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PEMBELIAN KONSUMEN DI TOSERBA YOGYA H.Z MUSTOFA 

TASIKMALAYA 
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SRI MULYATI 

Politeknik Triguna Tasikmalaya 

 

Abstrak- Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis mengenai 

Pengaruh Penetapan Harga, Keputusan Pembelian Konsumen Di Toserba Yogya H.Z 

Mustofa Tasikmalaya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Pengumpulan data 

diperoleh melalui kuesioner dan studi pustaka. Populasi dalam penelitian ini adalah 

konsumen di Toserba Yogya H.Z Mustofa Tasikmalaya. Penentuan sampel  sebanyak 

100 orang. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana. 

Hasil penelitian menyatakan  bahwa Secara parsial dan simultan harga 

berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan pembelian konsumen di Toserba 

Yogya H.Z Mustofa Tasikmalaya. 

 

 

Kata Kunci : Penetapan Harga, Pengambilan keputusan pembelian 

 

THE INFLUENCE PRICE TO BUYING PURCHASE DECISION OF 

CUSTOMER AT RAJAPOLAH HANDYCRAFTS CENTER 
 

Abstract- The purpose this research is knowing and analyzing the influence price to 

buying purchase decision of customer at Yogya Departement Store H.Z. Mustofa 

Tasikmalaya.  

Survey methods is used for research and literature review. Population in this 

research is customer at Yogya Departement Store H.Z. Mustofa Tasikmalaya 100 

customers for sample. Simple regression is for analyzing it. 

 The result of research is price is positive effect to buying purchase decision 

customer partially and simultanieously at Yogya Departement Store H.Z. Mustofa 

Tasikmalaya. 

 

Keywords : Pricing, and customer Purchase decision 

 

1. PENDAHULUAN 

 

a. Latar Belakang 

Tingkat persaingan dunia usaha di 

Indonesia sangat ketat, karena setiap perusahaan 

senantiasa berusaha untuk dapat meningkatkan 

pangsa pasar dan meraih konsumen baru. 

Perusahaan harus dapat menentukan strategi 

pemasaran yang tepat agar usahanya dapat 

bertahan dan memenangi persaingan, sehingga 

tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai. 

Pada dasarnya semakin banyak pesaing maka 

semakin banyak pula pilihan bagi pelanggan 

untuk dapat memilih produk yang sesuai dengan 

harapannya. Sehingga konsekuensi dari 

perubahan tersebut adalah pelanggan menjadi 
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lebih cermat dan pintar menghadapi setiap 

produk yang diluncurkan. 

Dalam proses penyampaian produk 

kepada pelanggan dan untuk mencapai tujuan 

perusahaan yang berupa penjualan produk yang 

optimal, maka kegiatan pemasaran dijadikan 

tolak ukur oleh setiap perusahaan. Sebelum 

meluncurkan produknya perusahaan harus 

mampu melihat atau mengetahui apa yang di 

butuhkan oleh konsumen. Semakin tingginya 

pengetahuan akan suatu produk semakin banyak 

pula tuntutan pelanggan agar produk tersebut 

dapat memenuhi tuntutan pelanggannya. Oleh 

karena itu perusahaan berlomba lomba untuk 

memenuhi tuntutan pelanggan tersebut agar 

terciptanya kepuasan pelanggan atas produk 

yang di tawarkan.  

Perusahaan harus mampu mengenal apa yang 

menjadi kebutuhan dan harapan konsumen 

saat ini maupun masa yang akan datang. 

Konsumen sebagai individu dalam 

mendapatkan atau memberi barang telah 

melalui proses-proses atau tahapan-tahapan 

terlebih dahulu seperti mendapatkan informasi 

baik melalui iklan atau referensi dari orang 

lain kemudian membandingkan produk satu 

dengan produk lain sampai akhirnya pada 

keputusan itu. “Perilaku konsumen tersebut 

merupakan fenomena yang sangat penting 

dalam kegiatan pemasaran perususahaan, 

yaitu perilaku konsumen dalam melakukan 

pembelian” (Basu Swastha dan Irawan, 2001: 

345). 

 Disamping itu, tinjauan terhadap harga 

jugas semakin penting, karena setiap harga 

yang di tetapkan perusahaan akan 

mengakibatkan tingkat permintaan terhadap 

produk berbeda. Dalam sebagian besar kasus, 

biasanya permintaan dan harga berbanding 

terbalik, yakni “Semakin tinggi harga,semakin 

rendah permintaan terhadap produk. 

Demikian sebaliknya, semakin rendah 

harga,semakin tingggi permintaan terhadap 

produk” (Kotler, 2001:16). Oleh karena itu, 

penetapan harga yang tepat perlu mendapat 

perhatiaan yang besar dari perusahaan. 

 Salah satu bisnis atau usaha yang 

merasakan ketatnya persaingan saat ini  

adalah toserba (took serba ada). Persaingan 

tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya 

bisnis toserba yang bermunculan di 

Tasikmalaya. Harga yang ditawarkan pun 

beraneka ragam, denagn begitu akan menjadi 

ciri dan keunggulan tersendiri bagi setiap 

toserba. Hal tersebut menuntut kepada pihak 

pemilik atau pengelola toserba untuk 

menciptakan strategi agar mampu bersaing 

dan unggul dibanding toserba-toserba yang 

lainnya. Demikian juga halnya di Toserba 

Yogya H.Z. Mustofa Tasikmalaya, dimana 

sebagai salah satu toserba di Tasikmalaya 

yang memiliki keunggulan yang berbeda 

dalam penetapan harganya dibanding para 

pesaing lainnya. 

 Saat ini perusahaan berlomba-lomba 

untuk menawarkan produk yang dimiliki 

dengan kecenderungan bersaing dengan harga 

yang rendah, Contoh real yaitu Toserba 

Samudera Tasikmalaya menawarkan harga 

yang relatif rendah dibandingkan dengan 

Toserba Yogya H.Z. Mustofa Tasikmalaya. 

Toserba Yogya H.Z. Mustofa Tasikmalaya 

menawarkan produk dengan harga yang 

relative tinggi jika di bandingkan dengan 

Toserba Samudera Tasikmalaya tapi dengan 

kualitas prosuk yang lebih baik. Persepsi yang 

sering berlaku adalah bahwa harga yang 

tinggi mencerminkan kualitas yang tinngi 

pula. Dengan kata lain, dalam memilih 

manajemen pemasaran harus disesuaikan 

dengan produk yang dimiliki. Kemudian 

dengan mampu menganalisis dan melihat 

kelebihan dari suatu produk, maka akan 

sangat membantu dalam menentukan 

manajemen pemasaran yang tepat terutama 

dari segi penetapan harga. Maka terjadilah 

persaingan dalam segala hal, termasuk harga 

mereka juga bersaing. Jadi tantangan 

perusahaan dalm hal ini adalah bagaimana 

Toserba Yogya H.Z. Mustofa Tasikmalaya 

bisa membuat penetapan harga yang tepat 

agar sesuai dengan kualitas produknya dan 

bagaimana agar pembeli memutuskan 

membeli kebutuhan ruamah tangga di Toserba 

Yogya H.Z Mustofa Tasikamalaya.    

 

b. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang 

telah penulis kemukakan di atas, maka penulis 

dapat merumuskan masalah sebagai berikut:  



40 

 

1. Bagaimana Penetapan Harga di Toserba 

Yogya H.Z Mustofa Tasikmalaya. 

2. Bagaimana Keputusan Pembelian 

Konsumen di Toserba Yogya H.Z. 

Mustofa Tasikmalaya. 

3. Bagaimana Pengaruh Penetapan Harga 

terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 

di Toserba Yogya H.Z. Mustofa 

Tasikmalaya. 

c. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan 

untuk mengetahui dan menganalisis : 

1. Harga dan pengambilan keputusan 

pembelian konsumen  di Toserba Yogya 

H.Z. Mustofa Tasikmalaya. 

2. Pengaruh harga terhadap pengambilan 

keputusan pembelian konsumen  di 

Toserba Yogya H.Z. Mustofa 

Tasikmalaya baik secara simultan 

maupun parsial. 

d. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Pengembangan Ilmu 

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pada pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

pemasaran yaitu: (1) Menguatkan teori-teori 

tentang harga yang mempunyai pengaruh positif 

dalam pengambilan keputusan pembelian 

konsumen, (2) Penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan tentang penerapan 

karakteristik konsumen, inovasi produk, dan 

harga pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 

2. Bagi Terapan Ilmu 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

pihak pengrajin, pengusaha dan pedagang  dalam 

usaha meningkatkan volume penjualan. 

Disamping itu penelitian ini bermanfaat bagi 

pemerintah dalam usaha untuk menentukan 

model pembinaan Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat melalui pengambangan Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) di Jawa Barat khususnya di 

Kabupaten Tasikmalaya.  

2. KAJIAN TEORITIS 

 

a. Harga 
Menurut Kotler & Gary (2008:345) Harga 

adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk 

atau jasa. Lebih luas lagi harga adalah jumlah 

semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk 

mendapatkan keuntungan dari memiliki atau 

menggunakan suatu produk dan jasa. 

Faktor harga sangat erat kaitannya dengan 

keputusan pembelian konsumen, dengan harga 

yang terjangkau, harga bersaing dan harga sesuai 

kualitas yang diberikan oleh perusahaan dapat 

menjadi sarana dalam keputusan pembelian 

konsumen. Pinta Gustiana (2013) melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh Inovasi produk 

dan harga terhadap keputusan pembelian 

Galamai di kota Payakumbuh. Hasil penelitian 

menunjukkan harga memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

Galamai. 

Harga adalah sejumlah uang yang 

dibutuhkan atau ditukarkan kekonsumen untuk 

mendapatkan atau memiliki suatu barang yang 

memiliki manfaat serta penggunaannya. 

Indikator yang mencirikan harga menurut Kotler 

(2008:345) yaitu: 

1. Keterjangkauan harga; 

2.  Kesesuaian harga dengan kualitas produk; 

3.  Daya saing harga; 

4.  Kesesuaian harga dengan manfaat produksi; 

5.  Harga mempengaruhi daya beli beli 

konsumen; 

6.  Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam 

mengambil keputusan; 

b. Penetapan Harga 

 Pengertian penetapan harga menurut 

Buchari Alma (2005: 120) adalah “Keputusan 

mengenai harga-harga yang akan di ikuti 

dalam jangka waktu tertentu.” Sedangkan 

menurut Winardi (2000: 248) mendefinisikan 

“Penetapan harga yaitu usaha seorang 

pengusaha untuk menetapkan harga barang 

atau jasa yang akan di jualnya (dalam batasan 

kekuasaannya) sesuai dengan kenyataannya.” 

 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penetapan Harga 

Menurut Khotler penetapan harga Mutlak 

harus di lakukan perusahaan terutama 

dalam kondisi dan situasi tertentu, 
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diantaranya ketika produk regular 

perusahaan di perkenalkan ke saluran 

distribusi atau daerah baru, ketika terjadi 

regulasi pemerintahan, ketika terjadi 

subtitusi, dan ketika perusahaan akan 

mengikuti lelang atas suatu kontak kerja 

baru. 

 Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi penetapan harga menurut 

H. Djaslim Saladin (2002: 98) 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Permintaan Produk ( Demand For the 

Product), dimana perusahaan perlu 

memperkirakan permintaan terhadap 

produk yang merupakan langkah 

penting dalam penetapan harga suatu 

produk atau jasa. 

b. Target dan bagian pasar saham 

(Target share of the market), yaitu 

pasar saham yang di targetkan oleh 

perusahaan. 

c. Reaksi pesaing (Competitive 

Reaction), yaitu reaksi dari pesaing. 

d. Use of the Creams-Skiming Pricing of 

Penetration Pricing, yaitu 

mempertimbangkan langkah-langkah 

yang perlu diambil pada saat 

perusahaan memasukin pasar dengan 

harga yang tinggi atau dengan harga 

yang rendah. 

e. Bauran pemasaran (Other part of the 

marketing mix), yaitu perusahaan 

perlu mempertimbangkan kebijakan 

marketing mix (bauran pemasran), 

kebijakan promosi dan saluran 

distribusi. 

f. Biaya untuk memproduksi atau untuk 

membeli produk.   

 

c. Keputusan Pembelian 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2009: 

112), keputusan pembelian adalah pemilihan dari 

dua atau lebih alternatif pilihan keputusan 

pembelian, artinya bahwa seseorang dapat 

membuat keputusan, harus tersedia beberapa 

alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli 

dapat mengarah pada bagaimana proses dalam 

pengambilan keputusan tersebut itu dilakukan. 

Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi 

oleh perilaku konsumen. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:240) 

menyatakan bahwa, “Keputusan pembelian 

adalah konsumen membentuk niat untuk 

membeli merek yang paling disukai.” 

Indikator keputusan pembelian yang 

digunakan dalam penelitian ini menurut Kotler & 

Amstrong (2008:184) adalah sebagai berikut : 

1. Pengenalan masalah yaitu merupakan tahap 

awal dimana seorang merasa memiliki 

kebutuhan dan keinginannya yang harus 

dipenuhi. Proses ini bisa dipicu dari dalam 

diri sendiri maupun diluar dirinya seperti 

teman-teman, keluarga maupun lingkungan. 

2. Pencarian informasi yaitu pada tahap ini 

konsumen akan mencari lebih banyak 

informasi berkaitan dengan produk yang 

akan dibelinya. Ada yang berasal dari 

pengalaman pribadi maupun mencarinya 

melalui jalur media.  

3. Penilaian alternatif yaitu konsumen 

menggunakan informasi, intuisi ataupun 

pendapat orang lain untuk mengevaluasi 

merek-merek alternatif dalam himpunan 

pikiran. 

4. Keputusan Pembelian yaitu pada tahap ini 

konsumen secara actual membeli suatu 

produk. Pada tahap evaluasi, konsumen 

membentuk preferensi terhadap produk serta 

merk yang menjadi pilihannya. 

5. Perilaku setelah pembelian yaitu tahap 

terakhir ini adalah tahap evaluasi penilaian 

dimana konsumen akan mengalami suatu 

tingkat kepuasan atau ketidakpuasan 

tertentu. Jika produk sesuai harapan maka 

konsumen puas. Jika melebihi harapan maka 

konsumen akan sangat puas. Jika kurang 

memenuhi harapan konsumen maka 

konsumen tidak puas. 

Kerangka pemikiran dari penelitian ini 

adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator harga : 
1. Keterjangkauan 

harga 

2. kesesuain harga 
3. Daya saing harga 

4. Harga dengan 

manfaat produksi 
5. Harga mempengaruhi 

daya beli 

6. Harga dpt 
mempengaruhi  

keputusan 

Pengambilan 
keputusan pembelian 

1. Pengenalan 

kebutuhan 
2. Pencarian informasi 

3. Penilian alternatif 

4. Keputusan 
pembelian 

5. Perilaku setelah 

pembelian 

Sumber:Kotler&Am

strong (2008:184) 
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3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian survey. 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek 

penelitian adalah karakteristik konsumen,inovasi 

produk, dan harga terhadap keputusan pembelian 

sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah 

konsumen di Toserba Yogya H.Z. Mustofa 

Tasikmalaya. 

Dalam penelitian ini jumlah populasinya 

tidak bisa diketahui secara pasti, maka 

berdasarkan Malhotra (2009:17), untuk 

menetukan jumlah sampel dapat ditentukan yaitu 

minimum 4 atau 5 kali jumlah variable atau item 

yang digunakan. Karena jumlah variabel yang 

diteliti sebanyak 4 (empat) maka sampel yang 

ditetapkan sebanyak 100 konsumen atau 

responden dianggap sudah mewakili. Metode 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode accidental sampling, yaitu 

metode pengambilan sampel yang dilakukan 

berdasarkan kebetulan (Sugiyono, 2009:143) 

dalam arti seluruh konsumen yang berkunjung ke 

Toserba Yogya H.Z. Mustofa Tasikmalaya. 

Pengambilan sampel untuk menjadi responden 

dalam penelitian ini dilakukan dengan jangka 

waktu 2 minggu. 

Berdasarkan judul dari penelitian ini 

yaitu pengaruh Penetapan Harga terhadap 

Keputusan Pembelian, maka penulis 

mengungkapkan beberapa penelitian variabel 

yang dioperasionalkan yaitu sebagai berikut : 

1. Variabel Independen (X) 

Yaitu variabel yang keberadaannya tidak 

dipengaruhi dan tidak tergantung kepada 

variabellain atau variabel yang berdiri sendiri. 

Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah karakteristik konsumen, inovasi 

produk,dan harga. 

a. Harga adalah Sejumlah uang yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

produk tertentu atau kombinasi antara 

barang dan jasa. 

1) Keterjangkauan harga; 

2) Kesesuaian harga dengan kualitas 

produk; 

3) Daya saing harga; 

4) Kesesuaian harga dengan manfaat 

produksi; 

5) Harga mempengaruhi daya beli beli 

konsumen; 

6) Harga dapat mempengaruhi konsumen 

dalam mengambil keputusan; 

2. Variabel Dedependen (Y) 

Yaitu suatu variabel terkait atau tidak bebas 

atau dengan kata lain variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel independen atau 

variabel lain. Adapun yang berfungsi sebagai 

variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah keputusan pembelian yaitu faktor 

yang seringkali digunakan konsumen untuk 

tingkat pengambilan keputusan pembelian. 

dimensinya : 

1) Pengenalan masalah indikator : 

kebutuhan. 

2) Pencarian informasi indikator : keluarga, 

iklan dan pengalaman. 

3) Penilaian alternatif indikator : situasi 

4) Keputusan pembelian indikator : Penjual, 

kualitas produk dan metode pembayaran. 

5) Perilaku setelah pembelian indikator : 

kepuasan setelah pembelian dan 

pembelian ulang. 

 Analisis Regresi 

 

Untuk Mengukur pengaruh harga 

Terhadap keputusan pembelian di gunakan 

analisis statistik, yaitu analisis regresi 

sederhana. Adapun analisis regresi dapat 

di rumuskan sebagai berikut : 

Y= a+                                                               

(Sugiyono,2009:  240) 

Dimana : 

Y = Subjek dalam variabel devenden yang 

di prediksikan  

a = Harga Y bila X = 0 (harga konstanta) 

b =  Harga arah koefisien regresi yang 

menunjukan angka peningkatan ataupun 

penusunan variabel depenen yang di 

dasarkan pada variabel independen. 

X = Subjek pada variabel independen 

yang mempunyai nilai tertentu untuk 

menghitung koefisien determinasi terlebih 

dahulu di hitung koefisien korelasi dengan 

menggunakan Korelasi Pearson Product 

Moment sebagai berikut : 
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r =                                                    

Husein Umar,(2002: 180) 

Besarnya r menunjukan hubungan antara 

X dan Y, sedangkan pengaruh yang terjadi 

di ukur oleh   (koefisien determinasi) 

yang dapat di hitung dengan rumus : 

Kd = x 100 % 

Untuk mengetahui seberapa besar 

prosentase pengaruh faktor lain di luar 

variabel yang di teliti dapat di pergunakan 

koefisien non determinasi yang 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuesioner. Hasil uji validitas sebanyak 

2 kali pengujian pada 100 orang dan hasil 

pengujian kedua menunjukan semua pernyataan 

valid yaitu : 

 

1. Pernyataan tentang harga mempunyai  r 

hitung antara 0,270 sampai dengan 0,463> 

0,159 

2. Pernyataan tentang pengambilan keputusan 

pembelian mempunyai r hitung antara 0,195 

sampai dengan 0,599 > 0,159 

Hasil uji realibilitas menunjukan semua hasil 

pernyataan realibel yaitu alpha crochbach > 

0,159 

  

4. HASIL PENELITIAN 

 

1. Pengaruh Secara Parsial Harga (X) 

Terhadap Pengambilan Keputusan 

Pembelian (Y) Di Sentra Anyaman 

Rajapolah 

 

 

Berdasarkan pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS, besar pengaruh harga (X) 

terhadap pengambilan keputusan pembelian (Y) 

diperlihatkan oleh koefisien deteminasi sebesar 

28,4% Untuk pengujian hipotesis secara parsial 

pengaruh harga (X1) terhadap pengambilan 

keputusan pembelian (Y) dengan kriteria 

penolakan Ho jika t hitung >  t tabel . Hasil 

penghitungan SPSS diperoleh t hitung = 7,657 

sedangkan t tabel  sebesar +/- 1,98 dengan 

demikian t hitung >  t tabel  sehingga dapat dikatakan 

bahwa terdapat pengaruh positif harga terhadap 

pengambilan keputusan pembelian. 

Menurut Kotler & Gary (2008:345) Harga 

adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk 

atau jasa. Lebih luas lagi harga adalah jumlah 

semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk 

mendapatkan keuntungan dari memiliki atau 

menggunakan suatu produk dan jasa. Faktor harga 

sangat erat kaitannya dengan keputusan 

pembelian konsumen, dengan harga yang 

terjangkau, harga bersaing dan harga sesuai 

kualitas yang diberikan oleh perusahaan dapat 

menjadi sarana dalam keputusan pembelian 

konsumen.  

 

Adanya pengaruh secara keseluruhan harga (X) 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

pengambilan keputusan pembelian di Toserba 

Yogya H.Z. Mustofa Tasikmalaya. Dapat dilihat 

pada Statistik uji di atas mengikuti distribusi F - 

snedecor dengan derajat bebas         V1 = k dan 

V2 = N-K-1. 

Dengan kriteria penolakan Ho jika Fhitung > Ftabel   

Hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai F hitung 

sebesar 58,624 sedangkan F tabel dengan taraf 

signifikan α sebesar 5% maka dari tabel 

distribusi F - snedecor dengan derajat bebas V1 = 

k dan V2 = N-K-1 = 150-3-1 sebesar 1,26 yang 

berarti Fhitung sebesar 58,624 > Ftabel  1,26 

sehingga dapat disimpulkan bahwa harga secara 

simultan benar-benar berpengaruh signifikan 

terhadap pengambilan keputusan pembelian di 

Toserba Yogya H.Z. Mustofa Tasikmalaya. 

 
. 

5. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil pembahasan, maka 

dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penetapan Harga di Toserba Yogya H.Z. 

Mustofa Tasikmalaya berkriteria baik.Hal  

tersebut terlihat dari pernyataan dengan 

jumlah skor terbesar yaitu mengenai “toserba 

pilihan tepat untuk keluarga”. 

2. Keputusan pembelian konsumen di Toserba 

Yogya H.Z. Mustofa Tasikmalaya berkriteria 

baik. Hal tersebut terlihat dari penyataan 

dengan jumlah skor terbesar yaitu mengenai “ 

jenis produk”.  

3. Penetapan Harga di Toserba Yogya H.Z. 

Mustofa Tasikmalaya berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen, dan pengaruhnya sebesar 0,1%. 
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SARAN 
 Berdasarkan hasil penelitian yang di 

lakukan di Toserba Yogya H.Z. Mustofa 

Tasikmalaya, penulis menyarankan beberapa hal 

dan di harapkan dapat membantu Toserba Yogya 

H.Z. Mustofa Tasikmalaya. 

1. Berdasarkan hasil penelitian,indikator 

variabel penetapan harga yang skornya lebih 

kecil di bandingkan denagn indikator lainnya 

adalah mengenai penataanproduk. Sebaiknya 

Toserba Yogya H.Z. Mustofa Tasikmalaya 

lebih rapi lagi menata produknya. 

2. Pada indikator keputusan pembelian 

konsumen yang skornya lebih kecil di 

bandingkan dengan indikator lainnya adalah 

mengenai memilih penjual. Oleh karena itu 

karyawan yang bekerja di Toserba Yogya 

H.Z. Mustofa Tasikmalaya harus lebih ramah 

dan menyenangkan dalam melayani semua 

konsumennya serta harus bisa memberikan 

citra positif  di masyarakat. 
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