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ABSTRAK 
 

Perkembangan dunia bisnis terutama bisnis ritel mengalami peningkatan karena perubahan pada 

perilaku konsumen (belanja mudah dan cepat). Konsumen memiliki berbagai macam keinginan pada 

pola berbelanja yang akan menjadi tolak ukur yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil kepu-

tusan pembelian. Dalam menjalankan usahanya, pemilik bisnis ritel khususnya minimarket harus me-

mahami keinginan dan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen agar usahanya 

tetap bertahan dan dapat bersaing.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah diskon produk, keberagaman produk dan im-

pulse buying berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian pada minimarket 

Hikmahmart di Desa Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.  

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen dari Minimarket Hikmahmart. Dan mempunyai 

sampel sebanyak 40 responden dengan teknik sampel diambil berdasarkan non probability sampling, 

dengan menggunakan pendekatan insidental sampling. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang 

menggunakan pendekatan kausalitas.  

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan variabel diskon produk, keberagaman produk dan im-

pulse buying secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kon-

sumen pada minimarket Hikmahmart. 

 

 

Kata Kunci : Keputusan Pembelian, Diskon Produk, Keberagaman Produk, Impulse Buying  

 

LATAR BELAKANG 

Perkembangan jumlah ritel di Indone-

sia bertambah semakin banyak. Hal ini 

ditandai dengan semakin banyaknya ritel, 

terutama ritel modern yang memperluas 

lingkup pemasarannya yang biasanya 

berdiri di kota-kota besar sudah meluas ke 

daerah pedesaan.  Kuatnya persaingan yang 

terjadi pada bisnis ritel membuat para 

peritel harus menerapkan strategi pemasa-

ran yang dapat membuat bisnisnya mampu  

bertahan. 

Perubahan perilaku konsumen, dari 

masa ke masa yang menginginkan proses 

pembelian barang kebutuhan dengan lebih 

mudah dan cepat dalam membuat kepu-

tusan mudah dan cepat dalam membuat mu-

dah dan cepat dalam membuat keputusan 

mailto:vivia799@gmail.com
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pembelian bisa didasari oleh berbagai 

faktor yang muncul seperti adanya unsur-

unsur yang disediakan ritel untuk memuas-

kan kebutuhan konsumennya misalkan saja 

lengkapnya barang-barang yang dijual, 

perbedaan dan  keanekaragaman barang da-

gangan,  harga yang sesuai dengan keingi-

nan konsumen dan bagaimana para pemasar 

dapat menciptakan stimulan bagi calon kon-

sumennya. Fahmi (2016:57) mengartikan 

keputusan konsumen adalah sebuah kepu-

tusan pemilihan produk sebagai hasil dari 

tindakan yang di percaya dapat menjadi so-

lusi dari kebutuhan dan keinginan kon-

sumen tersebut. 

Konsumen dalam membuat keputusan 

pembelian akan memperhatikan kesesuaian 

harga yang di tawarkan. Bukan hal asing 

lagi apabila adanya diskon akan menjadi-

kan perhatian utama pada konsumen. Apa-

lagi generasi sekarang yang semakin pintar 

dalam membawa budaya baru dan mem-

buat pola perilaku belanja yang membuat 

pebisnis harus lebih cermat dalam 

mengamati setiap pergeseran yang terjadi. 

Sebuah perusahaan dapat menambah omzet 

penjualan apabila dapat menjalankan 

strategi pemasaran yang efektif. Salah satu 

tips yang dijalankan adalah dengan menga-

dakan promo dan diskon pada momentum 

hari-hari besar (detik.com, 2018).  

Hal yang tidak kalah penting dalam 

pertimbangan konsumen untuk pengambi-

lan keputusan adalah adanya keane-

karagaman produk. Banyaknya jenis barang 

dagangan yang ditawarkan pada toko mod-

ern akan mampu memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen itu sendiri. Dengan 

adanya keberagaman produk dalam jenis 

produk barang tersebut maka dapat  

menarik konsumen yang lebih luas. Utami 

(2017:263) mengemukakan bahwa  keane-

karagaman produk barang merupakan daya 

tarik tersendiri untuk sebuah ritel. Keane-

karagaman barang dagangan ini merupakan 

hal penting bagi pelanggan atau konsumen. 

Pembelian impulsif atau pembelian 

tidak terencana merupakan bentuk lain dari 

pola pembelian konsumen. Anggraeni dan 

Prijati (2016:10), menyatakan bahwa im-

pulse buying berkaitan dengan aspek spon-

tanitas yang merupakan suatu kegiatan 

melakukan  pembelanjaan tanpa rencana 

karena faktor ketertarikan dan keinginan 

yang meliputi ketertarikan sesuatu secara 

spontan serta seketika membeli barang yang 

diinginkan.   

Hikmahmart merupakan salah satu ritel 

modern atau minimarket di wilayah keca-

matan Ngancar. Peluang didirikannya min-

imarket masih terbuka luas, mengingat di 

daerah kecamatan Ngancar hanya ada 3 

minimarket. Hikmahmart yang masih ter-

bilang belum lama didirikan yaitu sekitar 
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1,5 tahun, sehingga dalam perkembangnnya 

Hikmahmart belum secara luas dapat 

menarik minat konsumen karena masyara-

kat desa tersebut masih tergolong baru 

mengenal minimarket. 

Peneliti memilih penelitian di hikmah-

mart dikarenakan dari uraian diatas maka 

dilakukan penelitian untuk mengetahui 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

minat konsumen untuk melakukan kepu-

tusan pembelian seperti faktor diskon, 

keberagaman produk dan impulse buying 

yang dapat menjadi faktor penting bagi kon-

sumen terutama masyarakat didaerah 

pedesaan melihat masyarakat kecamatan 

Ngancar masih tergolong baru mengenal 

minimarket, selain itu masyarakat desa 

terkenal dengan mindset membeli kebu-

tuhan dengan harga murah terutama diskon 

namun mendapatkan produk yang beragam. 

Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui 

respon yang diberikan para konsumen di 

Hikmahmart berkaitan dengan faktor-faktor 

yang diuraikan tersebut.  

Berdasarkan keadaan tersebut, diper-

lukan kajian mendalam melalui suatu 

penelitian, dengan judul “Keputusan Pem-

belian pada Minimarket Hikmahmart di 

Kecamatan Ngancar Ditinjau dari Dis-

kon Produk, Keberagaman Produk dan 

Impulse Buying”. Dengan dilakukannya 

penelitian ini, akan dapat diketahui 

pengaruh diskon produk, keberagaman 

produk dan impulse buying terhadap kepu-

tusan pembelian pada minimarket hikmah-

mart. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan teknik 

penelitian kausalitas. Penelitian ini 

dilaksanakan di minimarket Hikmahmart di 

Jalan Raya Dusun Sumberurip Desa 

Manggis Kecamatan Ngancar Kabupaten 

Kediri. Populasi penelitian ini adalah semua 

konsumen minimarket Hikmahmart yang 

bersifat tidak terbatas dan tidak dapat 

dipastikan jumlahnya. Sampel yang diambil 

dalam penelitian ini meliputi 40 responden 

konsumen dari minimarket Hikmahmart. 

Teknik sampling menggunakan incidental 

sampling. Dalam langkah pengumpulan 

data yang dilakukan yaitu wawancara, 

kuesioner dan studi pustaka. Teknik analisis 

data menggunakan analisis deskriptif, 

analisis regresi berganda uji asumsi klasik, 

uji koefisien determinasi dan uji hipotesis 

yaitu uji t dan uji f dengan menggunakan 

SPSS versi 23.  

 

HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil Penelitian  

Variabel bebas dalam penelitian yaitu 

diskon produk (X1), keberagaman produk 

(X2) dan impulse buying (X3), sedangkan 

variabel terikatnya yaitu keputusan 
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pembelian (Y). Berdasarkan 40 responden 

didominasi perempuan (60%), sedangkan 

usia paling banyak pada usia 13 s/d 20 tahun 

(42,5%) dengan pekerjaan didominasi oleh 

wiraswasta (47,5%). Berikut hasil analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini: 

Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan 

melihat grafik normal probability plot yang 

 membandingkan distribusi kumulatif dan 

distribusi normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Uji Normalitas 

Sumber : Output IBM SPSS versi 23 

Gambar 1 menunjukkan bahwa data 

menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat 

dikatakan bahwa dalam variabel-variabel 

ini  berdistribusi normal dan asumsi nor-

malitas telah terpenuhi. 

Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas. Berikut adalah hasil pengujian mul-

tikolinearitas menggunakan SPSS, dapat 

dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :  

 

 

 

 

Tabel 1 

Hasil Uji Multikolineatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output IBM SPSS versi 23 

 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan 

bahwa model regresi tidak mengalami 

gangguan multikolinieritas. Hal ini 

menunjukkan nilai VIF semua variabel 

bebas dalam penelitian ini lebih kecil dari 

10 sedangkan nilai toleransi semua variabel 

bebas lebih dari 0,1 atau 10%. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat gejala multikolinieritas antar varia-

bel bebas dalam model regresi. 

Uji Autokorelasi 

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat 

dilihat dengan melalui uji DW Test (Dur-

bin-Watson). 
 Tabel 2 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

Sumber : Output IBM SPSS versi 23 

 

Berdasarkan tabel 2 nilai DW (durbin 

Watson) yang dihasilkan adalah 1,692, 

Nilai tersebut akan dibandingkan dengan 

nilai tabel dengan menggunakan nilai sig-

nifikansi 5%, jumlah sampel 40 (n) dan 

jumlah variabel independen 3 (k=3), maka 
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ditabel durbin watson akan didapatkan ba-

tas atas (du) 1,659, sehingga 4 – du = 4-

1,659 = 2,341. Dengan demikian diketahui 

disimpulkan bahwa nilai du < dw < 4-du 

atau 1,659 < 1692 < 2,341, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa persamaan regresi terse-

but tidak terdapat gejala autokorelasi dan uji 

asumsi klasik telah terpenuhi.  

Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas yaitu 

dengan menggunakan scatterplot. Hasil 

pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat 

pada  gambar 2 sebagai berikut:   

 
Gambar 2 

Uji Heteroskedastisitas 

Sumber : Output IBM SPSS versi 23 

Berdasarkan gambar 2, 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 heteroskedastis-

itas. 

Analisis Uji Regresi Linear Berganda 

Alat uji yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda untuk melihat pengaruh diskon 

produk (X1), keberagaman produk (X2) , 

impulse buying (X3) terhadap keputusan 

pembelian (Y). Hasil pengujian analisis 

regresi berganda linier berganda pada tabel 

3 sebagai berikut : 

Tabel 3 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber : Output IBM SPSS versi 23 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3, 

maka persamaan regresi disusun sebagai 

berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e  

Y =  8,152 + 1,003X1 + 0,245X2 + 0,263X3 + 

e 

Artinya dari persamaan tersebut diambil 

kesimpulan: 

1) Konstanta (a) = 8,152 

Jika variabel diskon produk (X1), 

keberagaman produk (X2), impulse 

buying (X3) = 0, Maka Keputusan 

Pembelian (Y) akan menjadi 8,152.  

2) Regresi X1 1,003, artinya bahwa setiap 

peningkatan diskon produk naik 1 

(satuan) akan mengakibatkan pening-

katan keputusan pembelian sebesar 

1,003, bila variabel lainnya konstan. 

3) Regresi X2 0,245, artinya bahwa setiap 

peningkatan keberagaman produk naik 

1 (satuan) akan mengakibatkan pening-

katan keputusan pembelian sebesar 

0,245, bila variabel lainnya konstan. 
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4) Regresi X3 0,263, artinya bahwa setiap 

peningkatan impulse buying naik 1 

(satuan) akan mengakibatkan pening-

katan keputusan pembelian sebesar 

0,263, bila variabel lainnya konstan.  

 

Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi ditentukan 

dengan nilai R square seperti yang terlihat 

pada tabel 4 berikut ini: 

Tabel 4  

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Output IBM SPSS versi 23 

 

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui 

nilai adjusted r square adalah sebesar 

0,680. Hal ini menunjukkan besarnya 

pengaruh diskon produk, keberagaman 

produk dan impulse buying terhadap kepu-

tusan pembelian adalah sebesar 68%, be-

rarti masih ada variabel lain yang 

mempengaruhi keputusan pembelian sebe-

sar 32%, akan tetapi variabel tersebut tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

Uji Hipotesis 

Uji Parsial ( Uji t) 

Berdasarkan hasil uji t yang telah 

dilakukan, diperoleh nilai seperti pada 

tabel 5 sebagai berikut:  

Tabel 5 

Hasil Uji-t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output IBM SPSS versi 23 

Berdasarkan tabel 5, maka diketahui 

bahwa: 

a. Variabel diskon produk (X1) mem-

peroleh nilai thitung sebesar 8,555 sig-

nifikan pada 0,000. Sementara ttabel 

adalah sebesar 2,028 yang berarti thi-

tung> ttabel dan nilai signifikan sebesar 

0,000 < 0,05 yang artinya H0 ditolak 

dan H1 diterima. Dengan demikian 

terbukti bahwa diskon produk (X1) 

secara parsial atau individu ber-

pengaruh signifikan terhadap kepu-

tusan pembelian (Y). 

b. Variabel keberagaman produk (X2) 

memperoleh nilai thitung sebesar 

3,098 signifikan pada 0,004. Semen-

tara ttabel adalah sebesar 2,028  yang 

berarti thitung> ttabel dan nilai signif-

ikan sebesar 0,004 < 0,05 yang 

artinya H0 ditolak dan H2 diterima. 

Dengan demikian terbukti bahwa 

keberagaman produk (X2) secara 
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parsial atau individu berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pem-

belian (Y). 

c. Variabel impulse buying (X3) mem-

peroleh nilai thitung sebesar  3,273 

signifikan pada 0,002. Sementara 

ttabel adalah sebesar 2,028 yang be-

rarti thitung> ttabel dan nilai signifikan 

sebesar 0,002 < 0,05 yang artinya H0 

ditolak dan H3 diterima. Dengan 

demikian terbukti bahwa impulse 

buying (X3) secara parsial atau indi-

vidu berpengaruh signifikan ter-

hadap keputusan pembelian (Y). 

Uji Simultan ( Uji F) 

Berdasarkan hasil uji f yang telah 

dilakukan, diperoleh nilai pada tabel 6 

sebagai berikut: 

Tabel 6 

Hasil Uji F 

 Sumber : Output IBM SPSS versi 23 

 

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat 

bahwa nilai Fhitung sebesar 28,563 Semen-

tara Ftabel adalah sebesar 2,87 yang berarti 

Fhitung > Ftabel dan nilai signifikan sebesar 

0,000 < 0,05 yang yang artinya H0 ditolak 

dan H4 diterima yang membuktikan bahwa 

semua variabel independen (diskon produk, 

keberagaman produk, impulse buying) 

secara simultan atau serempak berpengaruh 

terhadap variabel dependen (keputusan 

pembelian). 

 

Pembahasan 

Pengaruh Diskon Produk terhadap 

Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh thitung  

dengan nilai sebesar 8,555  signifikan pada 

0,000. Sementara ttabel adalah sebesar 2,028 

yang berarti thitung> ttabel dan nilai signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya H0 ditolak 

dan H1 diterima. Dengan demikian terbukti 

bahwa diskon produk (X1) secara parsial 

atau individu berpengaruh signifikan ter-

hadap keputusan pembelian (Y). Dengan 

adanya diskon yang ditawarkan pada kon-

sumen akan mempengaruhi keputusan pem-

belian oleh konsumen terhadap produk di 

minimarket Hikmahmart dan juga sebagai 

daya tarik konsumen untuk datang berkun-

jung serta berbelanja produk lebih banyak 

lagi. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Emor & Soegoto 

(2015) yang mengemukakan bahwa 

potongan harga berpengaruh signifikan ter-

hadap keputusan pembelian, yang berarti 

bahwa jika potongan harga semakin tinggi 

maka akan mempengaruhi tingginya kepu-

tusan pembelian seorang konsumen. 
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Pengaruh Keberagaman Produk ter-

hadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan tabel variabel keberaga-

man produk (X2) memperoleh nilai thitung 

sebesar 3,098 signifikan pada 0,004. Se-

mentara ttabel adalah sebesar 2,028 yang be-

rarti thitung> ttabel dan nilai signifikan harga 

sebesar 0,004 < 0,05 yang artinya H0 ditolak 

dan H2 diterima. Dengan demikian terbukti 

bahwa keberagaman produk (X2) secara 

parsial atau individu berpengaruh signif-

ikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

Dengan adanya produk barang yang dita-

warkan beragam yang dengan kata lain 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen pada konsumen akan 

mempengaruhi keputusan pembelian oleh 

konsumen terhadap produk di minimarket 

Hikmahmart dan juga sebagai daya tarik 

konsumen untuk datang berkunjung serta 

berbelanja produk lebih banyak lagi. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Utami (2017:263) 

mengemukakan bahwa keanekaragaman 

produk barang merupakan daya tarik 

tersendiri untuk sebuah ritel. Keane-

karagaman barang dagangan ini merupakan 

hal penting bagi pelanggan atau konsumen. 

Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Fure (2013) yang 

menyatakan bahwa keberagaman produk 

berpengaruh terhadap minat beli konsumen. 

 

 

Pengaruh Impulse Buying terhadap 

Keputusan Pembelian 

Berdasarkan tabel oleh uji t variabel 

impulse buying (X3) memperoleh nilai thi-

tung sebesar signifikan pada 3,273. Semen-

tara ttabel adalah sebesar 2,028 yang berarti 

thitung> ttabel dan nilai signifikan sebesar 

0,002 < 0,05 yang artinya H0 ditolak dan H3 

diterima. Dengan demikian terbukti bahwa 

impulse buying (X3) secara parsial atau in-

dividu berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y). Fahmi 

(2016:100) menyatakan bahwa konsumen 

dalam memenuhi keinginan selalu didorong 

oleh hasrat dalam diri yang dipengaruhi 

oleh setiap produk yang dilihat, didengar, 

dirasa, diraba dan lain sebagainya. Se-

hingga dengan adanya impuls, hal ini men-

dorong perilaku konsumen yang spontan 

tanpa memiliki rencana untuk melakukan 

keputusan pembelian terhadap produk di 

minimarket Hikmahmart. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Anggraeni & Prijati 

(2016) bahwa impulse buying berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

pada Hypermarket.  

Pengaruh Diskon Produk, Keberagaman 

Produk dan Impulse Buying terhadap 

Keputusan Pembelian 

Berdasarkan pada pengujian Uji F atau 

uji simultan dapat dilihat bahwa nilai Fhitung 

sebesar 28,563 Sementara Ftabel adalah 

sebesar 2,87 yang berarti Fhitung > Ftabel dan 
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nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang 

yang artinya H0 ditolak dan H4, sehingga 

semua variabel independen (bebas) yaitu 

diskon produk, keberagaman produk dan 

impulse buying secara simultan atau ber-

sama-sama berpengaruh terhadap kepu-

tusan pembelian.  

Bahwa sebenarnya diskon produk, 

keberagaman produk dan impulse buying 

merupakan suatu aspek yang memang ber-

pengaruh terhadap sebuah keputusan pem-

belian oleh konsumen. Maka dari itu jika se-

buah ritel atau tepatnya minimarket harus 

dapat menerapkan strategi yang baik agar 

dapat menarik konsumen dan dapat 

mempengaruhi dan meningkatkan 

penjualan dari keputusan pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan ana-

lisis yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : (1) Diskon produk 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada minimarket 

Hikmahmart di Kecamatan Ngancar. (2) 

Keberagaman Produk berpengaruh signif-

ikan terhadap keputusan pembelian kon-

sumen pada minimarket Hikmahmart di 

Kecamatan Ngancar. (3) Impulse Buying 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada minimarket 

Hikmahmart di Kecamatan Ngancar. (4) 

Diskon Produk, Keberagaman Produk dan 

Impulse Buying secara simultan ber-

pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian dalam arti semua variabel inde-

penden secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian (dependen). 

 

PENUTUP  

Berdasarkan temuan-temuan  yang di-

peroleh selama proses kegiatan penelitian, 

dapat dikemukakan saran penelitian bagi 

pemilik usaha (pemilik Hikmahmart) 

bahwa pengelola Hikmahmart harus lebih 

meningkatkan manajemen pemasarannya 

khususnya berkaitan dengan penerapan 

faktor diskon, keberagaman produk dan im-

pulse buying yang dapat mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan keputusan 

membeli produk sebagai solusi keinginan 

dan kebutuhan mereka. Peningkatan 

pemasaran yang lebih baik dapat digunakan 

agar konsumen lebih tertarik untuk mem-

beli produk di minimarket Hikmahmart. 

Selain itu perlu penciptaan strategi baru 

berkaitan dengan faktor lain seperti promosi 

yang baik, pelayanan yang ramah, menye-

diakan fasilitas tambahan seperti bayar 

listrik, adanya mesin ATM tersedianya dis-

penser untuk membuat kopi dan mencip-

takan suasana toko yang lebih nyaman yang 

bisa mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen agar minimarket Hikmahmart 

dapat bersaing dengan pesaing yang ada di 
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kecamatan Ngancar nantinya dan juga dapat 

meningkatkan penjualan produknya.  

Untuk penelitian selanjutnya, 

sebaiknya memperluas variabel penelitian 

sehingga dapat menghasilkan penelitian 

yang lebih akurat. Hal ini diusulkan karena 

telah terbukti bahwa variabel diskon 

produk, keberagaman produk dan impulse 

buying berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian sebesar 68%, berarti masih ada 

variabel lain yang mempengaruhi kepu-

tusan pembelian misalnya seperti lokasi, 

kualitas pelayanan dan suasana toko sebesar 

32% yang mempengaruhi kepurusan pem-

belian, akan tetapi variabel tersebut tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 
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