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SARI 
 
 

Zamroni. 2010. “Pengaruh Kualitas Produk, Desain Produk dan Promosi 
Terhadap Keputusan Pembelian Produk Elektronik Merek Polytron di Kabupaten 
Kudus”. Pembimbing I: Dra. Murwatiningsih, M.M. Pembimbing II : Drs.Partono. 
 
Kata Kunci : Kualitas Produk, Desain Produk, Promosi dan Keputusan 

Pembelian. 
 

Kualitas produk memberikan nilai dalam beberapa bentuk diantaranya 
adalah alasan orang untuk membeli. Selain itu konsumen berasal dari beberapa 
segmen, sehingga apa yang diinginkan dan dibutuhkan juga berbeda. Penurunan 
penjualan pada penjualan selama tahun 2008 disebabkan karena kualitas, desain 
produk dan tingkat promosi produk Polytron sangat rendah sehingga masyarakat 
merasa bosan serta tidak adanya program hadiah maupun hiburan yang 
diselenggarakan pihak Polytron. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
Adakah pengaruh kualitas produk, desain produk dan promosi terhadap keputusan 
pembelian produk elektronik merek Polytron di kabupaten Kudus? Tujuan yang 
hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui pengaruh kualitas 
produk, desain produk dan promosi terhadap keputusan pembelian produk 
elektronik merek Polytron di kabupaten Kudus.  

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 responden. Selanjutnya 
pada penelitian ini ditetapkan sebanyak 70 kuesioner sebagai sampel penelitian. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner 
dalam penelitian ini dengan memberikan atau menyebar daftar pertanyaan kepada 
responden, 

Hasil penelitian pada persamaan regresi linier berganda adalah sebagai 
berikut: Y = -4,076+0,646 X1 + 0,533X2 + 0,716X3 

Hipotesis 1 diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,000 (<0,05), hal ini 
berarti ada pengaruh antara variabel kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian. Hipotesis 2 diperoleh signifikansi 0,000 (<0,05), hal ini berarti ada 
pengaruh antara variabel desain produk terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 
3 diperoleh signifikansi 0,001 (<0,05), hal ini berarti ada pengaruh antara variabel 
promosi terhadap keputusan pembelian, berdasarkan hasil tersebut hipotesis ketiga 
diterima 

Simpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh antara variabel kualitas 
produk terhadap keputusan pembelian, ada pengaruh antara variabel desain 
produk terhadap keputusan pembelian,  ada pengaruh antara variabel promosi 
terhadap keputusan pembelian. Saran bagi perusahaan sebaiknya lebih 
meningkatkan promosi sehingga konsumen dapat lebih mengenal produk Polytron 
serta keunggulan produk tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Semakin majunya perekonomian dan teknologi, berkembang pula strategi 

yang harus dijalankan perusahaan, khususnya dibidang pemasaran. Untuk itu 

perusahaan perlu memahami atau mempelajari perilaku konsumen dalam 

hubungannya dengan pembelian yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Dalam 

menentukan jenis produk atau jasa, konsumen selalu mempertimbangkan tentang 

produk atau jasa apa yang dibutuhkan, hal ini dikenal dengan perilaku konsumen. 

Hubungannya dengan keputusan pembelian suatu produk atau jasa, pemahaman 

mengenai perilaku konsumen meliputi jawaban atas pertanyaan seperti apa (what) 

yang dibeli, dimana membeli (where), bagaimana kebiasaan (how often) membeli 

dan dalam keadaan apa (under what condition) barang – barang dan jasa – jasa 

dibeli. Keberhasilan perusahaan dalam pemasaran perlu didukung pemahaman 

yang baik mengenai perilaku konsumen, karena dengan memahami perilaku 

konsumen perusahaan dapat merancang apa saja yang diinginkan konsumen. 

Untuk memenuhi kebutuhan ini perusahaan elektronik dituntut untuk lebih 

memahami konsumennya. Produsen barang sebenarnya dapat memilih bagaimana 

cara untuk membawa produknya ke tangan konsumen. Banyak pilihan yang ada di 

tangan produsen. Misalnya, produk langsung dihantarkan sendiri oleh produsen, 

melalui perantara/distributor, ataupun melalui multi saluran. Distribusi multi 

saluran merupakan bauran antara berbagai saluran distribusi konvensional dengan 
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saluran distribusi moderen. (Marketing, 2002). Contoh distribusi langsung oleh 

perusahaan misalnya produk elektronik merek Polytron. Akan ada banyak 

pertimbangan yang harus dipikirkan dan diperhitungkan oleh pihak produsen.  

Dalam menciptakan produk yang bisa memberikan nilai tambah bagi 

konsumen maupun pelanggan, maka tentunya produk tersebut harus memiliki 

kegunaan, karena konsumen secara rasional akan melihat kegunaan produk 

tersebut bagi dirinya. Selanjutnya konsumen juga akan melihat atribut yang 

terdapat pada produk tersebut. Jika suatu produk memiliki atribut serta keunikan 

yang berbeda dengan produk lain maka ini akan memberikan nilai tambah bagi 

konsumen. 

Ciri-ciri produk (product feature) menurut Kotler & Armstrong (1996: 281) 

adalah sebuah alat bersaing yang membedakan produk badan usaha dengan 

produk pesaing. Keegan (1995: 371) juga menambahkan bahwa setiap perusahaan 

senantiasa akan menghasilkan produk yang berbeda dengan produk yang 

dihasilkan oleh produsen lain. Pembedaan ciri khas produk yang dihasilkan 

sedemikian rupa bertujuan untuk menjadikan produk tersebut memiliki keunikan 

tersendiri.  Pelanggan akan membeli produk yang berkualitas karena pelanggan 

adalah orang yang memaksimalkan nilai, dan nilai yang diterima pelanggan akan 

mempengaruhi tingkat kepuasannya terhadap suatu produk dan kebiasaan mereka 

untuk membeli kembali. Pelanggan yang merasa sangat puas menghasilkan 

manfaat bagi perusahaan seperti, mereka kurang peka terhadap harga, mereka 

tetap menjadi pelanggan dalam periode yang lama, mereka akan membeli produk 
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baru yang ditawarkan oleh perusahaan, dan mereka akan membicarakan produk 

perusahaan dengan gembira kepada orang lain 

Persepsi konsumen terhadap kualitas produk akan membentuk preferensi dan 

sikap yang pada gilirannya akan mempengaruhi keputusan untuk membeli atau 

tidak. Hal ini sejalan dengan pendapat Aaker (1997) dalam Sodik (2004) bahwa 

kesan kualitas memberikan nilai dalam beberapa bentuk diantaranya adalah alasan 

untuk membeli. Niat untuk melakukan pembelian dapat terbentuk dari sikap  

konsumen terhadap bauran pemasaran diantaranya melalui promosi. Kegiatan 

promosi sepeda motor Yamaha mio diantaranya dapat dilakukan melalui 

periklanan, pemberian hadiah, potongan harga, dan personal selling. 

Kualitas produk merupakan salah satu faktor pembentuk nilai pelanggan. 

Dalam pandangan konsumen, nilai suatu produk merupakan kualitas produk yang 

dinikmati konsumen dengan pengorbanan sejumlah uang atau sumber daya yang 

lain (Oliver, 1997: 167).  

Sejalan dengna hal tersebut kualitas produk (Kotler & Amstrong, 1996: 279) 

mengemukakan kualitas produk (product quality) adalah kemampuan suatu 

produk untuk menunjukkan berbagai fungsi termasuk ketahanan, keterandalan, 

ketepatan dan kemudahan dalam penggunaan. 

Assael (1995) dalam Sodik (2004) mengembangkan model perilaku 

konsumen dengan menetapkan tiga faktor yang berpengaruh terhadap perilaku 

konsumen. Faktor pertama yang berpengaruh pada konsumen adalah stimuli. 

Stimuli menunjukkan penerimaan informasi oleh konsumen dan pemprosesan 

informasi terjadi saat konsumen mengevaluasi informasi dari periklanan, teman 
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atau dari pengalaman sendiri. Pengaruh kedua berasal dari karakteristik pribadi 

konsumen meliputi persepsi, sikap, manfaat serta karakteristik konsumen 

(demografi, kepribadian, gaya hidup). Pengaruh yang ketiga respon konsumen 

yaitu hasil akhir dari proses keputusan konsumen dan suatu pertimbangan yang 

menyeluruh. Hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

atau keputusan pembelian telah banyak dilakukan. Melalui riset ini akan dianalisis 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keputusan pembelian sepeda 

motor Produk Panasonic . Ketertarikan pemilihan merek tersebut karena produk 

tersebut semakin diminati. Kualitas Produk merupakan salah satu faktor individu 

yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian seseorang, Produk Panasonic 

adalah salah produk elektronik yang diproduksi dalam bentuk televise, radio, tape 

maobil dan lain sebagainya yang dulunya di rancang khusus untuk para 

bangsawan, tetapi sekarang diminati oleh semua kalangan. 

Menurut (Souza, 2005: 189) Kualitas produk sebagai driver dari kepuasan 

pelanggan sudah lama diyakini. Setidaknya, lebih lama dibandingkan dengan 

keyakinan terhadap kualitas pelayanan sebagai driver kepuasan pelanggan.  

Kualitas produk adalah driver kepuasan pelanggan yang multidimensi. Bagi 

konsumen, kualitas mempunyai beberapa dimensi. Performance adalah dimensi 

yang paling basic dan berhubungan dengan fungsi utama dari suatu produk. 

Konsumen akan sangat kecewa apabila harapan mereka terhadap dimensi ini 

kurang terpenuhi. Reliability sepintas terlihat mirip tetapi mempunyai perbedaan 

yang jelas. Reliability lebih menunjukkan probabilitas produk gagal menjalankan 

fungsinya. Feature atau fitur dapat dikatakan sebagai aspek sekunder. Karena 
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perkembangan fitur ini hampir tidak ada batasnya sejalan dengan perkembangan 

teknologi, maka fitur menjadi target para produsen utnuk berinovasi dalam upaya 

memuaskan pelanggan. 

Kualitas yang tinggi merupakan salah satu faktor penting untuk menciptakan 

nilai konsumen yang tinggi (Naumann, 1995: 15, 31). Dengan kata lain persepsi 

kegunaan produk di mata konsumen yang tinggi merupakan indikasi kualitas 

produk yang tinggi pula. Oleh karena kualitas produk merupakan salah satu faktor 

penentu nilai pelanggan, maka tingginya kegunaan produk akan mengakibatkan 

nilai pelanggan yang tinggi pula.  

Berdasarkan penelitian Muryani (2008:47) menemukan bahwa ternyata, 

bahwa kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan yaitu 0,033 dan  arah 

koefisien yang positif sehingga terbukti bahwa kualitas preoduk memang 

memegang peranan bagi sebagian orang untuk menenutkkan pilihan  atas barang 

yang akan dibelinya Dengan diketahuinya faktor kualitas pelayanan mempunyai 

yang pengaruh terhadap perilaku konsumen dalam pembelian, maka hal ini 

mencerminkan bahwa faktor kualitas produk merupakan faktor yang sangat 

menentukan dalam pembelian barang. Bertitik tolak dari dari hasil tersebut, 

pengusaha hendaknya menciptakan produk yang memiliki tingkat keawetan 

tinggi, karena adanya persaingan ketat antara pengusahapengusaha elektronik 

lainnya.. 

Sedangkan desain produk (product design) menurut Kotler & Armstrong 

(1996: 282) adalah fungsi dan corak produk yang merupakan proses desain yang 
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dikembangkan menjadi sebuah produk yang menarik, murah,  aman dan tidak 

mahal untuk digunakan. 

Penelitian Oya Demirbilek and Bahar Sener (2005) menemukan bahwa  

menemukan kondisi-kondisi yang bagaimana pengaruh langsung atribut level 

lebih besar (lebih kecil) daripada melalui kepuasan, maka penelitian ini menjawab 

yakni di bawah kondisi bahwa ada pengaruh iklan maka atribut level tersebut bisa 

berpengaruh langsung terhadap minat beli ulang tanpa melalui kepuasan. Atribut 

terdiri dari product quality, product feature, dan product design. Dengan kata lain 

atribut dapat menjadi sebuah alat bersaing yang membedakan produk badan usaha 

dengan produk pesaing, yang tercermin melalui ciri-ciri produk/ product feature, 

misalnya brand name. Brand name dapat menjadi ciri khas atau keunikan sebuah 

produk yang membedakannya dengan produk pesaing. 

Aktivitas promosi merupakan usaha marketing yang memberikan berbagai 

upaya insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli 

suatu produk atau jasa  (Kotler, 1997: 205).  Biasanya, konsumen akan mencari 

informasi tentang merek (brand information) sebelum mereka memilih suatu 

merek. Informasi tentang merek ini biasanya mereka dapatkan dari iklan ataupun 

promosi yang dilakukan. Proses informasi merek ini didefinisikan sebagai suatu 

proses di mana konsumen mengalokasikan perhatiannya dan usahanya untuk 

memahami dan mengelaborasi suatu informasi merek dalam suatu iklan atau 

promosi.  

Penelitian Koen Pauwels, Jorge Silva-Risso, Shuba Srinivasan, & Dominique 

M. Hanssens (2004: ) menyatakan bahwa data yang akurat dan komprehensif 
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sangat jarang dalam marketing research sehingga walaupun data yang mereka 

gunakan saat ini cukup untuk melakukan penelitian mereka tetapi masih 

kekurangan data yang penting seperti informasi promosi yang spesifik tentang 

produk.  Selain itu dalam penelitian ini juga menghasilkan  adanya pengaruh 

promosi pada pemilihan produk automotive. Dalam melakukan pemilihan merek 

konsumen akan selalu mempertinggi preferensi berdasarkan merek untuk 

membuat keputusan akhir yang sesuai. Pengaruh yang dihasilkan yaitu angka 

yang signifikan sebesar 0,039 antara promosi terhadap keputusan konsumen untuk 

membeli. 

Berdasarkan pendapat D’Souza dan Rao (1995: 33) bahwa promosi memiliki 

efek positif yang kuat terhadap preferensi ketika pengalaman konsumen akan 

produk sarat dengan ketidakjelasan. Ketika konsumen kurang atau bahkan belum 

mempunyai pengalaman akan suatu produk maka disinilah peranan iklan besar 

sekali dalam mengkomunikasikan atribut-atribut yang bervariasi dari sebuah 

produk untuk mendorong konsumen melakukan pembelian ulang. Hal ini juga 

berkaitan dengan research gap yang dikemukakan dalam penelitian ini bahwa di 

bawah kondisi ada pengaruh promosi yang kuat maka atribut bisa berpengaruh 

langsung terhadap keputusan konsumen untuk membeli. Dengan demikian 

penelitian ini memberikan dukungan sekaligus melengkapi konsep teoritis 

D’Souza & Rao tersebut. 

Lattin dan Bucklin (1989) mengatakan bahwa aktivitas promosi 

mempengaruhi ekspektasi konsumen sehingga hal tersebut mempunyai dampak 

yang penting dalam tingkah laku pemilihan merek oleh konsumen. Menurut 
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Krishna, Currim and Shoemaker (1991: 5) konsumen akan berpindah ke beberapa 

merek lain di dalam kelas produk jika mereka mempersepsikan promosi jarang 

dilakukan di kelas produk tersebut. Jika suatu produk dipromosikan lebih sering, 

konsumen akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengekspos-nya 

sehingga mereka mengingat merek tersebut dengan lebih baik (Krishna, Currim 

and Shoemaker, 1991: 7). 

Perilaku pembelian seseorang dapat dikatakan sesuatu yang unik, karena 

preferensi dan sikap terhadap obyek setiap orang berbeda. Selain itu konsumen 

berasal dari beberapa segmen, sehingga apa yang diinginkan dan dibutuhkan juga 

berbeda. Masih terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Produsen perlu memahami perilaku konsumen terhadap produk atau 

merek yang ada di pasar, selanjutnya perlu dilakukan berbagai cara untuk 

membuat konsumen tertarik terhadap produk yang dihasilkan. 

Assael (1995) dalam Sodik (2004) mengembangkan model perilaku 

konsumen dengan menetapkan tiga faktor yang berpengaruh terhadap perilaku 

konsumen. Faktor pertama yang berpengaruh pada konsumen adalah stimuli. 

Stimuli menunjukkan penerimaan informasi oleh konsumen dan pemprosesan 

informasi terjadi saat konsumen mengevaluasi informasi dari periklanan, teman 

atau dari pengalaman sendiri. Pengaruh kedua berasal dari karakteristik pribadi 

konsumen meliputi persepsi, sikap, manfaat serta karakteristik konsumen 

(demografi, kepribadian, gaya hidup). Pengaruh yang ketiga respon konsumen 

yaitu hasil akhir dari proses keputusan konsumen dan suatu pertimbangan yang 

menyeluruh dari semua faktor diatas. 
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Untuk melakukan pembelian, konsumen tidak terlepas dari karakteristik 

produk baik mengenai penampilan, gaya, mutu dan harga dari produk tersebut. 

Penetapan kualitas produk, desain produk dan promosi oleh penjual akan 

berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen, sebab kualitas produk, 

desain produk dan promosi  yang dapat dijangkau oleh konsumen akan cenderung 

membuat konsumen melakukan pembelian terhadap produk tersebut. 

Menurut Essael (1987: 11) ada tiga faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan konsumen yaitu: (1) faktor individual konsumen yang meliputi 

pendidikan dan penghasilan konsumen; (2) pengaruh lingkungan; (3) strategi 

pemasaran. Strategi pemasaran merupakan variabel yang dapat dikontrol oleh 

pemasar dalam usaha memberi informasi dan mempengaruhi konsumen. Variabel 

ini adalah kualitas produk, desain produk  dan promosi. 

Apabila manajer telah memiliki informasi sejauh mana variabel-variabel 

perilaku tersebut berpengaruh terhadap pembelian, maka manajer dapat memilih 

bauran pemasaran yang tepat. Perusahaan saat ini berupaya untuk 

mrngembangkan berbagai variabel bauran pemasaran. Pertama: dari segi produk 

manajer terus menerus mencari dan mengembangkan produk yang sesuai dengan 

keinginan konsumen. Kedua: dari segi harga, manajer berusaha menentukan harga 

yang bias terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Ketiga: dari segi distribusi, 

manajer memberikan pelayanan sebaik mungkin, sehingga mudah diperoleh 

konsumen. Keempat: dari segi promosi, manajer bisa menyampaikan informasi 

melalui iklan maupun promosi penjualan. 
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Penelitian ini berlokasi di kota Kudus, adapun produk yang akan diteliti yaitu 

produk elektronik merek Polytron. Produk elektronik ini pada masa 2 tahun yang 

lalu sekitar tahun 2007 masih memiliki pangsa pasar yang besar di kota Kudus. 

Produk ini laku keras di pasaran, hal ini dikarenakan masyarakat Kudus 

menganggap produk merek Polytron merupakan produk elektronik produksi 

dalam negeri yang tidak kalah kualitas dan mutunya dari produk luar negeri selain 

itu seringnya program-program hadiah diselenggarakan oleh produsen. Namun 

pada tahun 2008 – 2009 produk ini mengalami penurunan tingkat penjualan 

khususnya di Kota Kudus, penurunan yang signifikan membuat manajer penjualan 

mencoba mengidentifikasikan turunnya angka penjualan tersebut. 

Secara teoritis keputusan pembelian yang di lakukan konsumen terhadap 

barang yang di tawarkan sangat di pengaruhi harga, produk, pelayanan, lokasi 

perusahaan atau toko (Kotler, 1997: 165). Namun kenyataanya bahwa meski 

minimarket memiliki karateristik dan strategi yang hampir sama satu dengan yang 

lainya, kenyataananya dapat memiliki penjualan yang berbeda, seperti produk 

elektronik merek Polytron (Tajwini, Rofian, Majalah marketing: 2004). Market 

share yang berbeda jauh menurut survei AC Nielsen tahun 2005, dari total 5.000 

di Indonesia, produk elektronik merek Polytron mampu menguasai pangsa pasar 

di kota Kudus sebesar 12.3%. Penguasaan pangsa pasar sebesar itu mendudukkan 

produk elektronik pada posisi nomor empat setelah produk-produk elektronik 

lainnya sedangkan Produk Samsung dan JVC yang menguasai market share 

sebesar 35%.  
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Adapun data penjualan produk elektronik merek Polytron di Kota Kudus 

pada periode tahun 2008-2009 sebagai berikut: 

Tabel 1.1. 
Data Penjualan Produk Polytron 

Periode Tahun 2008-2009 (Dalam Unit) 
No. Keterangan Penjualan Keterangan Tahun 2008 Tahun 2009 
1 Televisi 59.990 38.716 Penurunan Penjualan 
2 Tape 48.825 33.350 Penurunan Penjualan 
3 Vcd 42.850 33.550 Penurunan penjualan 
 Rata-Rata 50.555 35.205  

  Sumber: Polytron Kudus, 2010 

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat penurunan 

penjualan pada penjualan 3 produk merek Polytron pada periode tahun 2008 untuk 

produk televisi sebesar 21.274, produk tape sebesar 15.475, produk Vcd sebesar 

9.300. Hal tersebut berdasarkan rata-rata penjualan 3 produk elektronik selama 

tahun 2008 sebesar  50.555 dan tahun 2009 sebesar 35.205. Penurunan ini 

disebabkan karena kualitas, desain produk dan tingkat promosi produk Polytron 

sangat rendah sehingga masyarakat merasa bosan serta tidak adanya program 

hadiah maupun hiburan yang diselenggarakan pihak Polytron. 

Setiap orang mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap suatu objek yang 

sama. Perusahaan berusaha untuk memuaskan selera konsumen dengan cara 

memenuhi kenyataan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini harus benar-benar 

diperhatikan oleh perusahaan, sebab  semua itu menyangkut hubungan 

berkesinambungan dengan konsumen secara tidak langsung karena menyangkut 

kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Konsumen dalam melakukan konsumsi 

baik barang maupun jasa akan menggunakan pengalaman pemakaian di masa lalu 

sebelum mengambil keputusan menggunakannya, jika pengalaman konsumen pada 
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pembelian sebelumnya adalah positif maka konsumen mempunyai kecenderungan 

untuk mengulangi pembelian dengan memilih merek yang sama pada pembelian 

berikutnya. Tetapi jika perusahaan tidak dapat menciptakan keunggulan dari produk 

yang di dihasilkannya maka kemungkinan konsumen untuk melakukan perpindahan 

merek pada produk yang dikonsumsinya akan semakin tinggi. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Kualitas Produk, Desain Produk dan Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Elektronik Merek Polytron di Kabupaten 

Kudus” 

 

1.2.Rumusan  Masalah 

Untuk melakukan pembelian, konsumen tidak terlepas dari karakteristik 

produk baik mengenai penampilan, gaya, mutu dan harga dari produk tersebut. 

Penetapan kualitas produk, desain produk dan promosi oleh penjual akan 

berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen, sebab kualitas produk, 

desain produk dan promosi  yang dapat dijangkau oleh konsumen akan cenderung 

membuat konsumen melakukan pembelian terhadap produk tersebut. 

Menurut Essael (1987: 11) ada tiga faktor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan konsumen yaitu: (1) faktor individual konsumen yang meliputi 

pendidikan dan penghasilan konsumen; (2) pengaruh lingkungan; (3) strategi 

pemasaran. Strategi pemasaran merupakan variabel yang dapat dikontrol oleh 

pemasar dalam usaha memberi informasi dan mempengaruhi konsumen. Variabel 

ini adalah kualitas produk, desain produk  dan promosi. 
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Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat penurunan 

penjualan pada penjualan 3 produk merek Polytron pada periode tahun 2008 untuk 

produk televisi sebesar 21.274, produk tape sebesar 15.475, produk Vcd sebesar 

9.300. Hal tersebut berdasarkan rata-rata penjualan 3 produk elektronik selama 

tahun 2008 sebesar  50.555 dan tahun 2009 sebesar 35.205. Penurunan ini 

disebabkan karena kualitas, desain produk dan tingkat promosi produk Polytron 

sangat rendah sehingga masyarakat merasa bosan serta tidak adanya program 

hadiah maupun hiburan yang diselenggarakan pihak Polytron. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka  perumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Adakah pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk 

elektronik merek Polytron di kabupaten Kudus? 

2. Adakah pengaruh desain produk terhadap keputusan pembelian produk 

elektronik merek Polytron di kabupaten Kudus? 

3. Adakah pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian produk 

elektronik merek Polytron di kabupaten Kudus? 

4. Adakah pengaruh kualitas produk, desain produk dan promosi terhadap 

keputusan pembelian produk elektronik merek Polytron di kabupaten 

Kudus? 
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1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

produk elektronik merek Polytron di kabupaten Kudus? 

2. Untuk mengetahui pengaruh desain produk terhadap keputusan pembelian 

produk elektronik merek Polytron di kabupaten Kudus? 

3. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian produk 

elektronik merek Polytron di kabupaten Kudus? 

4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, desain produk dan promosi 

terhadap keputusan pembelian produk elektronik merek Polytron di kabupaten 

Kudus? 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:  

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah pengetahuan dan berbagai sarana untuk 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah terhadap 

masalah yang dihadapi perusahaan khususnya mengenai kualitas produk, 

desain produk, promosi serta keputusan membeli.  

2. Manfaat Praktis 

Memberi gambaran dan faktor–faktor ilmiah tentang kualitas 

produk, desain produk, promosi serta keputusan membeli untuk 

perkembangan perusahaan dimasa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Pengertian Kualitas Produk 

Pengertian kualitas yang diadopsi oleh American Society for 

Quality Control : bahwa Mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik 

barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan untuk memuaskan 

kebutuhan-kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi 

(Render, Haizer, 2001 : 92).  

Meskipun demikian pendapat lain mengatakan bahwa definisi 

kualitas menyangkut berbagai kategori. Beberapa dari definisi tersebut 

berorientasi pada pengguna dan berorientasi pada produk. Krajewski 

(1996, 14) menyatakan bahwa pelanggan mendefinisikan kualitas 

dengan berbagai macam cara, yaitu (1) Conformance to Specifications 

atau kesesuain dengan spesifikasi (2) Value atau nilai/harga (3) Fitness 

of Use atau modelnya, keawetannya, pelayanannya (4) Support atau 

dukungan layanan (5) Psychological Impressions atau image, 

keindahan, kebersihan. 

Menurut Goetsch dan Davis (1997:3) kualitas produk adalah 

keadaan dinamik yang diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, 

proses, lingkungan yang mencapai atau melebihi harapan. Pada 

dasarnya mutu dapat mempengaruhi perusahaan dalam empat cara, 
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yaitu : (1) Biaya dan Pangsa Pasar (2) Reputasi Perusahaan (3) 

Pertanggungjawaban produk dan (4) Implikasi internasional. Mutu 

yang baik dapat mengarah pada peningkatan pangsa pasar, 

produktivitas dan penghematan biaya. Perbaikan mutu juga berarti 

penurunan kerusakan produk Suatu merek pada gilirannya memberi 

tanda pada konsumen mengenai sumber produk tersebut, kualitas 

produk, kelebihan-kelebihan produk, dan melindungi konsumen 

maupun produsen dari para pesaing yang berusaha memberikan 

produk-produk yang tampak identik.  

Defenisi tersebut di atas juga menunjukkan bahwa begitu 

pentingnya arti dan keberadaan sebuah merek. Merek memegang 

peranan sangat penting, salah satunya adalah menjembatani harapan 

konsumen pada saat kita menjanjikan sesuatu kepada konsumen. 

Dengan demikian dapat diketahui adanya ikatan emosional yang 

tercipta antara konsumen dengan perusahaan penghasil produk melalui 

merek. Pesaing bisa saja menawarkan produk yang mirip, tapi mereka 

tidak mungkin menawarkan janji emosional yang sama. 

2.1.2. Pengertian Desain Produk 

Masalah desain dari suatu produk telah menjadi salah satu 

faktor yang perlu mendapatkan perhatian serius dari manajemen 

khususnya team  pengembangan produk baru, karena sasaran 

konsumen yang dituju tidak sedikit yang mulai mempersoalkan 

masalah desain suatu produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan 
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keinginan konsumen. Hal ini penampilan dan fungsi suatu produk 

dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Angipora (2002: 175). 

Menurut Kotler & Armstrong (1996: 282) Desain produk 

(product design) adalah fungsi dan corak produk yang merupakan 

proses desain yang dikembangkan menjadi sebuah produk yang 

menarik, murah aman dan tidak mahal untuk digunakan dan pelayanan. 

Atribut yang berbeda pada dua buah produk akan menimbulkan 

persepsi yang berbeda pula di mata konsumen. Keputusan tentang 

atribut yang ada sangat mempengaruhi reaksi konsumen terhadap suatu 

produk. Keunggulan bersaing dapat ditimbulkan melalui atribut produk 

atau pembedaan ciri khas suatu produk. Dua produk yang memiliki 

fungsi yang sama di mata produsen, belum tentu sama menurut 

pandangan konsumen. Karena itu konsumen akan lebih puas terhadap 

produk yang memiliki atribut atau ciri khas tertentu yang dianggapnya 

lebih bernilai. 

2.1.3. Pengertian Promosi 

Menurut Dharmmesta dan Irawan (2001 : 349) promosi adalah 

arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran. Tujuan utama promosi adalah 

menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan 

pelanggan sasaran tentang pemasaran dan bauran pemasaran. Dengan 

memperhatikan hal diatas maka dibutuhkan persiapan ataupun sarana 
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promosi agar apa yang diinginkan perusahaan dapat memenuhi sasaran 

dan efisien. 

Teori komunikasi merupakan landasan bagi keberhasilan 

strategi promosi yang dilakukan perusahaan diindustri apa saja, teori 

ini menjelaskan siapa yang mengirim, pesan apa dengan cara apa 

kepada siapa dan bagaimana hasilnya.  

Perusahaan yang mengirim pesan yang mereka inginkan akan 

diterima konsumen sasaranya dengan baik. Pesan yang dikehendaki 

diterima konsumen bisa berupa sekedar adanya program promosi yang 

berlangsung pada periode tertentu dengan hadiah tertentu atau berupa 

pesan yang lebih halus. Media yang digunakan bisa media cetak dan 

media elektronik, yang menjadi target adalah konsumen yang menjadi 

sasaran program pemasaran dari perusahaan eceran itu. Umpan balik 

adalah respon dari konsumen terhadap pesan yang disampaikan, 

umpan balik yang diharapkan bisa berupa tindakan nyata konsumen 

untuk membeli produk. 

Lattin dan Bucklin (1989) mengatakan bahwa aktivitas 

promosi mempengaruhi ekspektasi konsumen sehingga hal tersebut 

mempunyai dampak yang penting dalam tingkah laku pemilihan merek 

oleh konsumen. Menurut Krishna, Currim and Shoemaker (1991: 5) 

konsumen akan berpindah ke beberapa merek lain di dalam kelas 

produk jika mereka mempersepsikan promosi jarang dilakukan di kelas 

produk tersebut. Jika suatu produk dipromosikan lebih sering, 
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konsumen akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk 

mengekspos-nya sehingga mereka mengingat merek tersebut dengan 

lebih cermat. 

Promosi merupakan bagian dari bauran pemasaran yang 

terdiri atas lima variabel, yaitu: advertising, sales promotion, personal 

selling, publishing, direct marketing (Kotler, 1997). Dari kelima 

variabel tersebut advertising merupakan alat promosi yang paling 

umum dan paling banyak digunakan khususnya untuk produk 

konsumsi. Meskipun tidak secara langsung berakibat terhadap 

pembelian, advertising merupakan sarana untuk membantu pemasaran 

yang efektif untuk menjalin komunikasi antara perusahaan dengan 

konsumen dalam usahanya untuk menghadapi pesaing 

2.1.4. Pengertian Keputusan Pembelian 

Perilaku konsumen menurut J. Paul Peter dan Jerry C. Oslo 

adalah interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan 

kejadian di sekitar kota di mana manusia melakukan aspek pertukaran 

dalam hidup mereka.  

Assuari (1996:130) keputusan pembelian adalah suatu proses 

pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa 

yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan itu 

diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.  

Dalam keputusan pembelian/ membeli barang konsumen ada 

lebih dari dua pihak yang terlibat dalam proses pertukaran atau 



 

 

20

 

pembeliannya. Kegiatan keputusan pembelian meliputi; pilihan akan 

produk, merek, pemasok, penentuan saat pembelian, jumlah 

pembelian. Umumnya ada lima macam peranan yang dapat dilakukan 

seseorang. Ada kalanya kelima peran ini dipegang oleh satu orang, 

namun sering kali pula peranan tersebut dilakukan beberapa orang.  

Kotler (1997;175) menjelaskan bahwa perilaku pembelian 

terdiri dari proses tiga langkah yaitu pertama pengenalan tentang 

produk tersebut, kedua ia mengembangkan keyakinan tentang produk 

tersebut, ketiga ia membuat pilihan pembelian yang cermat. Perilaku 

konsumen merupakan bagian dari kegiatan manusia. Perilaku 

konsumen akan selalu berubah- ubah sesuai dengan pengaruh sosial 

budaya yang semakin meluas, latar belakang sosial budaya yang 

semakin mendesak selera kebutuhan konsumen semakin meningkat. 

Tahap-tahap proses perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan 

pembelian dapat dilihat yaitu menganalisa kebutuhan dan keinginan 

merupakan proses yang kompleks karena proses ini melibatkan secara 

bersama-sama termasuk pengamatan, proses belajar, sikap 

karakteristik dan kepribadian . Berdasarkan hal tersebut maka 

dikemukakan indikatornya sebagai berikut;  
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a. Pilihan produk,  

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari adanya 

pilihan produk yang yang harus dibeli.  

b. Pilihan merek,  

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari adanya 

pilihan merek yang yang harus dibeli. 

c. Pilihan pemasok,  

Seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya mungkin 

akan mencari banyak informasi mengenai pilihan pemasok.  

d. Penentuan saat pembelian,  

Menetapkan tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan 

seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan 

pembelian.  

e. Jumlah pembelian. 

Sebelum memutuskan membeli maka  konsumen harus 

merasakan menentukkan berapa jumlah pembelian yang akan 

dilakukan. 

Pada umumnya konsumen menginginkan produk yang 

memiliki karakteristik antara lain : 

a. Karakteristik lebih cepat (faster) 

Berkaitan dengan dimensi waktu yang menggambarkan kecepatan 

dan kemudahan atau kenyamanan untuk memperoleh produk itu. 
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b. Karakteristik lebih murah (cheaper) 

Berkaitan dengan dimensi biaya yang menggambarkan 

harga atau ongkos dari suatu produk yang harus dibayar oleh 

konsumen. 

c. Karakteristik lebih baik (better) 

Berkaitan dengan dimensi kualitas produk yang dalam hal 

ini paling sulit untuk digambarkan secara tepat. (Gasper, 1999 : 

119). 

Proses pengambilan keputusan yang luas merupakan jenis 

pengambilan keputusan yang paling lengkap, bermula dari pengenalan 

masalah konsumen yang dapat dipecahkan melalui pembelian beberapa 

produk. Untuk keperluan ini, konsumen mencari informasi tentang 

produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik masing-

masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya. Evaluasi 

produk atau merek akan mengarah kepada keputusan pembelian.  

Pemahaman mengenai masing-masing peranan ini sangat 

berguna dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Kelima peran tersebut meliputi:  

1) Pemrakarsa (initiator), yaitu orang yang pertama kali menyadari 

adanya keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan 

mengusulkan ide untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu.  
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2) Pemberi pengaruh (influencer), yaitu orang yang pandangan, 

nasihat atau pendapat-pendapatnya mempengaruhi keputusan 

pembelian.  

3) Pengambil keputusan (decider), yaitu orang yang menentukan 

keputusan pembelian.  

4) Pembeli (buyer), yaitu orang yang melakukan pembelian aktual.  

5) Pemakai (user), yaitu orang yang mengkonsumsi atau 

menggunakan barang atau jasa yang dibeli.  

Adapun Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku 

pembelian Para konsumen membuat keputusan tidak dalam sebuah 

tempat yang terisolasi dari lingkungan sekitar yaitu: 

a. Faktor Budaya 

Faktor budaya yang memiliki pengaruh luas dan mendalam 

terhadap perilaku budaya ini terdiri dari beberapa komponen : 

1) Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku yang paling 

mendasar. Jika makhluk yang lebih rendah perilakunya 

sebagian besar diatur oleh naluri.  

2) Sub budaya : setiap budaya terdiri dari sub budaya yang lebih 

kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi 

khusus anggota-anggotanya.  

3) Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relative lebih 

homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang 

tersusun dalam sebuah urutan herarki.  
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b. Faktor sosial 

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sosial, seperti :  

1) Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung (melalui tatap muka). 

2) Keluarga adalah organisasi (kelompok kecil pembeli) yang 

paling penting dalam masyarakat. 

3) Peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan 

dilakukan oleh seseorang. Setiap peran memiliki status. 

c. Faktor pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

yang meliputi : 

1) Usia dan tahap siklus hidup. Orang membeli barang dan jasa 

yang berbeda sepanjang hidupnya.  

2) Pekerjaan. Pekerjan seseorang mempengaruhi pola 

konsumsinya. . 

3) Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang 

diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya.  

4) Kepribadian dan konsep diri. Setiap orang memiliki 

kepribadian yang berbeda yang mempengaruhi perilaku 

pembeliannya. 

d. Faktor psikologis 



 

 

25

 

Pilihan seseorang untuk membeli dipengaruhi oleh empat 

factor psikologis utama yaitu: 

1) Motivasi merupakan alasan yang mendasari seseorang untuk 

melakukan suatu tindakan. 

2) Persepsi adalah proses bagaimana individu memilih, 

mengorganisasikan, dan menginterpretasikan masukan serta 

informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki 

arti. 

3) Pengetahuan. Pada dasarnya seseorang bertindak, mereka 

belajar. Belajar menggambarkan perilaku seseorang individu 

perubahan yang bersumber dari pengalaman. 

4) Keyakinan dan sikap. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif 

tentang suatu hal yang dianut oleh seseorang. (Rangkuti, 

2003:60-63). 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

dalam strategi produk harus dapat memproduksi produk terbaik yang 

diinginkan konsumen. Keputusan pembelian merupakan hasil 

perhitungan yang rasional sehingga konsumen akan memilih produk 

yang dapat memberikan kegunaan yang paling besar, sesuai dengan 

selera dan biaya yang relatif berdasarkan informasi yang diperoleh. 
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2.2.Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan Teori diatas peneliti menggunakan 3 variabel bebas 

yaitu kualitas produk, desain produk dan promosi terhadap keputusan pembelian 

produk  Polytron. Maka dari itu, peneliti mencoba menganalisa lebih lanjut dan 

guna memudahkan suatu penelitian maka dibawah ini digambarkan kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

Kualitas produk adalah keadaan dinamik yang diasosiasikan dengan 

produk, jasa, orang, proses, lingkungan yang mencapai atau melebihi harapan. 

Mutu yang baik dapat mengarah pada peningkatan pangsa pasar, produktivitas 

dan penghematan biaya. Perbaikan mutu juga berarti penurunan kerusakan 

produk Masalah desain dari suatu produk telah menjadi salah satu faktor yang 

perlu mendapatkan perhatian serius dari manajemen khususnya team  

pengembangan produk baru, karena sasaran konsumen yang dituju tidak 

sedikit yang mulai mempersoalkan masalah desain suatu produk yang mampu 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Tujuan utama promosi adalah 

menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan 

pelanggan sasaran tentang pemasaran dan bauran pemasaran.  

Desain produk (product design) adalah fungsi dan corak produk yang 

merupakan proses desain yang dikembangkan menjadi sebuah produk yang 

menarik, murah aman dan tidak mahal untuk digunakan dan pelayanan. 

Dengan adanya atribut-atribut pada suatu produk maka akan membentuk 

persepsi seseorang. Atribut yang berbeda pada dua buah produk akan 

menimbulkan persepsi yang berbeda pula di mata konsumen. 
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Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran. Tujuan utama promosi adalah 

menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan 

pelanggan sasaran tentang pemasaran dan bauran pemasaran. 

Untuk melakukan pembelian, konsumen tidak terlepas dari karakteristik 

produk baik mengenai penampilan, gaya, mutu dan harga dari produk tersebut. 

Penetapan kualitas produk, desain produk dan promosi oleh penjual akan 

berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen, sebab kualitas produk, 

desain produk dan promosi  yang dapat dijangkau oleh konsumen akan 

cenderung membuat konsumen melakukan pembelian terhadap produk 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Kualitas Produk (X1) 
1. Model Produk 
2. Bentuk Produk 
3. Keawetannya 
4. Keindahan,  

Desain Produk (X2) 
1. Penampilan  
2. Fungsi suatu produk  
3. Atribut-atribut pada suatu 

Promosi (X3) 
1. Alat Promosi 
2. Menginformasikan Produk 

Keputusan Pembelian  (Y) 
a. Pilihan produk,  
b. Pilihan merek,  
c. Pilihan pemasok,  
d. Penentuan saat pembelian,  
e. Jumlah pembelian 
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2.3.Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan tentang adanya 

suatu hubungan tertentu antara variabel-variabel yang digunakan yang 

sifatnya masih sementara (Soeratno,1999:22). 

Dalam penelitian ini yang menjadi hipotesis adalah: 

1 Terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian produk elektronik merek Polytron di kabupaten Kudus. 

2 Terdapat pengaruh antara desain produk terhadap keputusan pembelian 

produk elektronik merek Polytron di kabupaten Kudus. 

3 Terdapat pengaruh antara promosi terhadap keputusan pembelian 

produk elektronik merek Polytron di kabupaten Kudus. 

4 Terdapat pengaruh antara kualitas produk, desain produk dan promosi 

terhadap keputusan pembelian produk elektronik merek Polytron di 

kabupaten Kudus. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi Penelitian 

Menurut Arikunto (1998:115) populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah 

membeli produk elektronik merek Polytron di Kudus selama tahun 2009. 

sebesar 238 orang. 

3.2. Sampel Penelitian 

Menurut Arikunto (1998:117) sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti.  Pada penelitian ini menggunakan metode 

Accidental Sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan responden 

yang ditemui di lokasi. Populasi dalam penelitian ini sudah diketahui 

sehingga metode perhitungan rumus sampel menggunakan metode Slovin. 

Adapun rumus tersebut sebagai berikut: 

)(1 eN
Nn

+
=  

Dimana: 

n = Sampel 

N= Populasi 

e = tingkat kesalahan (0,1) 

Dalam penelitian ini besarnya sampel adalah : 

)1,0(2381
238

+
=n  

   = 70,41  70 
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Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini minimal sebanyak 70 

responden. Selanjutnya pada penelitian ini ditetapkan sebanyak 70 

kuesioner sebagai sampel penelitian. 

 
3.3. Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang bervariasi yang menjadi obyek penelitan. 

Variabel dalam penelitian ini adalah: kualitas produk, desain produk dan 

promosi sebagai variabel bebas, sedangkan keputusan pembelian sebagai 

variabel terikat.  

 
3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara 

terhadap responden menggunakan kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini 

dengan memberikan atau menyebar daftar pertanyaan kepada responden, dengan 

harapan mereka akan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.  

Pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala 1-5 untuk mewakili 

pendapat dari responden.: 

STS  = ( sangat tidak setuju ) dengan skor nilai 1 

TS   = ( tidak setuju )            dengan skor nilai 2 

 S  = ( setuju ) dengan skor nilai 3 

 SS  = ( sangat setuju ) dengan skor nilai 4 

3.5. Uji Instrumen Penelitian 

a) Uji Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 
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mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 1998:160).  

Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari veriabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpulkan tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang 

dimaksud.  

Suatu item pertanyaan dikatakan valid jika signifikansi > 0,05. 

Hasil uji validitas angket dengan menggunakan program SPSS 13.00 

for windows. 

Berdasarkan perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.1 
Uji Validitas Model Produk 

No. Pertanyaan Sig Standard Sig Keterangan 
1 Pertanyaan1 0,000 <0,05 Valid 
2 Pertanyaan 2 0.000 Valid 

Sumber: Data didolah, 2010 

Berdasarkan tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi 

yang dihasilkan sebesar 0,000 (<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pertanyaan model produk adalah valid 

Tabel 3.2 
Uji Validitas Bentuk Produk 

No. Pertanyaan Sig Standard Sig Keterangan 
1 Pertanyaan1 0,000 <0,05 Valid 
2 Pertanyaan 2 0.000 Valid 

Sumber: Data didolah, 2010 
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Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi 

yang dihasilkan sebesar 0,000 (<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pertanyaan bentuk produk adalah valid 

Tabel 3.3 
Uji Validitas Kewaetan 

No. Pertanyaan Sig Standard Sig Keterangan 
1 Pertanyaan1 0,000 <0,05 Valid 
2 Pertanyaan 2 0.000 Valid 

Sumber: Data didolah, 2010 

Berdasarkan tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi 

yang dihasilkan sebesar 0,000 (<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pertanyaan keawetan adalah valid 

Tabel 3.4 
Uji Validitas Keindahan 

No. Pertanyaan Sig Standard Sig Keterangan 
1 Pertanyaan1 0,000 <0,05 Valid 
2 Pertanyaan 2 0.000 Valid 

Sumber: Data didolah, 2010 

Berdasarkan tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi 

yang dihasilkan sebesar 0,000 (<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pertanyaan keindahan adalah valid 
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Tabel 3.5 
Uji Validitas Penampilan 

No. Pertanyaan Sig Standard Sig Keterangan 
1 Pertanyaan1 0,000 <0,05 Valid 
2 Pertanyaan 2 0.000 Valid 

Sumber: Data didolah, 2010 

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi 

yang dihasilkan sebesar 0,000 (<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pertanyaan penampilaln adalah valid 

Tabel 3.6 
Uji Validitas Fungsi Produk 

No. Pertanyaan Sig Standard Sig Keterangan 
1 Pertanyaan1 0,000 <0,05 Valid 
2 Pertanyaan 2 0.000 Valid 

Sumber: Data didolah, 2010 

Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi 

yang dihasilkan sebesar 0,000 (<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pertanyaan fungsi produk adalah valid 

Tabel 3.7 
Uji Validitas Atribut Produk 

No. Pertanyaan Sig Standard Sig Keterangan 
1 Pertanyaan1 0,000 <0,05 Valid 
2 Pertanyaan 2 0.000 Valid 

Sumber: Data didolah, 2010 

Berdasarkan tabel 3.7 di atas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi 

yang dihasilkan sebesar 0,000 (<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pertanyaan atribut produk adalah valid 
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Tabel 3.8 
Uji Validitas Alat Promosi 

No. Pertanyaan Sig Standard Sig Keterangan 
1 Pertanyaan1 0,000 <0,05 Valid 
2 Pertanyaan 2 0.000 Valid 

Sumber: Data didolah, 2010 

Berdasarkan tabel 3.8 di atas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi 

yang dihasilkan sebesar 0,000 (<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pertanyaan alat promosi adalah valid 

Tabel 3.9 
Uji Validitas Menginformasikan Produk 

No. Pertanyaan Sig Standard Sig Keterangan 
1 Pertanyaan1 0,000 <0,05 Valid 
2 Pertanyaan 2 0.000 Valid 

Sumber: Data didolah, 2010 

Berdasarkan tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi 

yang dihasilkan sebesar 0,000 (<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pertanyaan menginformasikan produk  adalah valid 

Tabel 3.10 
Uji Validitas Pilihan Produk 

No. Pertanyaan Sig Standard Sig Keterangan 
1 Pertanyaan1 0,000 <0,05 Valid 
2 Pertanyaan 2 0.000 Valid 

Sumber: Data didolah, 2010 

Berdasarkan tabel 3.10 di atas dapat dilihat bahwa tingkat 

signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 (<0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pertanyaan Pilihan Produk adalah valid 
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Tabel 3.11 
Uji Validitas Pilihan Merek 

No. Pertanyaan Sig Standard Sig Keterangan 
1 Pertanyaan1 0,000 <0,05 Valid 
2 Pertanyaan 2 0.000 Valid 

Sumber: Data didolah, 2010 

Berdasarkan tabel 3.11 di atas dapat dilihat bahwa tingkat 

signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 (<0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pertanyaan Pilihan Merek adalah valid 

Tabel 3.12 
Uji Validitas Pilihan Pemasok 

No. Pertanyaan Sig Standard Sig Keterangan 
1 Pertanyaan1 0,000 <0,05 Valid 
2 Pertanyaan 2 0.000 Valid 

Sumber: Data didolah, 2010 

Berdasarkan tabel 3.12 di atas dapat dilihat bahwa tingkat 

signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 (<0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pertanyaan Pilihan Pemasok adalah valid 

Tabel 3.13 
Uji Validitas Penentuan Saat Pembelian 

No. Pertanyaan Sig Standard Sig Keterangan 
1 Pertanyaan1 0,000 <0,05 Valid 
2 Pertanyaan 2 0.000 Valid 

Sumber: Data didolah, 2010 

Berdasarkan tabel 3.13 di atas dapat dilihat bahwa tingkat 

signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 (<0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pertanyaan penentuan saat pembelian adalah valid 
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Tabel 3.14 
Uji Validitas Jumlah Pembelian 

No. Pertanyaan Sig Standard Sig Keterangan 
1 Pertanyaan1 0,000 <0,05 Valid 
2 Pertanyaan 2 0.000 Valid 

Sumber: Data didolah, 2010 

Berdasarkan tabel 3.14 di atas dapat dilihat bahwa tingkat 

signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 (<0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pertanyaan jumlah pembelian adalah valid 

 

b) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menujuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data kerena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 

1998:170).  

Hasil uji reliabilitas angket dengan menggunakan program SPSS 

13,00  for windows , adapun kriteria pengujian sebagai berikut: 

1) Jika cronbach alpha > 0,600 maka variabel dikatakan reliabel atau 

handal 

2) Jika cronbach alpha < 0,600 maka variabel dikatakan tidak reliabel 

atau tidak handal 

Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini 
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Tabel 3.15 
Uji Reliabilitas Kualitas Produk 

No. Variabel Cronbach 
Alpha 

Standard 
Cronbach 

alpha 

Keterangan 

1 Kualitas Produk 
a. Model Produk 
b. Bentuk Produk 
c. Keawetan 
d. Keindahan 

 
0,744 
0,835 
0,983 
0,923 

 
>0,600 Reliabel 

2 Desain Produk 
a. Penampilan 
b. Fungsi Produk 
c. Atribut Produk 

 
0,797 
0,759 
0,813 

>0,600 Reliabel 

3 Promosi 
a. Alat Promosi 
b. Menginformasikan 

Produk 

 
0,750 
0,728 >0,600 Reliabel 

4 Keputusan  Pembelian 
a. Pilihan produk,  
b. Pilihan merek,  
c. Pilihan pemasok,  
d. Penentuan saat 

pembelian,  
e. Jumlah pembelian 

 
0,797 
0,901 
0,899 
0,711 
0,811 

  

Sumber: Data Primer diolah, 2010 

3.6. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data di perlukan suatu cara atau metode analisis 

data dari hasil penelitian agar dapat diintepretasikan sehingga laporan yang 

dihasilkan mudah dipahami.  

Dalam penelitian ini digunakan analisis data sebagai berikut: 

a) Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 
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adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data 

statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Imam 

Ghozali, 2007)  

Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan 

melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari 

data normal. Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji 

normalitas data adalah: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas.  

2) Uji Multikolinieritas 

Salah satu asumsi klasik adalah tidak terjadinya 

multikolonieritas diantar variabel-variabel bebas yang berbeda 

dalam satu model. Menurut Algifari (2000:84) apabila hal ini 

terjadi berarti antara variabel bebas itu sendiri saling berkorelasi 

sehingga dalam hal ini sulit diketahui variabel bebas man ayang 

mempengaruhi variabel terikat. Salah satu cara untuk mendeteksi 

kolinieritas dilakukan dengan mengkorelasikan antara variabel 
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bebas dan apabila korelasinya signifikan maka antar variabel bebas 

tersebut terjadi multikolonieritas. Syarat model regresi berganda 

dapat digunakan, apabila tidak ada hubungan yang sempurna antara 

variabel bebasnya. Deteksi adanya multikolinieritas dapat 

dilakukan dengan mengkorelasikan antara variabel bebas atau 

dapat pula dilihat dari nilai VIF. 

3) Uji Heterokedastisitas 

Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan 

melalui pengamatan terhadap pola scatter plot yang dihasilkan 

melalui SPSS. Apabila pola scatter plot membentuk pola tertentu, 

maka model regresi memiliki gejala heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat dari scater plot yang terlihat dari 

output SPSS. Apabila titik-titik tersebar tidak teratur dan berada di 

atas maupun di bawah anngka nol pada sumbu vertikal 

menunjukkan bahwa model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas. Selain itu dapat dilihat dari hasil uji Glesjer 

yaitu meregresikan semua variabel bebas dengan |e| yaitu mutlak 

residual. Apabila menghasilkan regresi yang tidak signifikan dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas Ghozali (2006:132) 
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4) Uji Autokorelasi 

Menurut Imam Ghozali (2006:95) uji Autokorelasi 

bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi.  

Pengujian terhadap adanya fenomena autokorelasi dalam 

data yang dianalisis dapat dilakukan dengan menggunakan Durbin-

Watson Test, dengan kriteria sebagai berikut:  

d < dl         : Tolak Ho 

d < du        : Tidak menolak Ho 

dl ≤ d ≤ du  : Pengujian tidak meyakinkan   

d > 4 - dl     : Tolak Ho  

d > 4 - du   : Tidak menolak Ho  

4 - du ≤ d ≤ 4 - dl  : Pengujian tidak meyakinkan 

Rumus yang digunakan untuk menghitung statistik 

Durbin-Watson Test adalah sebagai berikut: 

d = ∑µt²  + ∑µt²-1 – 2 ∑µt² µt-1 

      ∑µt² 

Keterangan:  

d       : Statistik Durbin–Watson 

∑µt    : Nilai Residual pada periode t 

∑µt-1 : Nilai Residual pada periode t-1 
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b) Persamaan Regresi Linier Berganda 

Penggunaan analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu antara kualitas 

produk (X1), desain produk (X2), dan Promosi (X3) terhadap 

Keputusan Pembelian (Y)  

Bentuk umum regresi tersebut menurut Sudjana (2003:70) 

adalah : 

Y = a + β1X1 + β2X2 +β3X3 + e 

Keterangan : 

Y   = Keputusan Pembelian 

β1  β2 β3 = Koefisien regresi 

X1    = Kualitas Produk 

X2    = Desain Produk 

X3    = Promosi 

e       = Standard error 

c) Uji Hipotesis 

1) Uji t (Parsial) 

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Imam Ghozali, 2007).  

Hipotesis akan diuji dengan taraf nyata α = 5 persen  

H0 : b = 0 (tidak ada pengaruh antara variabel independen secara 

individu terhadap variabel dependen)  
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H1 : b > 0 (ada pengaruh positif antara variabel independen secara 

individu terhadap variabel dependen)  

Dasar pengambilan keputusan dapat dengan dua cara:  

1. Dengan membandingkan t hitung dan t tabel.  

a) Apabila t hitung > t tabel, maka ada pengaruh antara 

variabel X masing-masing dengan variabel Y. (H0 ditolak 

dan H1 diterima)  

b) Apabila t hitung < t tabel, maka tidak ada pengaruh antara 

variabel X masing-masing dengan variabel Y. (H0 diterima 

dan H1 ditolak)  

2. Dengan menggunakan angka signifikasi  

a) Apabila angka signifikasi < 0,05 maka H1 diterima.  

b) Apabila angka signifikasi > 0,05 maka H0 diterima dan H1 

ditolak.  

2) Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen secara bersama terhadap variabel dependen.  

Kriteria untuk menguji hipotesis adalah (Imam Ghozali, 2007):  

1. Membuat hipotesis untuk kasus pengujian F-test di atas, yaitu:   

Perumusan Hipotesis  

Ho : b = 0 : tidak ada pengaruh antara variabel independen 

secara bersama terhadap variabel dependen.  
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H1 : b > 0 : ada pengaruh positif antara variabel independen 

secara bersama terhadap variabel dependen.  

2. Menentukan F tabel dan F hitung.  

Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 % atau taraf 

signifikansi sebesar 5 %, maka:  

a) apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak, berarti masing-

masing variabel bebas secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

b) apabila F hitung < F tabel, maka Ho di terima, berarti 

masing-masing variabel bebas secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Identitas Responden 

1. Jenis Kelamin 

Berdasarkan penelitian terhadap 70 orang responden yang diteliti, 

jenis kelamin responden dapat ditunjukkan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.1 
Distribusi Responden menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi (Orang) Persentase 
Laki-laki 
Wanita 

49 
21 

70,0 
30,0 

Jumlah 70 100 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan tabel 4.1. dapat diketahui bahwa dari penelitian 

terhadap 70 orang responden menunjukkan bahwa jumlah responden 

dengan jenis kelamin wanita sebanyak 21 orang atau  30% yang artinya 

lebih sedikit daripada jumlah responden laki-laki sebanyak 49 orang atau  

70 %. Hal ini berarti mayoritas responden dalam penelitian ini yang 

belokasi di Desa Jekulo Kudus adalah laki-laki. 

2. Usia 

Berdasarkan penelitian terhadap 70 orang responden yang diteliti, 

kategori usia  responden dapat ditunjukkan dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia 

Umur Frekuensi (Orang) Persentase 
20 – 30 Tahun 
31 tahun-40 tahun 
> 40 Tahun 

32 
22 
16 

  45,7 
  31,4 
  22,9  

Jumlah 70 100 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa responden terbesar 

berumur 20 tahun sampai dengan 30 tahun sebanyak 32 orang atau 

sebanyak 45,7 persen  Hal ini berarti mayoritas responden dalam 

penelitian ini yang belokasi di Desa Jekulo Kudus berumur  20 tahun -30 

tahun. 

3. Pekerjaan 

Berdasarkan penelitian terhadap 70 orang responden yang diteliti, 

kategori pekerjaan responden dapat ditunjukkan dalam tabel berikut : 

    Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan 

Jabatan Frekuensi (Orang) Persentase 
PNS 
Karyawan Swasta 
Wiraswasta 

32 
16 
22 

 45.7 
  22,9  
  31,4 

Jumlah 70 100 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa responden terbesar 

menempati jabatan pada operasional lapangan sebanyak 32 orang atau 

sebanyak 45,7 persen. Hal ini berarti mayoritas responden dalam 

penelitian ini yang belokasi di Desa Jekulo Kudus bekerja sebagai 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
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4.1.2. Analisis  Deskriptif 

1. Tanggapan Responden Berdasarkan Kualitas Produk (X1) 

Berdasarkan jawaban responden dapat dikelompokkan jawaban 

seperti tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4 
Kulitas Produk 

No. Jawaban F % 
1 Sangat Setuju 62 88,6 
2 Setuju 7 10,0 
3 Tidak Setuju 1 1,4 
4 Sangat Tidak Setuju 0 0 
 Jumlah 70 100% 
Sumber: Data Primer diolah, 2010 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden menjawab setuju sebanyak 62 responden atau 88,6%. Hal ini 

berarti kualitas produk merupakan suatu keadaan dinamik yang 

diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, proses, lingkungan yang 

mencapai atau melebihi harapan. Pada dasarnya mutu dapat 

mempengaruhi perusahaan dalam empat cara, yaitu : (1) Biaya dan Pangsa 

Pasar (2) Reputasi Perusahaan (3) Pertanggungjawaban produk dan (4) 

Implikasi internasional. Mutu yang baik dapat mengarah pada peningkatan 

pangsa pasar, produktivitas dan penghematan biaya. Perbaikan mutu juga 

berarti penurunan kerusakan produk Suatu merek pada gilirannya memberi 

tanda pada konsumen mengenai sumber produk tersebut, kualitas produk, 

kelebihan-kelebihan produk, dan melindungi konsumen maupun produsen 

dari para pesaing yang berusaha memberikan produk-produk yang tampak 

identik. 
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2. Tanggapan Responden Berdasarkan Desain Produk  (X2) 

Berdasarkan jawaban responden dapat dikelompokkan jawaban 

seperti tabel di bawah ini: 

Tabel 4.5 
Desain Produk 

No. Jawaban F % 
1 Sangat Setuju 61 87,4 
2 Setuju 8 11,4 
3 Tidak Setuju 1 1,4 
4 Sangat Tidak Setuju 0 0 
 Jumlah 70 100% 
Sumber: Data Primer diolah, 2010 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden menjawab sangat setuju sebanyak 61 responden atau 87,4%. 

Hal ini berarti bahwa desain produk (product design) merupakan fungsi 

dan corak produk yang merupakan proses desain yang dikembangkan 

menjadi sebuah produk yang menarik, murah aman dan tidak mahal untuk 

digunakan dan pelayanan. Dengan adanya atribut-atribut pada suatu 

produk maka akan membentuk persepsi seseorang. Atribut yang berbeda 

pada dua buah produk akan menimbulkan persepsi yang berbeda pula di 

mata konsumen.  

 

3. Tanggapan Responden Berdasarkan Promosi (X3) 

Berdasarkan jawaban responden dapat dikelompokkan jawaban 

seperti tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.6 
Promosi 

No. Jawaban F % 
1 Sangat Setuju 64 91,4 
2 Setuju 6 8,6 
3 Tidak Setuju 0 0 
4 Sangat Tidak Setuju 0 0 
 Jumlah 70 100% 
Sumber: Data Primer diolah, 2010 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden menjawab sangat setuju sebanyak 64 responden atau 91,4%.  

Hal ini berarti promosi merupakan arus informasi atau persuasi satu arah 

yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan 

yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Tujuan utama promosi 

adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta 

mengingatkan pelanggan sasaran tentang pemasaran dan bauran 

pemasaran. Dengan memperhatikan hal diatas maka dibutuhkan persiapan 

ataupun sarana promosi agar apa yang diinginkan perusahaan dapat 

memenuhi sasaran dan efisien. Media yang digunakan bisa media cetak 

dan media elektronik, yang menjadi target adalah konsumen yang menjadi 

sasaran program pemasaran dari perusahaan eceran itu. Umpan balik 

adalah respon dari konsumen terhadap pesan yang disampaikan, umpan 

balik yang diharapkan bisa berupa tindakan nyata konsumen untuk 

membeli produk. 
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4. Tanggapan Responden Berdasarkan Keputusan Pembelian (Y) 

Berdasarkan jawaban responden dapat dikelompokkan jawaban 

seperti tabel di bawah ini: 

Tabel 4.7 
Keputusan Pembelian 

No. Jawaban F % 
1 Sangat Setuju 64 91,4 
2 Setuju 5 7,1 
3 Tidak Setuju 1 1,4 
4 Sangat Tidak Setuju 0 0 
 Jumlah 70 100% 
Sumber: Data Primer diolah, 2010 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden menjawab sangat setuju sebanyak 64 responden atau 91,4%. 

Hal ini berarti perilaku konsumen merupakan suatu tindakan individu 

dalam menggunakan barang atau jasa sebagai proses pengambilan 

keputusan. Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap siklus hidup, 

pendidikan, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian 

dan konsep diri pembeli. Tipe produk yang dibeli orang berubah selama 

tahap siklus hidup. Usia dan pendidikan seseorang perlu diperhatikan 

pihak pemasar, karena akan mempengaruhi pembelian barang-barang dan 

jasa 
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4.1.3. Analisis Data Kuantitatif 

4.1.3.1.Uji Normalitas 

Distribusi Normal akan membentuk satu garis diagonal jika distribusi 

normal data adalah normal maka garis menggambarkan data. Sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya atau dengan kata lain media grafik Histrogram dan 

grafik Normal plot (Imam Ghozali 2001:186). 

a. Jika data menyebar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi 

memenuhi asumsi Normalitas. 

b. Jika data menyebar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogram, maka tidak menunjukkan pola distribusi normal maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi Normalitas. 

Adapun dalam penelitian ini pengujian normalitas data terdiri dari dai dua 

uji normalitas yaitu sebagai berikut: 
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Dependent Variable: Keputusan Pembelian

 

Gambar 4.1 
Uji Normalitas 

Berdasarkan gambar 4.1. di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh data 

berdistribusi  normal. 
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4.1.4. Uji Asumsi Klasik 

4.1.4.1.Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolineritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas jika variabel 

bebas berkolerasi maka variabel–variabel ini tidak ortogonal variabel 

ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel 

bebas =0. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance 

Inflation Factor  (VIF ). Menurut Imam Ghozali (2001:63-64)cara 

medeteksi terhadap adanya Multikolineritas dalam model regresi adalah 

sebagai berikut :   

a. Besarnya variabel Inflation Factor/VIF pedoman suatu model regresi 

yang bebas Multikolineritas yaitu nilai VIF ≤ 10. 

b. Besarnya Tolerance pedoman suatu model regresi yang bebas 

Multikolineritas yaitu nilai Tolerance ≥ 0,1 

Pengujian multikolinieritas menggunakan software SPSS Versi 15 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini 
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Tabel 4.8 
Uji Multikolinieritas 

No. Variabel Tollerance VIF Keterangan 
1 Kualitas Produk 0,808 1,238 Bebas Multikolinieritas 
2 Desain Produk 0,613 1,632 Bebas Multikolinieritas 
3 Promosi 0,523 1,911 Bebas Multikolinieritas 

Sumber: Output SPSS, 2010 
 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat disimpulkan bahwa variabel 

pada penelitian ini  bebas multikolinieritas. 

4.1.4.2.Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan apakah dalam model regresi 

ketidaksaman variance dari Residual satu pengamatan kepengamatan yang 

lain jika variance dari Residual pengamatan yang lain tetap maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda Heteroskedastisitas.   

Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas / tidak 

Heteroskedastisitas cara untuk mendektisikannya atau dengan cara melihat 

grafik perhitungan antara nilai prediksi variabel tingkat (z pred) dengan 

residual (s recid). Deteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat tidaknya 

pola tertentu pada grafik scaterplot antara s recid dan z pred dimana 

sumbu Y yang telah diprediksi dan sumbu X atau residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah distudentized, analisisnya  

a. Jika ada pola tertentu seperti titik – titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur lebih gelombang menyebar kemudian menyempit 

maka mengidiksikan telah terjadi Heteroskedastisitas.  
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b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik–titik yang menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. 

Pengujian heterokedastisitas menggunakan software SPSS Versi 15 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini 
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Gambar 4.2 

Uji Heterkedastisitas 
 

Berdasarkan gambar 4.3. di atas dapat disimpulkan bahwa 

variabel pada pengujian penelitian ini  tidak terkena heterokedastisitas. 

4.1.4.3.Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota dalam data 

runtun waktu (time series) atau antara space untuk data crossection. 

Menurut Imam Ghozali (2006:95) uji Autokorelasi bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi.  
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Pengujian terhadap adanya fenomena autokorelasi dalam data 

yang dianalisis dapat dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson 

Test, dengan kriteria sebagai berikut:  

d < dl         : Tolak Ho 

d < du        : Tidak menolak Ho 

dl ≤ d ≤ du   : Pengujian tidak meyakinkan   

d > 4 - dl     : Tolak Ho  

d > 4 - du   : Tidak menolak Ho  

4 - du ≤ d ≤ 4 - dl  : Pengujian tidak meyakinkan 

Rumus yang digunakan untuk menghitung statistik Durbin-

Watson Test adalah sebagai berikut: 

d = ∑µt²  + ∑µt²-1 – 2 ∑µt² µt-1 

      ∑µt² 

Keterangan:  

d       : Statistik Durbin–Watson 

∑µt    : Nilai Residual pada periode t 

∑µt-1 : Nilai Residual pada periode t-1 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software SPSS V. 

15, maka dapat diketahui hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 
Uji Autokorelasi 

Model Summaryb

,874a ,763 ,753 1,65780 2,440
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Promosi, Kualitas Produk, Desain Produka. 

Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 
 

Sumber: Output SPSS 

Nilai Durbin Watson sebesar 2,440, nilai ini akan dibandingkan 

dengan nilai tabel dengan menggunaan nilai signifikansi 5%, jumlah 

sampel 70 (n), maka di tabel Durbin Watson akan didapatkan nilai sebesar 

2,031. Oleh karena nilai Durbin Watson 2,440 lebih besar dari batas atas 

(du) 2,031 dan kurang dari 4 – 2,031 , maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi autokorelasi. 

4.1.5. Persamaan Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda diperlukan guna mengetahui 

koefisien-koefisien regresi serta signifikansi sehingga dapat diperugnakan 

untuk menjawab hipotesis melalui lebih dari 1 variabel bebas. 

Secara umum formulasi dari regresi berganda dapat ditulis sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10 
Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa

-4,076 2,914 -1,399 ,167
,646 ,082 ,523 7,856 ,000 ,808 1,238
,533 ,132 ,310 4,049 ,000 ,613 1,632
,716 ,208 ,285 3,448 ,001 ,523 1,911

(Constant)
Kualitas Produk
Desain Produk
Promosi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
 

Sumber: Output SPSS, 2010 

Berdasarkan tabel 4.10 persamaan regresi linier berganda adalah 

sebagai berikut: 
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Y = -4,076 + 0,646 X1 + 0,533X2 + 0,716X3  

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Nilai a= - 4,076, artinya jika konstanta mengalami penurunan dengan 

asumsi kualitas produk (X1), desain produk (X2) dan promosi (X3) 

konstan, maka keputusan pembelian akan mengalami penurunan 

sebesar 4,076. 

2) Nilai b1= 0,646 artinya jika kualitas produk (X1) mengalami 

peningkatan dengan asumsi desain produk (X2) dan promosi (X3) 

konstan, maka keputusan pembelian akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,646. 

3) Nilai b2= 0,533, artinya jika desain produk (X2) mengalami 

peningkatan dengan asumsi kualitas produk (X1) dan promosi (X3) 

konstan, maka keputusan pembelian akan mengalami peningkatan 

0,533. 

4) Nilai b3= 0,716 artinya jika Promosi (X3) mengalami peningkatan 

dengan asumsi kualitas produk (X1) dan desain produk (X2) konstan, 

maka keputusan pembelian akan mengalami peningkatan 0,716. 
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4.1.6. Pengujian Hipotesis 

4.1.6.1.Uji Parsial (Uji t) 

1. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa diperoleh nilai thitung 

0,646 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 (<0,05), dapat diartikan 

bahwa terdapat pengaruh antara variabel kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian, berdasarkan hasil tersebut hipotesis pertama 

diterima. 

2. Pengaruh Desain Produk Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa diperoleh nilai thitung 

0,533 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 (<0,05), dapat diartikan 

bahwa terdapat pengaruh antara variabel desain produk terhadap 

keputusan pembelian, berdasarkan hasil tersebut hipotesis kedua diterima. 

3. Pengaruh Promosi  Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa diperoleh nilai thitung 

0,716 dengan taraf signifikansi sebesar 0,001 (<0,05), dapat diartikan 

bahwa terdapat pengaruh antara variabel promosi terhadap keputusan 

pembelian, berdasarkan hasil tersebut hipotesis ketiga diterima. 

 

4.1.6.2.Uji Simultan  (Uji F) 

Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, desain produk dan 

promosi secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian, maka dapat 

dilihat pada nilai F hitung dari tabel Anova berikut ini. 
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Tabel 4.11 
Uji F 
ANOVAb

585,412 3 195,137 71,003 ,000a

181,388 66 2,748
766,800 69

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Promosi, Kualitas Produk, Desain Produka. 

Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 
 

Berdasarkan tabel 4.11 maka dapat dijelaskan bahwa diperoleh nilai 

Fhitung sebesar 71,003 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, hal ini 

dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh kualitas produk, desain produk 

dan promosi secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian. Jadi 

hipotesis ke empat diterima. 

 

4.1.7. Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. 

Nilai determinasi yaitu nilai Adjusted R Square, seperti tabel 4.12 berikut 

ini. 

Tabel 4.12 
Koefisien Determinasi 

Model Summaryb

,874a ,763 ,753 1,65780 2,440
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Promosi, Kualitas Produk, Desain Produka. 

Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 
 

      Sumber : Output SPSS, 2010 
 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi, diperoleh nilai Koefisien 

Determinasi yang disesuaikan (adjusted R²) adalah 0,753 artinya 75,3% 

dari semua variabel bebas (kualitas produk, desain produk dan promosi) 

dapat menerangkan variabel terikat (keputusan pembelian), sedangkan 
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sisanya sebesar 24,7% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan 

dalam penelitian ini. 

 

4.2. Pembahasan 

1. Berdasarkan pengujian hipotesis pertama, diperoleh signifikansi pengaruh 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian sebesar 0,000 (<0,05), hal ini 

berarti Ho ditolak yang berarti ada pengaruh antara variabel kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian, berdasarkan hasil tersebut hipotesis pertama 

diterima. Krajewski (1996, 14) menyatakan bahwa pelanggan mendefinisikan 

kualitas dengan berbagai macam cara, yaitu (1) Conformance to Specifications 

atau kesesuain dengan spesifikasi (2) Value atau nilai/harga (3) Fitness of Use 

atau modelnya, keawetannya, pelayanannya (4) Support atau dukungan 

layanan (5) Psychological Impressions atau image, keindahan, kebersihan. 

Menurut Goetsch dan Davis (1997:3) kualitas produk adalah keadaan dinamik 

yang diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, proses, lingkungan yang 

mencapai atau melebihi harapan. Pada dasarnya mutu dapat mempengaruhi 

perusahaan dalam empat cara, yaitu: (1) Biaya dan Pangsa Pasar (2) Reputasi 

Perusahaan (3) Pertanggungjawaban produk dan (4) Implikasi internasional. 

Mutu yang baik dapat mengarah pada peningkatan pangsa pasar, produktivitas 

dan penghematan biaya. Perbaikan mutu juga berarti penurunan kerusakan 

produk  

2. Berdasarkan pengujian hipotesis ke dua, diperoleh signifikansi pengaruh 

desain produk terhadap keputusan pembelian sebesar 0,000 (<0,05), Ho 

ditolak artinya ada pengaruh variabel desain produk terhadap keputusan 
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pembelian, sehingga  hipotesis ke dua diterima. Desain produk menurut Kotler 

& Armstrong (1996: 282) yaitu fungsi dan corak produk yang merupakan 

proses desain yang dikembangkan menjadi sebuah produk yang menarik, 

murah aman dan tidak mahal untuk digunakan dan pelayanan. Dengan adanya 

atribut-atribut pada suatu produk maka akan membentuk persepsi seseorang. 

Atribut yang berbeda pada dua buah produk akan menimbulkan persepsi yang 

berbeda pula di mata konsumen. Masalah desain dari suatu produk di PT. 

Polytron Kudus telah menjadi salah satu faktor yang perlu mendapatkan 

perhatian serius dari manajemen khususnya team  pengembangan produk baru, 

karena sasaran konsumen yang dituju tidak sedikit yang mulai mempersoalkan 

masalah desain suatu produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Hal ini penampilan dan fungsi suatu produk dalam 

memenuhi kebutuhan pelanggan. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke tiga, diperoleh signifikansi pengaruh 

promosi terhadap keputusan pembelian signifikansi sebesar 0,001 (<0,05), hal 

ini berarti Ho ditolak yang berarti ada pengaruh antara variabel promosi 

terhadap keputusan pembelian, berdasarkan hasil tersebut hipotesis ke tiga 

diterima Menurut Dharmmesta dan Irawan (2001 : 349) promosi adalah arus 

informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang 

atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran. Tujuan utama promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, 

dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang pemasaran dan 

bauran pemasaran. Dengan memperhatikan hal diatas maka dibutuhkan 
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persiapan ataupun sarana promosi agar apa yang diinginkan perusahaan dapat 

memenuhi sasaran dan efisien. Komunikator adalah perusahaan eceran yang 

mengirim pesan yang mereka inginkan akan diterima konsumen sasaranya 

dengan baik. Pesan yang dikehendaki diterima konsumen bisa berupa sekedar 

adanya program promosi yang berlangsung pada periode tertentu dengan 

hadiah tertentu atau berupa pesan yang lebih halus. Media yang digunakan 

bisa media cetak dan media elektronik, yang menjadi target adalah konsumen 

yang menjadi sasaran program pemasaran dari perusahaan eceran itu. Umpan 

balik adalah respon dari konsumen terhadap pesan yang disampaikan, umpan 

balik yang diharapkan bisa berupa tindakan nyata konsumen untuk membeli 

produk.  

4. Berdasarkan pengujian hipotesis ke empat, diperoleh signifikansi pengaruh 

kualitas produk, desain produk, dan promosi secara bersama-sama terhadap 

keputusan pembelian sebesar 0,000 (<0,05), Ho ditolak artinya ada pengaruh 

variabel kualitas produk, desain produk, dan promosi secara bersama-sama 

terhadap keputusan pembelian, sehingga  hipotesis ke empat diterima. Secara 

teoritis keputusan pembelian yang di lakukan konsumen terhadap barang yang 

di tawarkan sangat di pengaruhi harga, produk, pelayanan, lokasi perusahaan 

atau toko (Kotler, 1997: 165). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

1. Terdapat pengaruh variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian. 

Jadi hipotesis pertama diterima. 

2. Terdapat pengaruh variabel desain produk terhadap keputusan pembelian. Jadi 

hipotesis kedua diterima. 

3. Terdapat pengaruh variabel Promosi terhadap keputusan pembelian. Jadi 

hipotesis ketiga diterima. 

4. Terdapat pengaruh variabel kualitas produk, desain produk, dan promosi 

secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian. Jadi hipotesis keempat 

diterima.  

5.2. Saran 

Berdasarkan saran yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan 

dalam penelitian ini yaitu bagi PT. Polytron Kudus yaitu 

a. Hendaknya PT. Polytron Kudus lebih meningkatkan promosi melalui event-

event atau spanduk agar konsumen dapat lebih mengenal produk Polytron 

serta keunggulan produk tersebut sehingga dapat meningkatkan keputusan 

pembelian konsumen. 

b. PT. Polytron juga harus memperhatikan kualitas produk yang selama ini 

dijual, dengan cara meningkatkan mutu dan menjaga keawetan produk 

sehingga dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen. 
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