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Perusahaan tetap dapat bersaing dipasaran jika dalam mengeluarkan produk 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian 
mengkomunikasikan keunggulan produk kepada konsumen. Seorang konsumen 
dalam mengambil keputusan pembelian suatu produk dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, diantaranya karena kualitas dari produk dan promosi yang 
dilakukan oleh perusahaan. Mengacu dari kenyataan tersebut peneliti tertarik 
melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi terhadap 
Keputusan Pembelian Kerupuk Rambak “DWIJOYO” di Desa Penanggulan Kec. 
Pegandon Kab. Kendal”.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Adakah pengaruh 
kualitas produk terhadap keputusan pembelian kerupuk rambak “DWIJOYO” di 
Desa Penanggulan Kec. Pegandon Kab. Kendal ? (2) Adakah pengaruh promosi 
terhadap keputusan pembelian kerupuk rambak “DWIJOYO” di Desa 
Penanggulan Kec. Pegandon Kab. Kendal ? (3) Adakah pengaruh antara kualitas 
produk dan promosi secara simultan terhadap keputusan pembelian kerupuk 
rambak “DWIJOYO” di Desa Penanggulan Kec. Pegandon Kab. Kendal ?  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen kerupuk rambak 
“DWIJOYO” di Desa Penanggulan Kec. Pegandon Kab. Kendal selama penelitian 
yang berjumlah 3420 orang. Sampel yang diambil adalah sebagian dari populasi, 
yaitu konsumen kerupuk rambak “DWIJOYO” di Desa Penanggulan Kec. 
Pegandon Kab. Kendal yang berprofesi sebagai pedagang. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Simple Random Sampling, yaitu 
pengambilan sampel dengan cara acak sederhana melalui daftar bilangan random, 
sehingga setiap elemen populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih 
menjadi anggota sampel yang akan diteliti. Variabel yang ada dalam penelitian ini 
ada dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian 
ini yaitu kualitas produk dan promosi, sedangkan variabel terikat dalam penelitian 
ini yaitu keputusan pembelian. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode kuesioner 
(angket) dan metode dokumentasi. Untuk metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda yang digunakan 
untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu antara 
kualitas produk (X1) dan promosi (X2) terhadap keputusan pembelian (Y). 
Dengan menggunakan program SPSS dapat diperoleh Fhitung sebesar 12.449 > 
Ftabel 3.09 dengan taraf signifikansi 5%, sehingga hipotesis alternatif (Ha) 
diterima, yaitu ada pengaruh positif antara kualitas produk dan  promosi terhadap 
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keputusan pembelian kerupuk rambak “DWIJOYO” di Desa Penanggulan Kec. 
Pegandon Kab. Kendal.  

Kesimpulan hasil penelitian adalah ada pengaruh positif antara kualitas 
produk dan promosi terhadap keputusan pembelian kerupuk rambak “DWIJOYO” 
di Desa Penanggulan Kec. Pegandon Kab. Kendal. Besarnya pengaruh kualitas 
produk terhadap keputusan pembelian dapat dilihat dari koefisien determinasinya 
yaitu sebesar 0.316. Hal ini berarti bahwa secara parsial faktor kualitas produk 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 31.6%. Sedangkan koefisien 
determinasi untuk variabel promosi sebesar 0.128. Hal ini berarti bahwa secara 
parsial faktor promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 12.8%. 
Berdasarkan hasil tersebut peneliti memberikan saran yaitu produsen harus dapat 
mempertahankan kualitas produk agar produk yang dihasilkan tetap menjadi 
pilihan bagi konsumen. Selain itu perusahaan harus lebih meningkatkan program 
promosi agar kegiatan promosi yang dilakukan lebih efektif, karena promosi 
berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan kesukaan konsumen dalam memilih 
produk, serta untuk memotivasi konsumen dalam mengambil tindakan positif 
yaitu melakukan keputusan pembelian terhadap produk yang ditawarkan .     
         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


