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ABSTRAK 

 

Nama: GALANG ADI MAULANA, NIM: 1721100092, Skripsi dengan judul: 

“ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, DESAIN DAN PROMOSI 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BAJU MEREK CARDINAL ( STUDI 

KASUS DI TOKO LUWES PEDAN)”, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, 

Universitas Widya Dharma Klaten 2021. 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas 
produk terhadap keputusan pembelian, 2) untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh 
harga terhadap  keputusan pembelian, 3) untuk mengetahui dan menganlisis pengaruh desain 
terhadap keputusan pembelian, 4) untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh 
promosi terhadap  keputusan pembelian, 5) utuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
kualitas produk, harga, desain  dan promosi  terhadap keputusan pembelian. 

 
Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 50 orang konsumen pembeli baju merek cardinal di toko 
Luwes Pedan selama bulan  Maret – Juni 2021. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel 
bebas : kualitas produk (X1), harga (X2), desain (X3) dan promosi (X4) serta variabel terikat 
(Y) : keputusan pembelian. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda 
dengan bantuan program SPSS.  

Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara sendiri-
sendiri antara kualitas produk, harga, desain dan promosi  terhadap keputusan pembelian 
karena t hitung kualitas produk = -0,033, harga = 1,529, desain = 2.242  dan promosi = 
0,407. Variabel desain berada di atas taraf signifikansi 5 % (0,05) dan lebih besar dari t tabel 
2,000. Dengan demikian hipotesis penelitian yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan 
desain terhadap keputusan pembelian terbukti, sedangkan 1) ada pengaruh yang signifikan 
kualitas produk terhadap keputusan pembelian, 2) ada pengaruh yang signifikan harga 
terhadap keputusan pembelian, 3) ada pengaruh yang signifikan promosi terhadap keputusan 
pembelian ketiganya tidak terbukti karena t hitung lebih kecil dari t tabel 2,000. 
 
 
Kata kunci: kualitas produk, harga, desain, promosi dan keputusan pemberlian.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ditunjang dengan 

sarana dan prasarana yang memadai baik kualitas maupun kuantitas membuat 

persaingan antar perusahaan tidak dapat dihindari lagi. Terutama dengan 

perkembangan masyarakat serta ketidakpastian kondisi perekonomian 

mengakibatkan perusahaan yang dapat memuaskan konsumen itulah yang 

masih dapat bertahan. Ketatnya persaingan usaha tersebut perusahaan dituntut 

mampu menerapkan manajemen serta mengelola pemasaran yang baik guna 

kelangsungan hidupnya. 

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat 

mencapai sukses dalam persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk 

menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Agar tujuan tersebut tercapai, 

maka setiap perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan 

barang dan jasa yang diinginkan konsumen dengan harga yang pantas. 

Dengan demikian, setiap perusahaan harus mampu memahami kelangsungan 

hidup perusahaan tersebut sebagai organisasi yang berusaha memenuhi 

kebutuhan dan keinginan para konsumen sangat tergantung pada perilaku 

konsumennya (Tjiptono,2012). 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008) kualitas produk adalah 

kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya yang  meliputi  
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daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan, operasi dan perbaikan serta 

atribut lainnya”. Bila suatu produk telah dapat menjalankan fungsi-fungsinya 

dapat dikatakan sebagai produk yang memiliki kualitas yang baik.  

Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang 

ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual lebih yang tidak dimiliki oleh 

produk pesaing. Oleh karena itu suatu perusahaan berusaha memfokuskan 

pada kualitas produk dan membandingkannya dengan produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan pesaing. 

Kualitas harus diukur melalui sudut pandang konsumen terhadap 

kualitas produk itu sendiri, sehingga selera  konsumen  disini  sangat  

berpengaruh. Jadi dalam mengelola kualitas suatu produk harus sesuai dengan 

kegunaan yang diinginkan oleh konsumen. Dalam hal ini yang penting adalah 

menjaga konsistensi dari output produk pada tingkat kualitas yang diinginkan 

dan diharapkan konsumen. Dengan demikian kualitas produk yang baik dapat 

membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian, sehingga 

konsumen dapat tertarik terhadap suatu produk yang diproduksi suatu 

perusahaan akan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian terhadap 

produk tersebut dengan kualitas yang ditawarkan. 

Perusahaan harus bekerja keras membuat kebijakan- kebijakan 

strategis baru dalam menjual produk dan jasa mereka dalam kaitannya 

menghadapi persaingan yang ketat dengan competitor yang dapat 

memberikan value yang lebih besar kepada customer. Pada dasarnya dengan 

semakin banyaknya pesaing maka semakin banyak pula pilihan bagi 
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pelanggan untuk dapat memilih produk yang sesuai dengan apa yang menjadi 

harapannya. 

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) dalam 

Anana (2011) bahwa kesan kualitas memberikan nilai dalam beberapa bentuk 

diantaranya adalah alasan untuk membeli. 

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

keputusan pembelian barang dan jasa. Mempelajari dan menganalisa perilaku 

konsumen dalam keputusan pembelian adalah hal yang penting, sebab dengan 

pengetahuan dasar yang baik mengenai perilaku konsumen akan dapat memberikan 

masukan yang berarti bagi perencanaan strategi pemasaran. Strategi pemasaran 

terdiri dari unsur-unsur pemasaran yang terpadu (4P, yaitu product, price, 

promotion, place) yang selalu berkembang sejalan dengan gerak perusahaan 

dan perubahan-perubahan lingkungan pemasaran serta perubahan perilaku 

konsumen. Perilaku konsumen mempunyai implikasi sangat luas terhadap 

perumusan strategi pemasaran. Hal ini disebabkan karena strategi pemasaran 

menyangkut dua kegiatan pokok yang diantaranya adalah pemilihan pasar-

pasar yang akan dijadikan sasaran pemasaran, serta merumuskan dan 

menyusun suatu kombinasi yang tepat dari marketing mix agar kebutuhan 

konsumen dapat dipenuhi secara memuaskan.  

Salah satu keunggulan dalam persaingan ini terutama adalah kualitas 

produk yang dapat memenuhi keinginan konsumen. Bila tidak sesuai 



4 
 

dengan spesifikasi maka produk akan ditolak. Sekalipun produk tersebut 

masih dalam batas toleransi yang telah ditentukan maka maka produk 

tersebut sebaiknya perlu menjadi catatan untuk menghindari terjadinya 

kesalahan yang lebih besar diwaktu yang akan datang. Kondisi pelanggan 

yang semakin kritis dalam hal kualitas juga memaksa perusahaan untuk 

dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu produknya agar terhindar 

dari klaim atau ketidakpuasan pelanggan perusahaan agar dapat bersaing 

dengan perusahaan lain yang sejenis. 

Harga merupakan sebuah atribut diantara beberapa atribut lain dalam 

pengambilan keputusan konsumen. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya 

persaingan harga dari berbagai merek yang tersedia di pasar, sehingga 

konsumen yang sensitiv terhadap perubahan harga cenderung akan beralih 

ke merek lain yang lebih murah. Namun konsumen yang loyal terhadap 

merek yang disukainya mungkin tidak akan beralih ke merek yang lain. 

Banyak hal yang berkaitan dengan harga yang melatarbelakangi 

mengapa konsumen memilih suatu produk untuk dimilikinya. Konsumen 

memilih suatu produk tersebut karena benar-benar ingin merasakan nilai 

dan manfaat dari produk tersebut, karena melihat kesempatan memiliki 

produk tersebut dengan harga yang lebih murah dari biasanya sehingga 

lebih ekonomis , karena ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari 

pembelian produk tersebut, atau karena ingin dianggap konsumen lain 

bahwa tahu banyak tentang produk tersebut dan ingin dianggap loyal. Harga 

memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan 
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para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi (Fandy 

Tjiptono, 2012:152). Peranan alokasi dari harga adalah fungsi harga dalam 

membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat 

atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya.  

Dengan demikian adanya harga dapat membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara mengalokasikan kekuatan membelinya pada 

berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari 

berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana 

yang dikehendaki. Peranan informasi dari harga adalah fungsi harga dalam 

"mendidik" konsumen mengenai faktor produk, misalnya kualitas. Hal ini 

terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan 

untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi 

yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan 

kualitas yang tinggi (Fandy Tjiptono,2012). Dengan harga yang ekonomis 

disertai dengan manfaat yang besar. Berdasarkan dari bahasan tersebut di 

atas dapat dikatakan bahwa harga yang dipatok secara rasional dan 

sepadan dengan manfaat produk diberikan dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen terhadap suatu produk. 

Salah satu bentuk strategi bisnis fashion yang utama adalah kualitas 

atau desain produk. Menurut Assauri (2008): “Produk adalah barang atau 

jasa yang dihasilkan untuk digunakan oleh konsumen guna memenuhi 

kebutuhan dan memberikan persaingannya”. Jadi desain sebuah produk 

fashion sangat mempengaruhi laku atau tidaknya produk tersebut. Ada 
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beberapa strategi pemasaran produk-produk fashion, yaitu (1) motif yang 

ekstrim mengarah pada modern atau klasik, (2) bahan yang digunakan 

harus nyaman dipakai, kuat, dan tahan lama, (3) tampilan fashion harus 

menarik dan rapi, (4) desain harus sesuai dengan kondisi segmen 

(geografis, demografis, dan psikografis) dan mengikuti trend, (5) warna 

fashion harus soft, tidak luntur dan mempunyai ciri khas motifnya, 

fleksibel, mudah perawatannya, (7) di dalam mengambil keputusan 

terhadap desain dan harga memperhatikan positioning pesaing yang sudah 

menjadi trend pasar, (8) memilih fokus segmen tertentu untuk first step, (9) 

setiap motif dipersiapkan, (10) tampilan warna yang berbeda untuk setiap 

tahunnya  dengan mengeluarkan model baru setiap bulannya, (11) 

menyiapkan antisipasi untuk kemungkinan terjadinya perubahan dengan 

meramalkan periode minimal dua tahun ke depan 

(arasyalimudin.blogspot.com, 2011). Selain pengaruh desain kualitas 

produk dan desain, promosi juga berpengaruh terhadap peningkatan volume 

penjualan. Banyak dari clothing-line dan Distro yang gulung tikar karena 

kurangnya promosi. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 

dengan menggunakan teknik-teknik modern dan paling menarik 

peningkatan penjualan karena persaingan makin lama makin ketat. Menurut 

Buchari Alma (2004) tujuan promosi terhadap penjualan adalah: Menarik 

pembeli b. Memberi hadiah/penghargaan pada konsumen atau pelanggan 

lama c. Meningkatkan daya pembelian ulang dari konsumen lama d. 

Menghindarkan konsumen lari ke merek lain e. Mempopulerkan 

merek/meningkatkan loyalitas f. Meningkatkan volume penjualan jangka 
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pendek dalam rangka memperluas “Market Share” jangka panjang. Seiring 

dengan kemajuan teknologi saat ini setidaknya memudahkan para pelaku 

bisnis fashion untuk meningkatkan frekuensi promosi perusahaan.Kegiatan 

promosi produk merek cardinal diantaranya dapat dilakukan melalui 

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

itu desain turut mempengaruhi keputusan pembelian. Umumnya konsumen 

menginginkan desain yang inovatif dari waktu ke waktu. 

Persaingan yang semakin ketat, dimana semakin banyak produsen 

yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, 

menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada 

kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Hal ini tercermin dari semakin 

banyaknya perusahaan  yang menyertakan komitmennya terhadap kepuasan 

pelanggan  dalam pernyataan misinya, iklan maupun public relations 

release. Kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan 

nilai dan kepuasan kepada pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa 

yang berkualitas dengan harga bersaing untuk dapat mempertahankan dan 

meningkatkan mutu produknya agar terhindar dari klaim atau ketidakpuasan 

pelanggan.  

Keputusan pembelian merupakan 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 (Sofjan Assauri, 2008). Keputusan 

pembelian adalah sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan 
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manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi 

keinginan dan kebutuhannya yang terdiri dari pengenalan kebutuhan dan 

keinginan, pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian, 

keputusan pembelian, dan tingkah laku setelah pembelian (Basu Swasta 

dan T Hani Handoko,2000). Perilaku konsumen dapat diartikan sebagai 

suatu kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan serta menggunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk 

di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penerapan 

kegiatan (Basu Swastha,2009). Perilaku konsumen akan menentukan 

proses pengambilan keputusan dalam pembelian mereka. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menguraikan lebih 

jauh bagaimana keadaan tersebut dapat terjadi dan bagaimana menemukan 

solusi yang terbaik dalam mengatasi masalah tersebut sehingga penulis 

ingin mengangkat judul “ANALISIS PENGARUH KUALITAS 

PRODUK, HARGA, DESAIN DAN  PROMOSI, TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN BAJU MEREK CARDINAL (STUDI 

KASUS DI TOKO LUWES PEDAN)” 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam 

pemilihan judul tersebut, adapun alasanya tersebut sebagai berikut: 

Alasan Subjektif 

Ingin mendalami dan tertarik tentang bidang yang terkait pengaruh 

kualitas produk, harga desain dan  promosi terhadap  keputusan pembelian baju 
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merek Cardinal. 

C. Penegasan Judul 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti harus mengetahui 

maksud arti penelitian. Dengan mengetahui konsep penelitian diharapkan tidak 

terjadi kekeliruan dalam pemecahan masalah.  

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengertian kualitas produk 

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-

fungsinya yang  meliputi  daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan, 

operasi dan perbaikan serta atribut lainnya”. Bila suatu produk telah dapat 

menjalankan fungsi-fungsinya dapat dikatakan sebagai produk yang 

memiliki kualitas yang baik. (Kotler dan Armstrong 2008).  

2. Harga 

Pengertian harga adalah Sejumlah uang (ditambah beberapa barang kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang 

beserta pelayanannya.( Menurut Swastha (2010:89). 

3. Desain 

Desain adalah proses perancangan atau perencanaan dari suatu objek yang 

bertujuan membuat objek yang dibuat memiliki fungsi, memiliki nilai 

keindahan dan bermanfaat bagi manusia. (Tjiptono 2012). 

4. Promosi 

Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 
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membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya 

agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan yang bersangkutan . (Tjiptono 2012). 

5. Keputusan Pembelian  

 Keputusan pembelian adalah sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada 

kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi 

keinginan dan kebutuhannya yang terdiri dari pengenalan kebutuhan dan 

keinginan, pencarian informasi, evaluasi terhadapalternatif pembelian, 

keputusan pembelian, dan tingkah laku setelah pembelian. ( Sofjan 

Assauri,2008). 

D. Identifikasi Masalah 

1. Untuk kualitas baju merek Cardinal, keawetan, tidak mudah rusak, tidak 

mudah pudar dan bahannya nyaman. 

2. Harga baju merek Cardinal, harga yang dibayarkan sesuai dengan kualitas, 

harga terjangkau oleh konsumen, ada potongan harga/diskon dan harga 

bersaing. 

3. Untuk  desain baju merek Cardinal, desain produk sesuai standar sasaran, 

model /style menarik, trendi dan up todate. 

4. Promosi, media yang digunakan, waktu promosi, durasi penayangan dan 

sasaran promosi misalnya promosi di media elektronik/media sosial. 

E. Pembatasan Masalah 

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membatasi masalah untuk 

memudahkan analisis agar dalam penelitian ini memperoleh pengetahuan yang   
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mendalam    tentang    objek    yang   diteliti,   sehingga  data  yang 

dikumpulkan bisa dipelajari secara keseluruhan dan berintegrasi. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Kualitas produk dibatasi kualitas barang, kinerja dan pelengkap inovatif 

yang terbaik. 

2. Harga potongan (discount) yang ditawarkan oleh toko Luwes Pedan. 

3. Desain baju merek Cardinal sudah mengikuti trend, selalu up to date dan 

memiliki kelebihan dari para pesaing. 

4. Pembatasan masalah pada kegiatan promosi dalam penelitian ini yaitu : 

periklanan, personal selling dan promosi penjualan yang diukur dengan 

biaya promosi yang dikeluarkan oleh Toko Luwes Pedan. 

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka pokok permasalahannya 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian  baju merek cardinal ? 

2. Apakah harga jual yang ditawarkan oleh toko Luwes Pedan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian  baju merek 

cardinal? 

3. Apakah desain baju merek cardinal mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian ? 

4. Apakah pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian baju merek 

cardinal yang dijual di toko Luwes Pedan? 
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5. Apakah kualitas produk, harga, desain  dan  promosi mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian baju merek cardinal? 

G. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan  

dan  menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata pada objek yang diteliti.  

Namun secara spesifikasi tujuan penelitian adalah : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian. 

b. Untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh harga terhadap  

keputusan pembelian. 

c. Untuk mengetahui dan menganlisis pengaruh desain terhadap keputusan 

pembelian. 

d. Untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh promosi terhadap  

keputusan pembelian. 

e. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk, harga, 

desain  dan promosi  terhadap keputusan pembelian . 

H. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan pada Toko Luwes Pedan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk 

menerapkan disiplin ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan 

terutama tentang kegiatan pemasaran. 
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2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pihak 

pengelola dalam pengolahan harga, promosi desain, dan keragaman 

produk terhadap volume penjualan di toko Luwes Pedan serta dapat 

memberikan kontribusi pada pengembangan teori yang berkaitan dengan 

volume penjualan. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai refensi untuk suatu 

penelitian dan tambahan pengetahuan serta memberikan masukan yang 

dapat digunakan sebagai bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya. 

I.  Hipotesis 

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga Variabel  kualitas  produk  berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian baju merek cardinal di toko Luwes Pedan. 

2. Diduga Variabel   harga berpengaruh  positif terhadap keputusan 

pembelian baju merek cardinal di toko Luwes Pedan. 

3. Diduga Variabel   desain  berpengaruh  positif terhadap keputusan 

pembelian baju merek cardinal di toko Luwes Pedan. 

4. Diduga Variabel   promosi berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian baju merek cardinal di toko Luwes Pedan. 

5. Diduga variabel kualitas produk, harga, desain  dan promosi berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian baju merek cardinal di toko Luwes 

Pedan. 
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J. Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian 

sesuai dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I.  Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, alasan pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

hipotesis dan sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen pemasaran, 

kualitas produk, harga, promosi, keputusan pembelian serta 

penelitian terdahulu. 

BAB III. Metodologi Penelitian berisi tentang metode penelitian, dan 

gambaran umum tentang objek penelitian. 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis yang 

dicaripenyelesaiannya. 

BAB V. Simpulan dan Saran, berisi tentang simpulan dan saran diajukan 

dalam hasil akhir penelitian.  

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

Penelitian ini dilakukan  untuk menguji pengaruh variabel kualitas 

produk, harga, desain dan promosi terhadap keputusan pembelian. Dari hasil 

dan analisis  data  serta  pembahasan  pada  bab  sebelumnya  dapat  

disimpulkan sebagai berikut ini : 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda yaitu  Y =  8,509 - 0,005 X1 + 0,206 X2 

+0,375 X3 +0,055X4.   Dari persamaan  regresi  linier berganda di atas 

dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Konstanta 8,509 menunjukkan bila tanpa ada kualitas produk, harga, 

desain dan promosi, masih ada keputusan pembelian sebesar 5,263 

satuan keputusan pembelian  

b. Nilai  -0,005  pada  variabel    kualitas produk  (X1)  menunjukkan  

bila kualitas produk dinaikkan satu satuan maka keputusan pembelian  

akan naik -0,005  satuan keputusan pembelian. 

c. Nilai 0,206 pada variabel harga (X2) menunjukkan bila harga 

dinaikkan satu satuan maka keputusan pembelian  akan naik 0,206 

satuan. 

d. Nilai 0,375 pada variabel desain (X3) menunjukkan bila desain 

dinaikkan satu satuan maka keputusan pembelian  akan naik 0,375 

satuan. 
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e. Nilai 0,068 pada variabel promosi (X4) menunjukkan bila promosi 

dinaikkan satu satuan maka keputusan pembelian  akan naik 0,106 

satuan. 

Ketiga Variabel   bernilai   positif  yaitu  harga, desain  dan promosi yang   

berarti   bahwa  ketiga  variabel berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen pembeli baju merek cardinal di toko Luwes Pedan  

2. Dari  hasil uji  t  dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= -1,033,   

X2= 1,523, X3 = 2,242 dan X4 = 0,407 dengan tingkat signifikansi 0,000. 

Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut 

berada di bawah taraf 5%.  Untuk X1, t hitung sebesar -0,033< t tabel 

sebesar 2,000 sehingga hipotesis tidak dapat diterima yang berarti tidak 

terdapat pengaruh kualitas produk  terhadap  keputusan pembelian.  

Untuk  X2,  t  hitung  sebesar 1,523  <  t  tabel  sebesar  2,000  sehingga  

hipotesis  tidak dapat  diterima  yang berarti tidak terdapat harga tehadap 

keputusan pembelian. Untuk X3, t hitung sebesar  2,242 >  t tabel  

sebesar 2,000  sehingga  hipotesis  dapat diterima yang berarti terdapat 

pengaruh desain  terhadap keputusan pembelian dan X4  t hitung sebesar 

0,407<.  t tabel sebesar  2,000 sehingga  hipotesis  tidak dapat diterima 

yang berarti tidak terdapat pengaruh promosi  terhadap keputusan 

pembelian. 

3. Dari perhitungan uji F didapatkan  F hitung  sebesar 3,665 dengan taraf 

signifikansi  0,11.  Hal ini  menunjukkan  bahwa signifikan Fhitung    

lebih kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel kualitas produk,  
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harga, desain dan promosi berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

4. Dari   hasil   perhitungan   koefisien   determinasi   menunjukkan   bahwa 

koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 0.179. Hal ini 

berarti 17,90% keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel 

kualitas produk, harga, desain  dan promosi. Sedangkan sisanya yaitu 

82,10% keputusan pembelian konsumen pembeli baju merek cardinal di 

toko Luwes Pedan dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

B.  Saran 

Dari hasil penelitian penulis ingin menyarankan kepada pihak 

perusahaan  PT Multi Garmen Jaya dapat meningkatkan kualitas produk, 

promosi dan desainnya serta memperhatikan harga bila mungkin 

memberikan diskon atau potongan terhadap konsumennya. Adapun 

saran-saran yang ingin disampaikan yang berkaitan dengan keempat 

faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengingat persaingan dalam bisnis garment semakin ketat bagi 

perusahaan disarankan untuk meningkatkan kualitas produk dengan 

melakukan inovasi terus menerus serta memenuhi keinginan konsumen 

yang selalu berubah. 

2. Untuk meningkatkan keputusan pembelian, disarankan kegiatan promosi 

yang berupa pemberian diskon, pemberian hadiah langsung dan garansi  
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harus tetap dilakukan terus agar minat konsumen semakin tinggi dan 

tertarik untuk membeli. 

3. Untuk meningkatkan keputusan pembelian, disarankan bagi pihak 

perusahaan untuk selalu berinovasi menciptakan desain yang inovatif 

terutama model warna dan striping. 

4. Sebaiknya peneliti yang akan datang disarankan untuk menambahkan 

variabel independen lainnya selain variabel Kualitas Produk, Harga, 

Desain dan Promosi yang tentunya dapat mempengaruhi variabel 

dependen Keputusan Pembelian agar lebih melengkapi penelitian ini 

karena masih ada variabel-variabel independen lainnya yang mungkin bisa 

mempengaruhi Keputusan Pembelian. 
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