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ABSTRAK 

 
Seiring dengan berkembangnya teknologi alat komunikasi, sekarang telepon genggam atau yang 

lebih dikenal dengan handphone menjadi salah satu kebutuhan poko masyarakat. Maraknya pengguna 

handphone  juga membuat berkembangnya peluang usaha berbagai macam bisnis hanphone. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian (2) diskon berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (3) 

keberagaman produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (4) kualitas pelayanan, 

diskon, dan keberagaman produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

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

sebanyak 40 responden. Cara analisis datang yang digunakan oleh peneliti adalah analisis regresi linier 

berganda dengan software SPSS for windows versi 23. 

Simpulan hasil dari penelitian ini adalah secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa (1) kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada “DWIE SHOP” Nganjuk, 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 < 0,05 yang artinya H0 ditolak H1 diterima. (2) diskon memiliki 

pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada “Dwie Shop” Nganjuk, dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya H0 ditolak H2 diterima. (3) keberagaman produk 

memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada “Dwie Shop” Nganjuk, dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,002 < 0,05 yang artinya H0 ditolak H3 diterima. (4) berdasarkan hasil uji F 

diperoleh nilai F hitung sebesar 49,107 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil uji 

F tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan, diskon dan keberagaman produk secara 

simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. 

 
KATA KUNCI  : Kualitas Pelayanan, Diskon, Keberagaman Produk dan keputusan pembelian. 

 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan berkembangnya 

teknologi alat komunikasi handphone 

tidak hanya sebagai kebutuhan poko 

komunikasi saja, namun kini 

perkembangan hanphone menjadi salah 

satu trend yang terus diikuti oleh para 

konsumen. Konsumen tidak lagi 

menjadikan handphone sebagai barang 

mewah, karena mereka dapat dengan 

mudah membeli handphone dengan 

mailto:rakasetia02@gmail.com
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harga yang disesuaikan spesifikasi dan 

isi kebutuhan. 

Semua konsumen memiliki 

pandangan yang berbeda, dimana 

perbedaan tersebut mempengaruhi 

perilaku konsumen terhadap keputusan 

pembelian. Menurut Tjiptono  (2015:53), 

mengemukakan “keputusan pembelian 

melalui proses yang dapat dikategorikan 

ke dalam 3 tahap utama yaitu, pra-

pembelian, konsumsi, dan evaluasi purna 

beli, tahap pra-pembelian menyangkup 

semua aktivitas konsumen yang terjadi 

sebelum terjadinya transaksi pembelian 

dan pemakaian produk”. 

Salah satu kunci dalam berbisnis 

yaitu memperhatikan kualitas pelayanan 

agar dapat menarik para konsumen 

dengan persaingan yang sehat dengan 

mengutamkan kualitas pelayanan yang 

bagus. Menurut Dhewi (2013:111), 

menyatakan bahwa “kualitas pelayanan” 

memberikan kepuasan kepada pelanggan 

melalui kemampuan dalam memberikan 

layanan yang dijanjikan dengan akurat, 

memberikan pelayanan dengan tanggap, 

memberikan pengetahuan kepada 

pelanggan agar pelanggan dapat 

menyimpulkan keinginannya, kemudian 

memperlakukan hubungan yang baik 

terhadap pelanggan dengan cara 

komunikasi yang baik, serta dengan 

bukti fisik seperti fasilitas-fasilitas yang 

disediakan untuk pelanggan”. 

Hal selanjutnya yang perlu 

diperhatikan oleh pengusaha ritel adalah 

diskon. Menurut Tjiptono (2015:310), 

“diskon” adalah “dimana penjual 

memberikan potongan harga kepada 

konsumen sebagai penghargaan atas 

aktivitas-aktivitas tertentu yang 

dilakukannya, misalnya membayar 

tagihan lebih cepat, membeli dalam 

jumlah besar, atau membeli di luar 

musim atau periode permintaan puncak”. 

Suatu hal yang tidak kalah penting 

dalam keputusan pembelian yang 

dilakukan konsumen adalah 

keberagaman produk. Salah satu kunci 

dalam persaingan diantara bisnis eceran 

adalah ragam produk yang disediakan 

oleh pengecer. Utami (2017:263), 

berpendapat “bahwa sebagai pengecer 

harus membuat suatu keputusan yang 

tepat mengenai keberagaman produk 

yang dijual, karena dengan adanya 

produk yang beragam mulai dari merk, 

ukuran, kualitas, dan ketersediaan 

produk setiap saat akan sangat 

memudahkan konsumen dalam memilih 

dan mengambil keputusan untuk 

membeli”. 

“DWIE Shop” merupakan ritel alat 

komunikasi atau yang sering disebut 

dengan konter handphone yang berada di 
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jalan Imam Bonjol nomer 159 

kecamatan Nganjuk, didirikan oleh 

Bapak Dwi Josowinarto. Disekitar 

konter “Dwie Shop”, terdapat 5 konter 

pesaing, hal ini dapat dikatakan 

persaingan dalam berbisnis handphone  

sangat ketat. 

Peneliti memilih obyek penelitian di 

konter “DWIE Shop” dikarenakan 

banyaknya konter handphone di wilayah 

Nganjuk yang berdiri lebih lama 

dibanding konter “DWIE Shop”. Selain 

itu pada saat peneliti melakukan survei 

awal ditemukan karyawan kurang 

menguasai product knowledge, sehingga 

membuat konsumen kecewa atas 

pelayanan yang diberikan. kemudian 

pada konter “DWIE Shop” kurang 

lengkap macam-macam jenis handphone 

seperti handphone kelas atas, sehingga 

konsumen harus pesan terlebih dahulu. 

Pada konter “DWIE Shop” kurangnya 

variasi diskon yang diberikan kepada 

konsumen. 

Oleh karena itu maka peneliti 

mengambil judul, Kualitas Pelayanan, 

Diskon Dan Keberagaman Produk 

Terhadap Keputusan Pembelian Pada 

“Dwie Shop”  Nganjuk. 

 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan tehnik 

penelitian menggunakan tehnik 

kausalitas (sebab akibat). Populasi dari 

penelitian ini adalah konsumen konter 

“DWIE Shop” di jalan Imam Bonjol 

Nomor 159 Nganjuk. Sampel pada 

penelitian berjumlah 40 responden 

konsumen konter “DWIE Shop”. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik nonprobability 

sampling. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian 

Variabel bebas dalam penelitian 

yaitu kualitas pelayanan (X1), 

diskon (X2) dan keberagaman 

produk (X3), sedangkan variabel 

terikatnya yaitu keputusan 

pembelian (Y). Berdasarkan 40 

responden didominasi perempuan 

(52,5%), sedangkan usia paling 

banyak pada usia 20-30 tahun 

(42,5%). 

1. Uji Normalitas  

 

                Gambar 1 

     Grafik Probability Plot 

     Sumber: Output IBM SPSS 23 
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Dari gambar 1 di atas, 

menunjukkan bahwa data 

menyebars disekitar garis 

diaogonal dan mengikuti arah 

garis diagonal. Maka dapat 

dikatakan bahwa dalam 

penelitian variabel-variabel ini 

berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

           Tabel 1 

        Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity 
Statistics 

    Tolerance VIF 

1 

(Constant)     

kualitas 
pelayanan 

0,297 3,367 

Diskon 0,15 6,688 

keberagaman 
produk 

0,224 4,456 

         a. Dependent Variable: keputusan pembelian 
         Sumber: outuput IBM SPSS 23 

 

Dari tabel 1 diatas 

menunjukkan bahwa model 

regresi tidak mengalami 

gangguan gejala 

multikolininearitas. Hal ini 

menunjukkan nilai VIF semua 

variabel bebas pada penelitian ini 

lebih kecil dari 10 sedangkan 

nilai Toleransi semua variabel 

bebas lebih dari 0,1. Dengan 

demikian disimpulkan bahwa 

tidak terdapat gejala 

multikolinieritas antar variabel 

bebas dalam model regresi. 

3. Uji Autokorelasi 

             Tabel 2 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model Durbin-Watson 

1 2,275 

Dependent Variable: keputusan 
pembelian 

Sumber: Output IBM SPSS 23 

Berdasarkan tabel 2 nilai 

DW (Durbin Watson) yang 

dihasilkan adalah 2,275, nilai 

tersebut akan dibandingkan nilai 

tabel dengan menggunakan nilai 

signifikansi 5%, jumlah sampel 

40 (n) dan jumalh variabel 

independen 3 (k=3), maka ditabel  

(Durbin Watson) akan didapatkan 

batas atas (du) 1,659, sehingga 4 

– du = 4 – 1.659 = 2,341. Dengan 

demikian dapat disimpulkan 

bahwa nilai du < dw < 4 – du 

atau 1,659 < 2,275 < 2,341, yang 

artinya dapat dinyatakan bahwa 

persamaan regresi tersebut tidak 

t

e

r

d

a

p

at gejala autokorelasi dan uji 

asumsi klasik telah terpenuhi. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

   G       Gambar 2 
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      Hasil Uji Heteroskedastisitas 

        Sumber: Output IBM SPSS 23, 2018 

 

Berdasarkan gambar 2, dapat 

diketahui bahwa tidak ada pola 

yang jelas, serta titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 

menunjukkan bahwa model 

regresi tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

5. Analisis Regresi Linier 

Berganda 

       Tabel 3 

    Hasil Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

  
  

B 
Std. 
Error 

1 (Constant) 4,133 1,975 

  
kualitas 
pelayanan 

0,319 0,1 

  Diskon 0,953 0,198 

  
keberagaman 
produk 

0,541 0,166 

a. Dependent Variable: keputusan pembelian 

     Sumber: Output IBM SPSS 23, 2018 

 

Berdasarkan hasil 

perhitungan tabel 3, maka 

persamaan regresi sebagai berikut 

: 

Y = 4,133 + 0,319X1 + 0,953X2 + 0,541X3 

Artinya dari persamaan 

tersebut diambil kesimpulan: 

a. Konstanta (a) = 4,133 

Jika variabel kualitas 

pelayanan (X1), diskon (X2), 

keberagaman produk (X3) = 0, 

maka pembelian (Y) akan 

menjadi 4,133.  

b. Regresi  X1, 0,319 artinya 

bahwa setiap peningkatan 

kualitas pelayanan secara 

positif naik 1 (satuan) akan 

mengakibatkan peningkatan 

keputusan pembelian sebesar 

0,319, bila variabel lainnya 

konstan. 

c. Regresi  X2, 0,953 artinya 

bahwa setiap peningkatan 

diskon secara positif naik 1 

(satuan) akan mengakibatkan 

peningkatan diskon sebesar 

0,953, bila variabel lainnya 

konstan. 

d. Regresi  X3, 0,541 artinya 

bahwa setiap peningkatan 

keberagaman produk secara 

positif naik 1 (satuan) akan 

mengakibatkan peningkatan 

keberagaman produk sebesar 

0,541, bila variabel lainnya 

konstan. 

6. Koefisien Determinasi     

            Tabel 4 

                     Koefisien Determinasi 

                    Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

1 ,896a ,804 ,787 

a. Predictors: (Constant), keberagaman produk, 

kualitas pelayanan, diskon 

b. Dependent Variable: keputusan pembelian 
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  Sumber: Output IBM SPSS 23, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4 dapat 

diketahui nilai adjusted R Square 

adalah sebesar 0,787. Hal ini 

menunjukkan besarnya pengaruh 

kulaitas pelayanan, diskon, 

keberagaman produk terhadap 

keputusan pembelian adalah 

sebesar 78%, berarti masih ada 

variabel lain yang dapat 

mempengaruhi keputusan 

pembelian sebesar 22%, akan 

tetapi variabel lain tersebut tidak 

diteliti pada penelitian ini. 

7. Uji t 

         Tabel 5 

       Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model  T Sig. 

 B     

 
(Constant) 4,133 2,093 ,043 

1 
kualitas 
pelayanan 

,319 3,177 ,003 

  
Diskon ,953 4,811 ,000 

  
keberagama
n produk 

,541 3,258 ,002 

         a. Dependent Variable: keputusan pembelian 

Sumber : Output IBM SPSS 23, 2018 

 

Berdasarkan perhitungan 

diatas dapat diketahu bahwa : 

a. Variabel kualitas pelayanan 

(X1) memperoleh nilai thitung 

sebesar 3,177 signifikan pada 

0,003. Sedangkan ttabel adalah 

sebesar 2,028 yang berarti 

thitung > ttabel dan nilai 

signifikan sebesar 0,003 < 

0,05 yang artinya H0 ditolak 

H1 diterima. Dengan 

demikian maka terbukti 

bahwa kualitas pelayanan 

(X1) secara parsial atau 

individu berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

b. Variabel diskon (X2) 

memperoleh nilai thitung 

sebesar 4,811 signifikan pada 

0,000. Sedangkan ttabel adalah 

sebesar 2,028 yang berarti 

thitung > ttabel dan nilai 

signifikan sebesar 0,000 < 

0,05 yang artinya H0 ditolak 

H2 diterima. Dengan 

demikian maka terbukti 

bahwa diskon (X2) secara 

parisal atau individu 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

c. Variabel keberagaman produk 

(X3) memperoleh nilai thitung 

sebesar 3,258 signifikan pada 

0,002. Sedangkan ttabel adalah 

sebesar 2,028 yang berarti 

thitung > ttabel dan nilai 

signifikan sebesar 0,002 < 

0,05 yang artinya H0 ditolak 

H1 diterima. Dengan 

demikian maka terbukti 
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bahwa keberagaman produk 

(X3) secara parsial atau 

individu berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

 

 

 

8. Uji F     

       Tabel 6 

    Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 
184,431 61,477 49,107 ,000b 

Residual 45,069 1,252   

Total 229,500    

a. Dependent Variable: keputusan pembelian 

b. Predictors: (Constant), keberagaman produk, 

kualitas pelayanan, diskon 

  Sumber : Output IBM SPSS 23, 2018 

 

Berdasarkan tabel 6, dapat 

dilihat bahwa nilai Fhitung > Ftabel dan 

nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 

yang artinya H0 ditolak dan H4 

diterima yang membuktikan bahwa 

semua variabel independen (kualitas 

pelayanan, diskon, keberagaman 

produk) secara simultan atau 

serempak berpengaruh terhadap 

variabel dependen (keputusan 

pembelian) 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan  

terhadap Keputusan pembelian 

Berdasarkan tabel variabel 

kualitas pelayanan memperoleh 

nilai thitung sebesar 3,177 

signifikan pada 0,003. Sedangkan 

ttabel adalah sebesar 2,028 yang 

berarti thitung > ttabel dan nilai 

signifikan sebesar 0,003 < 0,05 

yang artinya H0 ditolak dan H1 

diterima. Dengan demikian maka 

terbukti bahwa kualitas 

pelayanan (X1) secara parsial 

atau individu berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y) pada “DWIE 

SHOP” Nganjuk.  

Hal ini dapat dilihat dari 

hasil kuesioner yang dibagikan 

terhadap responden dan yang 

memperoleh nilai tertinggi pada 

pernyataan X1.3 “Karyawan 

melayani pembeli dengan tutur 

kata yang baik” terdapat 25 

responden menyatakan setuju 

(62,5%) dan 15 responden 

menyatakan sangat setuju 

(37,5%). 

2. Pengaruh Diskon terhadap 

Keputusan pembelian 

Berdasarkan hasil uji t 

diperoleh nilai thitung sebesar 

4,811 signifikan pada 0,000. 

Sedangkan ttabel adalah sebesar 

2,028 yang berarti thitung > ttabel 
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dan nilai signifikan sebesar 0,000 

< 0,05 yang artinya H0 ditolak 

dan H1 diterima. Dengan 

demikian maka terbukti bahwa 

diskon (X2) secara parsial atau 

individu berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

(Y) pada “DWIE SHOP” 

Nganjuk.  

Hal ini dapat dilihat dari 

hasil kuesioner yang dibagikan 

terhadap responden dan yang 

memperoleh nilai tertinggi pada 

pernyataan X2.4 “Potongan pada 

akhir tahun membuat anda 

berminat membeli handphone” 

terdapat 1 responden menyatakan 

tidak setuju (2,5%), 2 responden 

menyatakan netral (5%), 25 

responden menyatakan setuju 

(62,5%) dan 12 responden 

menyatakan sangat setuju (30%).  

3. Pengaruh Keberagaman 

Produk terhadap Keputusan 

pembelian 

Berdasarkan hasil uji t 

diperoleh nilai thitung sebesar 

3,258 signifikan pada 0,002. 

Sedangkan ttabel adalah sebesar 

2,028 yang berarti thitung > ttabel 

dan nilai signifikan sebesar 0,002 

< 0,05 yang artinya H0 ditolak 

dan H1 diterima. Dengan 

demikian maka terbukti bahwa 

keberagaman produk (X3) secara 

parsial atau individu berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y) pada “DWIE 

SHOP” Nganjuk.  

Hal ini dapat dilihat dari 

hasil kuesioner yang dibagikan 

terhadap responden dan yang 

memperoleh nilai tertinggi pada 

pernyataan X3.1 “DWIE Shop” 

selalu menyediakan handphone 

dengan segala macam 

spesifikasi” terdapat 1 responden 

menyatakan tidak setuju (2,5%), 

2 responden menyatakan netral 

(5%), 25 responden menyatakan 

setuju (62,5%) dan 12 responden 

menyatakan sangat setuju (30%).  

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan, 

Diskon dan Keberagaman 

Produk terhadap Keputusan 

pembelian 

Berdasarkan pada pengujian 

uji F atau uji simultan dapat 

dilihat bahwa nilai Fhitung sebesar 

49,107 sementara Ftabel adalah 

sebesar 2,87 yaang berarti Fhitung 

> Ftabel dan nilai signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya 

H0 ditolak dan H4 diterima yang 

membuktikan bahwa semua 

variabel independen (kualitas 
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pelayanan, diskon, keberagaman 

produk) secara simultan atau 

serempak berpengaruh terhadap 

variabel dependen (keputusan 

pembelian) di “DWIE Shop” 

Nganjuk. 

 

 

 

IV. PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Kualitas Pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada “DWIE Shop” 

Nganjuk. 

2. Diskon pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada “DWIE Shop” 

Nganjuk. 

3. Keberagaman Produk 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada 

“DWIE Shop” Nganjuk. 

4. Kualitas pelayanan, Diskon dan 

Keberagaman Produk secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

pada “DWIE Shop” Nganjuk. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan kesimpulan diatas, maka saran 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pemilik Usaha (DWIE 

Shop) 

Dari penelitian yang dilakukan, 

pengelola “Dwie Shop” harus 

lebih meningkatkan manajemen 

pemasaranya khususnya 

berkaitan dengan penerapan 

faktor kualitas pelayanan seperti 

memberikan informasi sesuai 

dengan fakta, kemudian faktor 

diskon seperti setiap pembelian 

mendapatkan aksesoris tertentu 

secara gratis dan faktor 

keberagaman produk seperti 

ketersediaan berbagai macam 

merek dan harga produk 

handphone yang dapat 

mempengaruhi konsumen 

dalam melakukan keputusan 

pembelian sebagai solusi 

keinginan dan kebutuhan 

mereka. Peningkatan pemasaran 

yang lebih baik seharusnya 

diterapkan agar konsumen lebih 

tertarik untuk membeli pada 

konter “Dwie Shop”. Selain itu 

perlu menciptakan strategi baru 

berkaitan dengan faktor lain 

seperti promosi penjualan 

handphone melalui media 

sosial, pelayanan yang ramah 

terhadap konsumen, menambah 

fasilitas seperti pembelian 
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handphone secara kredit dan 

asuransi handphone yang bisa 

mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen agar 

konter “Dwie Shop” dapat 

meningkatkan penjualanya dan 

dapat bersaing dengan pesaing 

yang ada di Nganjuk. 
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