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Abstrak 

 

Distro Fiftyninehell merupakan sebuah toko yang bergerak di bidang yang menjual 

pakaian yang berlokasi di jalan I Gusti Ngurah Rai no.71 F Tulungagung, Jawa Timur. 

Mekanisme penjualan yang terjadi di Distro Fiftyninehell adalah konsumen datang ke toko 

untuk mencari dan memilih barang yang akan dibeli atau konsumen bisa melakukan transaksi 

melalui jalur online. Di dalam melakukan pemasaran toko melakukan media facebook, 

instagram, stiker atau pembicaraan melalui orang ke orang. Tujuan dalam penelitian ini untuk 

menganalisis pengaruh kualitas produk, citra toko dan bauran promosi terhadap keputusan 

pembelian baju di distro Fiftyninehell Tulungagung. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang pada saat itu melakukan 

pembelian dan kebetulan bertemu dengan peneliti di distro Fiftyninehell Tulungagung dan di 

analisis menggunakan regresi linier berganda dengan software SPSS for windows versi 23. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasilnya menunjukkan bahwa kualitas 

produk, citra toko, dan bauran promosi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian baju di Distro Fiftyninehell Tulungagung. 

 

Kata kunci :  Kualitas Produk, Citra Toko Dan Bauran Promosi Terhadap       Keputusan 

Pembelian 
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I. Latar Belakang  

Perkembangan dan kemajuan 

industri, salah satunya dapat kita lihat 

dengan  adanya perkembangan dunia 

usaha yang semakin pesat. Hal ini dapat 

terlihat dengan munculnya industri 

barang dan jasa. Toko harus mengenal 

apa yang menjadi kebutuhan dan 

harapan konsumen untuk melakukan 

pembelian sebuah produk (Rindang 

Lista Sari dkk.2014). 

Persaingan dalam dunia bisnis 

yang semakin ketat membuat para 

pengusaha mencari strategi yang tepat 

untuk memasarkan produknya. Minat 

beli diperoleh dari suatu proses belajar 

dan proses pemikiran yang membentuk 

suatu persepsi. Minat pembelian ini 

menciptakan suatu motivasi dan 

keinginan yang sangat kuat yang pada 

akhirnya menyebabkan seseorang 

pembeli harus mengaktualisasikan 

kebutuhan yang ada di benaknya itu 

(Rahma, 2007) 

Distro Fiftyninehell merupakan 

sebuah toko yang bergerak di bidang 

yang menjual pakaian yang berlokasi di 

jalan I Gusti Ngurah Rai no.71 F 

Tulungagung, Jawa Timur. Mekanisme 

penjualan yang terjadi di Distro 

Fiftyninehell adalah konsumen datang 

ke toko untuk mencari dan memilih 

barang yang akan dibeli atau konsumen 

bisa melakukan transaksi melalui jalur 

online. Di dalam melakukan pemasaran 

toko melakukan media facebook, 

instagram, stiker atau pembicaraan 

melalui orang ke orang. Apabila 

terdapat produk baru pihak toko 

memasukkan melalui media sosial 

tersebut. Hal ini dirasa sangat efektif 

dan sangat menguntungkan karena tidak 

membutuhkan biaya yang terlalu besar. 

Bila konsumen dari luar kota ingin 

memesan barang dari toko lebih mudah 

karena tinggal memesan barang yang 

diinginkan melalui media sosial dan 

mentrasfer uang apabila konsumen jadi 

membeli barang tersebut dan di kirim 

melalui jasa kurir. Untuk mengelola 

data penjualan Distro Fiftyninehell 

menggunakan komputer. Banyaknya 

transaksi akan lebih mudah dalam 

melakuan rekapitulasi data penjualan. 

Saat pendahuluan kami 

menemukan masalah di Distro 

Fiftyninehell yaitu pada kualitas produk 

jika produknya tidak bagus maka akan 

mempengaruhi tingkat minat pada 

konsumen akan semakin sedikit. Citra 

toko juga dapat mempengaruhi letak 

yang strategis menentukan tercapainya 

tujuan pada distro seperti akses jalan 

yang mudah dilalui dan dijangkau. 

Bauran promosi juga mempengaruhi 

pembelian konsumen karena jika 
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promosi penjualan tidak sesuai maka 

akan menurunkan tingkat pembeli pada 

konsumen. Berbagai kemungkinan kami 

coba memahami variabel–variabel yang 

berhubungan masalah tersebut. Dari 

banyak kemungkinan kami memutuskan 

bahwa yang berpengaruh terhadap 

masalah tersebut adalah “Pengaruh 

kualitas produk, citra toko dan bauran 

promosi terhadap keputusan pembelian 

baju di Distro Fiftyninehell 

Tulungagung”. Agar dapat memperoleh 

informasi yang cukup jelas dan disertai 

bukti ilmiah mengenai bagaimana 

penerapan kualitas produk pakaian 

terhadap pembentukan perasaan puas 

bagi pelanggan, maka perlu diadakan 

suatu penelitian ilmiah. Untuk itu 

penulis akan melakukan penelitian 

dengan menjadikan Baju Di Distro 

Fiftyninehell Tulungagung sebagai 

tempat penelitian yang akan diteliti. 

Berdasarkan uraian diatas dapat 

diajukan dirumuskan masalah sebagai 

berikut: (1) Apakah kualitas produk 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian baju di distro Fiftyninehell 

Tulungagung? (2) Apakah citra toko 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian baju di distro Fiftyninehell 

Tulungagung? (3) Apakah bauran 

promosi berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian baju di distro 

Fiftyninehell Tulungagung? (4) Apakah 

kualitas produk, citra toko dan bauran 

promosi berpengaruh  terhadap 

keputusan pembelian baju di distro 

Fiftyninehell Tulungagung? 

Sesuai dengan permasalahan yang 

telah dirumuskan , tujuan penelitian 

yang ingin dicapai adalah: (1) Untuk 

menganalisis pengaruh kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian baju di 

distro Fiftyninehell Tulungagung. (2) 

Untuk menganalisis pengaruh citra toko 

terhadap keputusan pembelian baju di 

distro Fiftyninehell Tulungagung. (3) 

Untuk menga-nalisis pengaruh bauran 

promosi terhadap keputusan pembelian 

baju di distro Fiftyninehell 

Tulungagung. (4) Untuk menganalisis 

pengaruh kualitas produk, citra toko dan 

bauran promosi terhadap keputusan 

pembelian baju di distro Fiftyninehell 

Tulungagung. 

II. Metode 

Variabel adalah segala sesuatu yang 

akan menjadi objek penelitian yaitu 

faktor-faktor yang berperan dalam 

peristiwa atau gejala yang diselidiki. 

Dalam penelitiaan ini terdapat dua 

variabel yang digunakan yaitu variabel 

dependen dan variabel independen atau 

yang disebut juga sebgai variabel bebas 

dan variabel terikat. 
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a. Variabel Dependen 

Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah keputusan 

pembelian (Y). Dalam penelitian ini 

keputusan pembelian adalah suatu 

ringkasan proses yang dialami 

konsumen untuk mengambil 

keputusan membeli baju pada distro 

Fiftyninehell Tulungagung 

Variabel keputusan pembelian 

dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan indikator : 

1. Kebutuhan dan keinginan suatu 

produk 

2. Kebutuhan mencoba  

3. Kemantapan akan kualitas suatu 

produk 

4. Keputusan pembelian ulang 

b. Variabel Independen 

Variabel independen yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

kualitas produk, citra toko dan 

bauran promosi. Definisi dari 

variabel tersebut adalah : 

1. Kualitas Produk 

Dalam penelitian ini kualitas 

produk merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan 

dengan produk yang ada di dalam 

distro Fiftyninehell Tulungagung 

yang menimbulkan daya tarik 

bagi konsumen. 

  Variabel kualitas produk 

dapat diukur dengan meng-

gunakan indikator : 

a. Daya tahan 

b. Kinerja 

c. Keandalan 

2. Citra Toko 

Dalam penelitian ini citra 

sebuah toko adalah kepribadian 

sebuah toko yang menggam-

barkan apa yang dilihat dan 

dirasakan oleh konsumen 

terhadap distro Fiftyninehell 

Tulungagung dan komunikasi 

yang ditawarkan kepada 

konsumen, yaitu bagaimana 

persepsi konsumen toko terhadap 

produk yang tersedia di dalam 

distro. 

Variabel citra toko dalam 

penelitian ini diukur dengan 

menggunakan indikator : 

a. Iklan adalah informasi yang 

isinya membujuk khalayak 

banyak atau orang banyak 

supaya tertarik kepada barang 

atau jasa yang ditawarkan 

b. Kenyamanan berbelanja 

adalah suatu kondisi perasaan 

seseorang yang merasa 

nyaman berdasarkan persepsi 

masing-masing 
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c. Letak yang strategis adalah 

suatu hal yang mempunyai 

dampak atau pengaruh yang 

menguntungkan terhadap 

suatu tujuan tertentu 

3. Bauran Promosi 

Dalam penelitian ini bauran 

promosi merupakan komunikasi 

dalam pemasaran distro 

Fiftyninehell Tulungagung, yaitu 

iklan, promosi penjualan dapat 

menimbulkan daya tarik 

konsumen semakin bertambah. 

Variabel bauran promosi 

dapat diukur dengan 

menggunakan indikator : 

a. Internet 

b. Pemasaran langsung 

c. Promosi penjualan 

Penelitian ini menjelaskan 

hubungan memengaruhi dan 

dipengaruhi dari variabel-variabel yang 

akan diteliti. Penelitian ini 

menggunakan metode survei dengan 

pendekatan kuantitatif.  

Teknik penelitian ini adalah 

penelitian asosiatif kausal. Penelitian ini 

menjelaskan hubungan memengaruhi 

dan dipengaruhi dari variabel-variabel 

yang akan diteliti. Penelitian ini 

menggunakan metode survei dengan 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif digunakan karena data yang 

akan diambil untuk menganalisis 

pengaruh antar variabel dinyatakan 

dengan angka. 

Dalam penelitian ini digunakan 

skala Likert untuk skala 1 sampai 5 

pengukurannya. Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena social. Setelah 

masing-masing jawaban diberi skor, 

selanjutnya peneliti mengem-bangkan 

instrumen penelitian yang berupa kisi-

kisi instrumen penelitian dan jumlah 

pertanyaan. 

Data yang diperoleh dari hasil 

penyebaran kuesioner, selanjutnya 

diolah dan dianalisis dengan cara 

sebagai berikut : 

1. Analisis Deskriptif 

Dimana dalam penelitian ini 

menggunakan angket atau 

kuesioner yang diberikan kepada 

konsumen Distro Fiftyninehell 

Tulungagung yang kemudian 

diolah menggunakan bantuan 

progam SPSS 23. 

Untuk memberikan deskripsi 

mengenai variabel penelitian, 

digunakan frekuensi dan 

presentase jawaban responden atas 

item-item pernyataan dalam 

angket/kuesioner, dengan meng-
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gunakan rumus dalam Sudijono 

(2001:40-41) sebagai berikut: 

 

Dimana : 

f   = frekuensi yang sedang dicari 

presentasenya. 

N = Number of cases (jumlah 

frekuensi atau banyaknya 

individu). 

P  = angka presentase 

Untuk menentukan besarnya 

interval kelas, digunakan rumus 

berdasarkan kaidah Sturges dalam 

Santosa & Hamdani (2007:31) 

sebagai berikut: 

 

Dimana : 

CI  = interval kelas. 

Range  = selisih antara data 

terbesar dan terkecil. 

C   = banyaknya kelas. 

Tabel 3.3 

Kriteria Skor Variabel 
Rata-Rata 

Skor 

Kriteria 

1,00-1,80 Sangat Tidak 

Baik 

1,81-2,60 Tidak Baik 

2,61-3,40 Cukup Baik 

3,41-4,20 Baik 

4,21-5,00 Sangat Baik 

 

 

2. Analisis Kuantitatif 

Alat analisis yang dipakai adalah 

regresi linier berganda dengan 

langkah-langkah berikut : 

a. Uji Asumsi Klasik 

 Ghozali (2013:13), 

mengatakan uji asumsi klasik 

sebagai berikut: 

“Uji asumsi klasik terhadap 

model regresi yang digunakan 

dilakukan agar dapat mengetahui 

apakah model regresi tersebut 

merupakan model regresi yang 

baik atau tidak”  

 Model regresi yang baik 

harus terbebas dari penyim-

pangan data yang terdiri dari Uji 

Normalitas, Multi-kolinieritas, 

Hestreroskedas-tisitas, dan 

Autokorelasi. 

1. Uji Normalitas  

Menurut Ghozali  

(2016:154)  uji  normalitas  

dilakukan  untuk  menguji  

apakah dalam  model  regresi  

variabel  independen  dan  

variabel  dependen  atau  

keduanya mempunyai  

distribusi normal  atau  tidak.  

Apabila variabel tidak  

berdistribusi secara normal 

maka hasil uji statistik akan 

mengalami penurunan. Uji 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

 

𝐶𝐼 =
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 

𝑐
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normalitas data dapat 

dilakukan dengan 

menggunakan One Sample  

Kolmogorov Smirnov yaitu 

dengan ketentuan apabila 

nilai signifikan diatas 0,05 

maka data terdistribusi 

normal.  Sedangkan  jika  

hasil One  Sample  

Kolmogorov  Smirnov 

menunjukkan nilai signifikan 

dibawah 0,05 maka data tidak 

terdistribusi normal. Dasar 

pengambilan keputusan bisa 

dilakukan berdasarkan 

probabilitas (Asymtotic 

Significance), yaitu: 

a. Jika probabilitas > 0,05 

maka distribusi dari 

model regresi adalah 

normal, 

b. Jika probabilitas < 0,05 

maka distribusi dari 

model regresi adalah 

tidak normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas 

bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas 

(independen). Menurut 

Duwi Priyatno (2016:129), 

untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinearitas 

umumnya dengan melihat 

nilai Tolerance dan VIF 

pada hasil regresi linier.  

1) Jika nilai tolerance> 0,1 

dan nilai VIF <10, maka 

tidak ada 

multikolinearitas  

2) Jika nilai tolerance< 0,1 

dan nilai VIF >10, maka 

ada multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas 

akan mengakibatkan 

penafsiran koefisien-

koefisien regresi menjadi 

tidak koefisien. Menurut 

Duwi Priyatno (2016:154), 

untuk menguji 

heteroskedastisitas salah 

satunya dapat menggunakan 

metode Glefser Rule of 

Thumb dimana apabila nilai 

t hitung > t tabel berarti 

terjadi heteroskedastisitas 

atau sebaliknya. Untuk 

mengetahui pedoman suatu 

model regresi yang bebas 

heteroskedastisitas adalah 

sebagai berikut:  
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1) Titik-titik data 

menyebar di atas dan di 

bawah atau sekitar 0.  

2) Jika terjadinya pola 

tertentu seperti titik-titik 

yang ada membentuk 

pola tertentu yang 

teratur maka terjadi 

heteroskedastisitas.  

3) Jika tidak ada pola yang 

jelas serta titik-titik 

menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada 

sumbu y maka tidak 

terjadi 

heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Menurut Duwi 

Priyatno (2016:139), Uji 

autokorelasi bertujuan 

untuk mengetahui ada atau 

tidaknya korelasi dari 

residual untuk satu 

pengamatan dengan 

pengamatan lain yang 

disusun menurut kurun 

waktu. Model regresi yang 

baik mensyaratkan tidak 

adanya masalah 

autokorelasi. Untuk 

mendetekdi ada tidaknya 

autokorelasi dengan 

menggunakan uji Durbin-

Watson (DW test). 

b. Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Menurut Duwi Priyatno 

(2016:47), analisis persamaan 

regresi linier berganda adalah 

analisis untuk mengetahui 

hubungan antara lebih dari satu 

variabel independen dengan 

variabel dependen dengan 

menggunakan persamaan linier. 

Formula untuk regresi linear 

berganda adalah sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana : 

Y = keputusan pembelian 

a = konstanta 

X1 = kualitas produk 

X2 = citra toko 

X3 = bauran promosi 

b1 = koefisien regresi untuk 

variabelkualitas produk 

b2 = koefisien regresi untuk 

variabel citra toko 

b3 = koefisien regresi untuk 

variabel promosi 

e = error 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis determinasi 

digunakan untuk mengetahui 

presentase sumbangan penuh 
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variabel independen secara 

serentak terhadap variabel 

dependen.Koefisien determinasi 

diartikan sebagai antara nol dan 

satu. R2 sama dengan 0, maka 

tidak ada sedikitpun presentase 

sumbangan pengaruh yang 

diberikan variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya R2 sama dengan 1, 

maka presentase sumbangan 

pengaruh yang diberikan 

variabel independen terhadap 

variabel dependen adalah 

sempurna. 

d. Uji Hipotesis 

1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk 

menguji pengaruh variabel 

bebas secara parsial 

memiliki pengaruh 

signifikan atau tidak dengan 

variabel terikat. Hipotesis 

yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

Ho1 = Kualitas produk secara parsial tidak 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Ha1 = Kualitas produk secara parsial 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Ho2 = Citra toko secara parsial tidak 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Ha2 = Citra toko secara parsial memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Ho3 = Bauran promosi secara parsial tidak 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Ha3= Bauran promosi secara parsial 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Dengan dasar 

pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

1) Jika t hitung>t tabel 

atau jika probabilitas 

α < 0.05 maka Ho 

diterima  

2) Jika t hitung<t tabel 

atau jika probabilitas 

α > 0.05 maka Ho 

ditolak 

2. Uji Simultan (Uji F) 

Menurut Ghozali 

(2007:112), menyatakan 

bahwa uji F digunakan 

untuk mengetahui apakah 

pengaruh dari variabel 

independent secara simultan 

(menyeluruh) memiliki 

pengaruh signifikan atau 

tidak terhadap variabel 

dependent. Hipotesis yang 

digunakan adalah sebagai 

berikut:  

Ho : Variabel bebas yaitu 

variasi produk, 
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general interior dan 

harga secara simultan 

tidak mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

variabel terikatnya 

yaitu keputusan 

pembelian. 

Ha : Variabel bebas yaitu 

variasi produk, 

general interior dan 

harga secara simultan 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan 

terhadap variabel 

terikatnya yaitu 

keputusan pembelian. 

Dengan dasar pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

1) Jika F hitung > F tabel 

atau jika probabilitas t < 

0.05 maka Ho di terima. 

Jika F hitung < F tabel atau jika 

probabilitas t > 0.05 maka Ho di 

tolak. 

 

III. Hasil dan Pembahasan 

A. HASIL 

Deskripsi variabel 

menjelaskan secara deskriptif 

mengenai variabel independen/ 

bebas dan variabel dependen/ 

terikat. Berikut penjelasan secara 

deskriptif hasil jawaban atau 

tanggapan responden terkait 

variabel dalam penelitian, yaitu 

pengaruh kualitas produk, citra 

toko dan bauran promosi terhadap 

keputusan pembelian baju di distro 

fiftyninehell Tulungagung. 

1. Tanggapan Responden 

Mengenai Kualitas Produk 

Berdasarkan jawaban 

responden mengenai variabel 

kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Hasil pengujian hipotesis 

(H1) telah membuktikan bahwa 

terdapat pengaruh antara kualitas 

produk terhadap keputusan 

pembelian. Melalui hasil 

perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh nilai t 

hitung > t tabel sebesar 19,423> 

0, 000 dengan taraf signifikasi 

hasil sebesar 0,000 tersebut < 

0,05 yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini Ha 

diterima dan Ho ditolak. 

Pengujian di atas membuktikan 

bahwa kualitas produk memiliki 
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pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Menurut 

Kotler dan Keller 

(2009:198),”produk adalah apa 

saja yang ditawarkan ke psasar 

untuk diperhatikan, diperoleh 

dan digunakan sehingga dapat 

memenuhi keinginan dan 

kebutuhan”. 

Hasil penelitan ini 

memperkuat penelitian yang 

dilakukan oleh Ida Farida 

(2013), dengan judul “Pengaruh 

kualitas produk, harga, dan 

promosi terhadap keputusan 

pembelian handphone merek 

blackberry di Semarang”, yang 

menghasilkan bahwa kualitas 

produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

2. Tanggapan Responden 

Mengenai Citra took 

Berdasarkan jawaban 

responden mengenai variabel 

citra toko terhadap keputusan 

pembelian dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

Hasil pengujian hipotesis 

(H2) telah membuktikan bahwa 

terdapat pengaruh antara citra 

toko terhadap keputusan 

pembelian. Melalui hasil 

perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh nilai t 

hitung > t tabel sebesar 0,596 > 

0, 550 dengan taraf signifikasi 

hasil sebesar 0,559 tersebut > 

0,05 yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini Ha 

ditolak dan Ho diterima. 

Pengujian di atas membuktikan 

bahwa citra toko tidak pengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian karena citra toko 

lebih besar dari 0,05 dengan 

prosentase 40,5%. Menurut 

Sopiah dan Syihabudin (2008 

:138), “citra sebuah toko adalah 

kepribadian sebuah toko yang 

menggambarkan apa yang 

dilihat dan dirasakan oleh 

konsumen terhadap toko 

tertentu”. Namun ada beberapa 

penelitian yang menjadikan 

bahan citra toko juga tidak 

berpengaruh pada keputusan 

pembelian konsumen.  

Hasil penelitan ini 

memperkuat penelitian yang 

dilakukan oleh Ria Oktaviani 
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(2013) dengan judul “Analisis 

pengaruh citra toko terhadap 

keputusan pembelian (study 

kasus pada toko Murah Meriah), 

yang menghasilkan bahwa citra 

toko berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian 

3. Tanggapan Responden 

Mengenai Bauran Promosi 

Berdasarkan jawaban 

responden mengenai variabel 

bauran promosi terhadap 

keputusan pembelian dapat 

dilihat pada tabel 4.4 sebagai 

berikut: 

 

Hasil pengujian hipotesis 

(H3) telah membuktikan bahwa 

terdapat pengaruh Antara bauran 

promosi terhadap keputusan 

pembelian. Melalui hasil 

perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh nilai t 

hitung > t tabel sebesar 0,847> 

0,405 dengan taraf signifikasi 

hasil sebesar 0,405 tersebut > 

0,05 yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini Ha 

diterima dan Ho ditolak. 

Pengujian di atas membuktikan 

bahwa bauran promosi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian karena 

lebih besar dari 0.05 dengan 

prosentase 26%. Bauran promosi 

pemasaran, menurut kotler 

(2005:249),“merupakan 

penggabungan dari lima model 

komunikasi dalam pemasaran, 

yaitu iklan, promosi penjualan, 

hubungan masyarakat dan 

pemberitaan, penjualan pribadi, 

pemasaran langsung dan 

interaktif”. 

Hasil penelitan ini 

memperkuat penelitian yang 

dilakukan oleh Karima Ayu 

(2015) yang berjudul “Pengaruh 

bauran promosi pemasaran 

terhadap keputusan pembelian 

meeting package”, yang 

menghasilkan bahwa bauran 

promosi pemasaran berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

4. Tanggapan Responden 

Mengenai Keputusan 

Pembelian 

Berdasarkan jawaban 

responden mengenai variabel 

keputusan pembelian dapat 
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dilihat pada tabel 4.5 sebagai 

berikut: 

 

Dalam variabel keputusan 

pembelian (Y) tanggapan 

responden tertinggi ada di 

pernyataan Y1.2 sebanyak 25 

atau 62,5% responden yang 

menyatakan setuju bahwa 

“ketika menentukan pilihan 

produk di Distro fiftyninehell 

tidak perlu melihat pesaing di 

distro lainya. 

Berdasarkan tabel 4.5 rata-

rata jawaban responden dari 4 

item pertanyaan adalah sebesar 

3,47. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa keputusan pembelian 

dalam kategori baik. 

IV. Penutup 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis yang telah dilakukan 

mengenai pengaruh Kualitas produk, 

citra toko, dan bauran promosi 

terhadap keputusan pembelian baju di 

Distro Fiftyninehell Tulungagung, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kualitas produk berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian baju di 

Distro Fiftyninehell 

Tulungagung. 

2. Citra toko tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian baju di Distro 

Fiftyninehell Tulungagung. 

3. Bauran promosi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

baju di Distro Fiftyninehell 

Tulungagung. 

4. Kualitas produk, citra toko, dan 

bauran promosi secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian baju di Distro 

Fiftyninehell Tulungagung. 

Implikasi 

Implikasi dari temuan penelitian 

mencangkup pada dua hal, yakni 

implikasi teoritis dan praktis. 

Implikasi teoritis berhubungan dengan 

kontribusinya di luar instansi dan 

implikasi praktis berkaitan dengan 

kontribusinya temuan penelitian 

terhadap Kualitas produk, citra toko, 

dan bauran promosi secara simultan 

berpengaruh signifikan. 
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1. Implikasi Teoritis 

Kualitas produk, citra toko, 

dan bauran promosi dapat 

meningkatkan keputusan 

pembelian. Pengambilan keputusan 

konsumen pada dasarnya 

merupakan proses pemecahan 

masalah yang dihadapi berkaitan 

dengan pemenuhan kebutuhannya. 

Para pemasar harus mendalami 

berbagai pengaruh terhadap para 

pembeli dan mengembangkan suatu 

pemahaman mengenai bagaimana 

para konsumen membuat keputusan 

pembelian mereka dan harus 

mengetahui siapa saja yang terlibat 

dalam keputusan pembelian. 

2. Implikasi Praktis 

Dengan dilakukannya 

penelitian ini tentang pengaruh 

kualitas produk, citra toko, dan 

bauran promosi terhadap keputusan 

pembelian baju di Distro 

Fiftyninehell lebih meningkatkan 

pembelian baju di distro tersebut. 

Saran  

a.   Bagi Distro Fiftyninehell 

Hasil penelitian ini bisa 

menjadi bahan pertimbangan serta 

memberikan masukan bagi distro 

tentang faktor yang mempengaruhi 

konsumen untuk membeli 

produknya. Khususnya yang 

berkaitan dengan kualitas produk, 

citra toko dan bauran promosi 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian baju di distro 

Fiftyninehell Tulungagung. 

b. Bagi peneliti 

Penelitian ini menjadi wahana 

untuk memperluas pengetahuan 

mengenai ilmu-ilmu yang didapat 

diperkuliahan khususnya mengenai 

kualitas produk, citra toko dan 

bauran promosi terhadap keputusan 

pembelian guna meningkatkan 

volume penjualan. 

Bagi peneliti berikutnya juga 

diharapkan menggunakan populasi 

yang lebih luas sehingga dapat 

memperoleh jumlah sampel yang 

lebih banyak lagi untuk diteliti, dan 

diharapkan dapat mencerminkan 

pengaruh kualitas produk, citra 

toko dan bauran promosi terhadap 

keputusan pembelian secara 

keseluruhan. 
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