabel diatas, maka 

dapat dibuat suatu persamaan regresi 

sebagai berikut : 
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Y= 1,935 + 0,371    + 0,421    + 0,289 

   + e 

1) Konstanta =3,542 

         Jika variabel Variasi produk 

(X1), Harga (X2), dan Promosi (X3) 

= 0, maka Keputusan Pembelian 

(Y) sebesar 3,542. 

 

2) Koefisien X1 = 0,710 

      Setiap penambahan 1 satuan 

Variasi produk (X1) dengan 

asumsi Harga (X2), dan 

Promosi (X3) tetap dan tidak 

berubah, maka akan menaikkan 

Keputusan Pembelian (Y) 

sebesar 0,710 kali.  

3) Koefisien X2 = 0,329 

       Setiap penambahan 1 

satuan Harga (X2) dengan 

asumsi Variasi produk (X1) dan 

Promosi (X3) tetap dan tidak 

berubah, maka akan 

meningkatkan Keputusan 

Pembelian (Y) sebesar 0,329 

kali. 

4) Koefisien X3 =0,408 

       Setiap penambahan 1 

satuan Promosi (X3) dengan 

asumsi Variasi produk (X1) dan 

Harga (X2) tetap dan tidak 

berubah, maka akan 

meningkatkan Keputusan 

Pembelian (Y) sebesar 0,408 

kali 

2. Koefisien Determinasi  

 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 ,896
a
 ,803 ,787 

a. Predictors: (Constant), Promosi, Harga, Variasi Produk 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber : data diolah 2018 

besarnya nilai Adjusted R 

Square adalah 0,787. Hal itu berarti 

38% variasi keputusan pembelian 

(Y) dapat dijelaskan oleh variabel-

variabel independen di atas. 

Sedangkan sisanya (100%-78,7% = 

21,3%) dijelaskan oleh sebab-sebab 

yang lain diluar model. 

 

3.  Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,542 3,331  1,063 ,295 

Variasi 

Produk 
,710 ,192 ,459 3,706 ,001 

Harga ,329 ,138 ,255 2,386 ,022 

Promosi ,408 ,172 ,279 2,378 ,023 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber : data diolah 2018 
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1) Pengaruh variasi produk Produk 

terhadap Keputusan Pembelian. 

Berdasarkan Hasil Uji t diperoleh 

nilai t hitung > t tabel nilai yaitu 

3,706 > 2,028 atau nilai 

signifikansi variasi produk 0,001 < 

0,05 yang berarti H0 ditolak dan 

Ha diterima. Artinya variasi produk 

(X1) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

2) Pengaruh variasi harga terhadap 

Keputusan Pembelian. 

Berdasarkan Hasil Uji t diperoleh 

diperoleh nilai t hitung > t tabel 

nilai yaitu 2,386 > 2,028 atau nilai 

signifikansi harga 0,022. Karena 

nilai signifikansi lebih kecil dari 

0,05 berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Artinya harga  secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

3) Pengaruh promosi terhadap 

Keputusan Pembelian. 

Berdasarkan Hasil Uji t diperoleh 

diperoleh nilai t hitung > t tabel 

nilai yaitu 2,378 > 2,028 atau nilai 

signifikansi promosi 0,023. Karena 

nilai signifikansi lebih kecil dari 

0,05 berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Artinya promosi secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

4. Uji F 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2120,900 3 706,967 48,956 ,000
b
 

Residual 519,875 36 14,441   

Total 2640,775 39    

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

b. Predictors: (Constant), Promosi, Harga, Variasi Produk 

Sumber : data Output SPSS 23 

Berdasarkan hasil diperoleh 

nilai F hitung variabel variasi 

produk, harga dan promosi yaitu 

48,956 > 2,87 atau nilai signifikan 

yaitu 0,000 < 0,05 yang berarti H0 

ditolak dan Ha diterima. Hasil dari 

pengujian simultan ini adalah varias 

produk, harga dan promosi 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Kesimpulannya adalah 

hipotesis yang berbunyi “Ada 

pengaruh antara varias produk, harga 

dan promosi secara bersama-sama 

terhadap keputusan pembelian di 

aplikasi belanja online shopee pada 

mahasiswa UN PGRI Kediri prodi 

manajemen” terbukti kebenarannya. 

B.  Pembahasan  
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1. Pengaruh Variasi Produk 

terhadap Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian ini variasi 

produk berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil penelitian dan 

pengujian hipotesis diperoleh 

thitung sebesar 3,706 > ttabel 2,028 

dengan signifikasi 0,001 tersebut 

< 0,05, yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini Ho 

ditolak dan Ha diterima. Jadi, 

variasi produk secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian di aplikasi 

belanja online shopee pada 

mahasiswa UN PGRI Kediri 

prodi manajemen). Berarti 

bahwa semakin baik variasi 

produk maka semakin baik pula 

keputusan pembelian. Serta 

mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Nurahman dan 

utama (2016) yang menyatakan 

bahwa variasi produk memiliki 

pengaruh terhadap keputusan 

pembelian.  

2. Pengaruh Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian ini 

variabel harga berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil penelitian 

dan pengujian hipotesis 

diperoleh thitung sebesar 2,386 > 

ttabel 2,028 dengan signifikasi 

0,022 tersebut < 0,05, yang 

berarti bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini Ho ditolak dan Ha 

diterima. Jadi, harga secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian di 

aplikasi belanja online shopee 

pada mahasiswa UN PGRI 

Kediri prodi manajemen). 

Berarti bahwa semakin baik 

harga yang ditawarkan semakin 

baik pula keputusan pembelian. 

Serta mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Widyawati 

(2015) yang mengatakan bahwa 

harga memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

3. Pengaruh Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian ini variabel 

promosi berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini ditunjukkan dari 
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hasil penelitian dan pengujian 

hipotesis diperoleh thitung sebesar 

2,280 > ttabel 2,028 dengan signifikasi 

0,023 tersebut < 0,05, yang berarti 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini 

Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, 

promosi secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian di aplikasi belanja online 

shopee pada mahasiswa UN PGRI 

Kediri prodi manajemen). Berarti 

bahwa semakin baik promosi yang 

ada semakin baik pula  keputusan 

pembelian. Serta mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh 

Jamaludin, Arifin, dan Hidayah 

(2015) yang mengataan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan 

secara parsial antara promosi 

terhadap keputusan pembelian. 

4. Pengaruh variasi produk, harga 

dan promosi terhadap keputusan 

pembelian 

Hasil penelitian ini variasi 

produk, harga dan promosi 

berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pembelian. Hal 

ini ditunjukkan dari hasil penelitian 

dan pengujian hipotesis diperoleh 

Fhitung sebesar 48,956 > Ftabel 2,87 

dengan signifikasi 0,000 tersebut < 

0,05, yang berarti bahwa hipotesis 

dalam penelitian ini Ho ditolak dan 

Ha diterima.  

Jadi, variasi produk, harga dan 

promosi secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian di aplikasi 

belanja online shopee pada 

mahasiswa UN PGRI Kediri prodi 

manajemen).   

IV Penutup 

A. Kesimpulan  

          Dari hasil penelitian dapat 

diambil kesimpulan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Variasi produk secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Di Aplikasi 

Belanja Online Shopee (Studi 

Kasus Pada Mahasiswa UN PGRI 

Kediri Prodi Manajemen). 

2. Harga secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian Di Aplikasi Belanja 

Online Shopee (Studi Kasus Pada 

Mahasiswa UN PGRI Kediri 

Prodi Manajemen). 

3. Promosi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Di Aplikasi 

Belanja Online Shopee (Studi 

Kasus Pada Mahasiswa UN PGRI 

Kediri Prodi Manajemen) 
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4. Variasi produk, harga dan 

promosi secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Di Aplikasi 

Belanja Online Shopee (Studi 

Kasus Pada Mahasiswa UN PGRI 

Kediri Prodi Manajemen) 

5. penelitian ini diharapkan dapat 

dipergunakan sebagai referensi 

dan perbandingan bagi pihak 

manajemen dalam meningkatkan 

keputusan pembelian di aplikasi 

Shopee.   

B. Saran 

        Berdasarkan hasil penelitian, 

pembahasan, dan kesimpulan yang 

diperoleh, maka saran yang dapat 

diberikan sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

a. Seharusnya aplikasi online 

shopee tidak hanya 

bergerak pada suatu variasi 

produk tetapi juga 

menambahkan produk jasa.  

b. Pada harga seharusnya 

aplikasi belanja online 

shopee lebih perhatian lagi 

terhadap harga karna harga 

lebih sensitif untuk 

menentukan keputusan 

pembelian. 

c. Pada promosi seharusnya 

aplikasi belanja online 

shopee tidak hanya sekali 

dalam sehari memberi gratis 

ongkir tetapi  3 kali agar 

konsumen lebih tertarik. 

d. Di Dalam variabel 

keputusan pembelian 

pembelian seharusnya tidak 

hanya dihadapkan pada 

variabel variasi produk, 

harga, dan promosi 

seharusnya bisa 

menggunakan variabel 

lainnya yang bisa diteliti. 
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