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ABSTRAK 

 

Ari catur setyawan: Analisis Variasi produk, Harga, dan Garansi Terhadap Omzet Penjualan 

Pada Toko Sparepart Centong Motor Kediri. 

Skripsi, FE UN PGRI Kediri, 2018. 

 

 

 

Perkembangan bisnis ritel saat ini semakin lemah. Hal ini dapat membuat persaingan 

bisnis semakin ketat, karena pemilik usaha ritel dituntut untuk dapat mempertahankan 

bisnisnya. Salah satunya adalah Toko Sparepart Centong Motor Kediri. Toko sparepart 

centong motor mempunyai beberapa permasalahan yang muncul seperti pemilihan variasi 

produk, harga dan garansi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk memperoleh bukti empiris 

pengaruh variasi produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap omzet penjualan pada 

toko Sparepart Centong Motor. 2) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh harga secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap omzet penjualan pada toko Sparepart Centong Motor. 

3) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh garansi secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap omzet penjualan pada toko Sparepart Centong Motor. 4). Untuk memperoleh bukti 

empiris pengaruh variasi produk, harga, dan garansi secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap omzet penjualan pada toko Sparepart Centong Motor. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui observasi 

langsung serta penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah para konsumen 

Toko centong motor dengan jumlah sampel sebanyak 40 orang. Sampel dipilih menggunakan 

teknik non-probability sampling dengan teknik sampel yaitu sampling purposive. Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji 

asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis koefisien determinansi, serta pengujian 

hipotesis (uji t dan uji F). 

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa secara simultan variabel 

independen yaitu variasi produk, harga dan garansi berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu omzet penjualan. Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa: 

(1) variasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap omzet penjualan, (2) harga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap omzet penjualan, (3) garansi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap omzet penjualan. 
 

 

Kata Kunci: Variasi Produk, Harga, Garansi, dan Omzet Penjualan
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I. LATAR BELAKANG 

Di era globalisasi yang 

membawa dampak sangat besar 

bagi perkembangan dunia bisnis di 

seluruh dunia. Peluang untuk 

membuka sebuah usaha semakin 

lebar, namun persaingan yang akan 

di hadapi juga semakin ketat. 

Kondisi ini menuntut setiap orang 

yang memiliki usaha dapat 

menciptakan keunggulan 

kompetitif bisnisnya agar mampu 

bersaing dengan usaha atau 

perusahaan lain yang memiliki 

usaha yang sama. Hal ini akan 

menguntungkan bagi perusahaan 

yang bergerak di bidang industri, 

jasa maupun penjualan. Dengan 

keadaan seperti ini, tentu tidak 

menutup kemungkinan setiap 

perusahaan akan bersaing dan 

mengeluarkan produk yang sama 

atau sejenis. Perusahaan hendaknya 

menyadari dengan adanya 

persaingan tersebut sangat sulit 

bagi perusahaan untuk membangun 

reputasi, demikian pula sebaliknya 

sangat mudah untuk kehilangan 

reputasi perusahaan tersebut. 

Tingginya persaingan dalam dunia 

perdagangan khususnya pada 

penjualan dari berbagai industri 

yang bergerak dibidang otomotif, 

menunjukkan bahwa salah satunya 

industri otomotif yang memberikan 

kontribusi yang cukup besar adalah 

sparepart sepeda motor.  

Di Jawa Timur, khususnya 

Kota Kediri sudah banyak berdiri 

toko-toko sparepart yang 

menyediakan perlengkapan sepeda 

motor untuk berbagai macam dan 

jenis produk untuk kebutuhan 

kendaraan pribadinya. Meskipun 

barang yang tersedia di sini masih 

kurang lengkap dibanding dengan 

kota-kota besar lain yang ada di 

Jawa Timur antara lain, Surabaya, 

Malang, Pasuruan, dan 

Probolinggo, tetapi banyak toko 

yang semakin marak berdiri di kota 

kediri yang menyediakan 

perlengkapan kendaraan untuk 

mempermudah konsumen merawat 

maupun memodifikasi kendaraan 

yang dimiliki. Akan tetapi variasi 

produk ataupun jenis-jenis barang 

yang tersedia di sini masih kurang 

lengkap dibandingkan dengan kota 

besar seperti Surabaya maupun 

Malang, begitu juga dengan harga 

yang diberikan setiap toko masih 

sedikit mahal serta tidak adanya 
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garansi untuk pembelian setiap 

produk yang dijual untuk 

konsumen membuat beberapa 

orang yang  masih memilih 

membeli barang ke kota besar 

tersebut. Salah satu toko sparepart 

yang berada di Kota Kediri adalah 

toko Centong Motor  yang 

beralamatkan di Jl. Raya Pasar 

Centong Desa Bawang Kecamatan 

Pesantren Kota Kediri. Toko 

Centong Motor ini berdiri sejak 

tahun 2010 dan mampu bertahan 

hingga saat ini. Namun demikian, 

variasi produk yang tersedia 

tergolong masih sangat kurang dan 

tidak lengkap serta harga yang 

masih cukup mahal bila 

dibandingkan dengan toko yang  

berada di tengah Kota Kediri 

meskipun letak toko ini memang di 

pinggiran Kota, dan tidak adanya 

garansi dalam pembelian produk 

dalam penjualan membuat sedikit 

banyak konsumen lebih memilih 

mencari toko yang berada di pusat 

Kota. 

Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka penelitian ini 

berusaha mengetahui dan 

menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi omzet penjualan 

Sparepart pada Toko Centong 

Motor. Oleh karena itu dibuat 

penelitian dengan judul ”Analisis 

Variasi Produk, Harga, dan 

Garansi terhadap Omzet 

Penjualan Sparepart Toko 

Centong Motor Kediri”. 

 

II. METODE 

Dilihat dari jenis data 

penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan 

menggunakan teknik survey 

karena akan mengumpulkan 

data dengan menggunakan 

kuesioner, wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 

40 responden dengan teknik 

pengambilan sampel 

insidental sampling dan 

dianalisis dengan 

menggunakan Regresi Linier 

Beganda menggunakan 

aplikasi SPSS 23. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Pengujian Asumsi Klasik 

Untuk memenuhi syarat yang 

ditentukan dalam ,odel regresi 
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linier berganda perlu dilakukan 

pengujian sebagai berikut :  

1. Uji Normalitas 

Analisis grafik dilakukan 

dengan melihat histogram dan 

normal probability plot. Hasil 

pengujian normalitas dengan 

analisis grafik melalui SPSS.. 

 

Sumber : hasil olah data dengan 

SPSS 23.0 (2018) 

Dengan melihat grafik 

histogram di atas dapat 

disimpulkan bahwa grafik 

histogram menunjukkan pola 

distribusi normal dan berbentuk 

simetris, tidak menceng 

(skewness) ke kanan atau ke 

kiri. 

 

   

Pada grafik normal 

probability plot di atas terlihat titik-

titik menyebar berhimpit di sekitar 

garis diagonal, serta penyebarannya 

mengikuti arah garis diagonal. Dari 

kedua grafik tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa model regresi 

pada penelitian ini memenuhi uji 

asumsi normalitas. 

 

2. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas 

bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel 

bebas (independen). Nilai 

variance inflation factor (VIP) 

untuk multikolonieritas adalah 

tidak melebihi 10 dan nilai 

tolerance di atas 0,10. 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 VARIASI 

PRODUK 
,622 1,607 

HARGA ,475 2,107 

GARANSI  ,655 1,528 

a. Dependent Variable: OMZET PENJUALAN 
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Dari tabel 4.10 diatas 

terlihat bahwa semua variabel 

X (variasi produk, harga dan 

garansi) memiliki nilai VIF 

lebih kecil dari 10 dan nilai 

tolerance yang lebih besar dari 

0,10. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai tolerance pada 

variasi produk sebesar 0,622 

dan VIF sebesar 1,607, 

variabel harga dengan nilai 

tolerance sebesar 0,475 dan 

VIF sebesar 2,107 dan variabel 

garansi pembelian dengan nilai 

tolerance sebesar 0,655 dan 

VIF sebesar 1,528. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolonieritas antar variabel 

independen dalam model 

regresi atau dengan kata lain 

model regresi dalam penelitian 

ini terbebas dari gejala 

multikolonieritas. 

 

3. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi 

bertujuan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya autokorelasi 

antara kesalahan pengganggu 

pada penggamatan dengan 

melihat hasil perhitungan angka 

Durbin-Watson. Model regresi 

yang baik adalah yang tidak 

terjadi autokorelasi, yang dapat 

dilihat dengan menggunakan 

nilai Durbin-Watson (DW-test) 

dengan dasar pengambilan 

keputusan sebagai berikut : jika 

dU<DW<4-dU berarti tidak 

terjadi autokorelasi positif atau 

negatif, jika DW<Dl atau 

DW>dL berarti terjadi 

auotokorelasi dan jika 

dL<DW<dU atau 4-

dU<DW<4-dL berarti tidak ada 

keputusan yang pasti. Hasil uji 

autokorelasi dengan 

menggunakan nilai Durbin-

Watson. 

Model Summary
b
 

Mo

del Durbin-Watson 

1 1,890 

a. Predictors: (Constant), GARANSI , 

VARIASI PRODUK, HARGA 

b. Dependent Variable: OMZET 

PENJUALAN 

 

Berdasarkan tabel 4.11 

diatas nilai Durbin-Watson 

yang dihasilkan adalah 1,890. 

Nilai dU(3,40)=1,798 sehingga 

4-dU=4-1,798= 2,202. Dengan 

demikian dapat disimpulkan 
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bahwa nilai Durin-Watson 

terletak antara Du s/d 4-dU 

sehingga model regresi tersebut 

sudah bebas dari masalah. 

. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas 

terjadi apabila tidak ada 

kesamaan deviasi standart nilai 

variabel dependen pada setiap 

variabel independen. Suatu 

hasil regresi sebaiknya tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas dapat 

dilakukan melalui pengamatan 

terhadap pola scater plot yang 

dihasilkan melalui program 

SPSS dengan dasar 

pengambilan keputusan  : 

jikaada pola tertentu seperti 

titik-titik (point-point) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), 

maka telah terjadi 

Heteroskedastisitas. Jika tidak 

ada pola yang jelas serta titik-

tiik yang menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu 

Y, maka tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. 

 

Berdasarkan gambar 4.4 

diatas dapat dilihat bahwa titik-

titik menyebar secara acak baik 

diatas maupun dibawah nol 

pada sumbu Y dan tidak 

membentuk suatu pola tertentu. 

Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terjadi 

Heteroskedastisitas pada model 

regresi ini, oleh karena itu 

model regresi dalam penelitian 

ini layak dipakai untuk 

memprediksi kepuasan 

konsumen. 

 

B. Analisis Regresi Berganda 

Analisis persamaan regresi linier 

berganda adalah analisis untuk 

mengetahui hubungan antara lebih 

dari satu variabel independen  

dengan variabel dependen 

menggunakan persamaan linier.  
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 2,184 1,981  

VARIASI 

PRODUK 
,356 ,093 ,371 

HARGA ,279 ,084 ,370 

GARANSI  ,313 ,089 ,332 

a. Dependent Variable: OMZET PENJUALAN 

 

Berdasarkan pada hasil 

analisis yang telah dilakukan, 

maka persamaan regresi yang 

terbentuk adalah sebagai berikut 

: 

Y=2,184+0,356X1+0,279X2+0,313X3 

Dari persamaan diatas 

diketahui bahwa variabel variasi 

produk mempunyai pengaruh 

paling dominan terhadap 

penjualan toko Sparepart Centong 

Motor, karena memiliki nilai 

koefisien regresi yang tinggi 

sebesar 0,356. 

 

C. Uji Koefisien Determinasi 

Uji Koefisien Determinasi 

ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa variabel-variabel bebas 

memiliki pengaruh terhadap 

variabel terikatnya. Nilai koefisien 

determinasi ditentukan dengan nilai 

adjusted R square: 

 

 

Berdasarkan tabel 4.13 

diatas, koefisien determinasi 

diperoleh nilai adjusted R square 

sebesar 0,772. Hal ini berarti 

variasi produk, harga dan garansi 

produk dapat menjelaskan 

penjualan sebesar 77% dan 

sisanya yaitu 23% dijelaskan 

variabel lainnyayang tidak dikaji 

dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

1 ,889

a
 

,790 ,772 

a. Predictors: (Constant), GARANSI, VARIASI 

PRODUK, HARGA 

b. Dependent Variable: OMZET PENJUALAN 
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D. Pengujian Hipotesis 

1. Uji parsial (uji t) 

Uji t digunakan untuk 

menguji pengaruh variabel bebas 

kualitas pelayanan (X1), harga 

(X2) dan citra perusahaan (X3) 

berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap variabel terikat 

yaitu kepuasan konsumen. 

Kaidah pengambilan keputusan 

dalam uji t menggunakan SPSS 

statistics 23.0 dengan tingkat 

signifikasi ditetapkan 5%, maka 

: 

a) Jika thitung < ttabel atau jika 

probabilitas a > 0,05 maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. Jadi 

variabel bebas tidak dapat 

menjelaskan variabel terikat 

atau tidak ada pengaruh 

antara variabel yang diujikan. 

b) Jika thitung < ttabel atau jika 

probabilitas a < 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Jadi 

variabel bebas dapat 

menjelaskan variabel terikat 

atau ada pengaruh antara 

variabel yang diujikan. 

Hasil uji signifikan 

pengaruh parsial (uji t) variabel 

bebas dalam mempengaruhi 

variabel terikat pada penelitian 

ini dijelaskan sebagai berikut : 

a) Variabel variasi produk 

memperoleh nilai t hitung > t 

tabel yaitu 3,831>0,000 dan 

dengan menggunakan cara 

taraf signifikan yaitu 

0,000<0,05 yang berarti H0 

ditolak dan Ha di terima. 

Berdasarkan perhitungan 

diatas membuktikan bahwa 

variasi produk secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap penjualan di toko 

sparepart centong 

motor.Sehingga untuk 

hipotesis pertama (H1) 

diterima. 

b) Variabel harga memperoleh 

nilai t hitung > t tabel yaitu 

3,332>0,002 dan dengan 

menggunakan cara taraf 

signifikan yaitu 0,002<0,05 

yang berarti H0 ditolak dan 

Ha di terima. Berdasarkan 

perhitungan diatas 

membuktikan bahwa harga 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap 

penjualan di toko sparepart 

centong motor. Sehingga 
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untuk hipotesis pertama (H2) 

diterima. 

c) Variabel garansi pembelian 

memperoleh nilai t hitung > t 

tabel yaitu 3,518>0,001 dan 

dengan menggunakan cara 

taraf signifikan yaitu 

0,001<0,05 yang berarti H0 

ditolak dan Ha di terima. 

Berdasarkan perhitungan 

diatas membuktikan bahwa 

garansi pembelian secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap 

penjualan di toko sparepart 

centong motor.Sehingga 

untuk hipotesis pertama (H3) 

diterima. 

 

 

2. Uji simultan (uji F) 

Uji F digunakan untuk 

menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yang 

dimasukkan mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat 

dengan membandingkan Fhitung 

dan Ftabel.Hasil uji simultan 

dalam penelitian ini dapat 

dilihat dalam tabel dibawah ini 

: 

ANOVA
a
 

Model F Sig. 

1 Regression 45,114 ,000
b
 

Residual   

Total   

a. Dependent Variable: OMZET 

PENJUALAN 

b. Predictors: (Constant), GARANSI 

PEMBELIAN, VARIASI PRODUK, 

HARGA 

 

Berdasarkan perhitungan 

yang dapat dilihat pada tabel 

diatas maka dapat diperoleh Fhitung 

45,114> Ftabel 3,252 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, 

maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

Dengan ini dapat diketahui secara 

bersama-sama varisai produk, 

harga dan garansi pembelian 

secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap penjualan. 

 

E. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan pada bab IV, 

maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. variasi produk secara parsial 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap omzet penjualan di toko 
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Sparepart Centong Motor. 

Semakin banyak variasi produk 

disediakan, semakin tinggi pula 

omzet penjualan. 

2. Harga secara parsial berpengaruh 

secara signifikan terhadap omzet 

penjualan di toko Sparepart 

Centong Motor. Semakin 

terjangkaunya harga yang 

diberikan, semakin tinggi pula 

omzet penjualan. 

3. Garansi pembelian secara parsial 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap omzet penjualan di toko 

Sparepart Centong Motor. 

Semakin baik kualitas garansi 

pembelian, semakin tinggi pula 

omzet penjualan. 

4. Variasi produk, harga dan garansi 

pembelian  secara simultan 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap omzet penjualan di toko 

Sparepart Centong Motor. 

Semakin tinggi nilai Variasi 

produk, harga dan garansi 

pembelian semakin tinggi pula 

omzet penjualan. 
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