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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi hasil penelitian peneliti, bahwa fashion saat ini memang sangat 

digemari oleh semua kalangan. Khususnya sepatu, konsumen cenderung memenuhi kebutuhan seperti 

sepatu sekolah, kerja, jalan-jalan atau sekedar hanya pemenuhan kebutuhan fashion saja. Hal tersebut 

memicu persaingan para pengusaha untuk menciptakan produk sepatu yang digemari konsumen guna 

meningkatkan omset penjualan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kualitas produk, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian sepatu pria merek Fladeo di 

Matahari Mall Kediri. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel berdasarkan penyebaran 

angket kepada konsumen atau pelanggan yang membeli produk sepatu pria merek Fladeo yang 

diambil sebanyak 40 responden. Teknik pengambilan data menggunakan teknik sampling dan 

kuisioner. Analisis data yang digunakan ialah analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas produk mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian yang mempunyai nilai signifikan 0,048 > 0,05. Harga mempunyai hubungan yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian yang mempunyai nilai signifikan 0,007 < 0,05. Promosi 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keputusan pembelian yang mempunyai nilai signifikan 

0,017 < 0,05. Berdasarkan korelasi data dapat disimpulkan variabel Kualitas Produk (X1), Harga (X2) 

dan Promosi (X3) semua mempunyai nilai signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

 

KATA KUNCI : Kualitas Produk, Harga, Promosi dan Keputusan Pembelian 

 

I. LATAR BELAKANG  

Saat ini kebutuhan manusia akan 

fashion seakan-akan menjadi hal yang 

paling utama, khususnya bagi kaum 

remaja yang sangat up to date dalam 

dunia fashion. Kelompok tersebut 

selalu memiliki kelas yang tinggi 

terutama mengenai gaya hidup, seperti 

gaya pakaian, sepatu dan tas bukan 

lagi menjadi kebutuhan yang wajib 

dipenuhi, tetapi juga harus mengikuti 

trend dan mode terbaru. Kebutuhan 

generasi muda akan fashion serta 

perubahan hidup modern semakin 

meningkat, hal ini mendorong 

pengusaha untuk menyediakan 

kebutuhan konsumen akan gaya hidup 

mereka. Syarat yang harus dipenuhi 

oleh suatu perusahaan agar sukses 

menghadapi persaingan adalah 

berusaha mencapai tujuan dengan 
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menciptakan dan mempertahankan 

pelanggan. Agar tujuan itu tercapai, 

maka seriap perusahan harus 

menghasilkan produk yang dibutuhkan 

konsumen dengan harga yang 

kompetitif.  

 Banyaknya Mall yang 

menyediakan barang-barang 

kebutuhan fashion seperti pakaian, 

aksesoris, sepatu dan sandal. 

Mempermudah konsumen untuk 

memenuhi kebutuhan merek. Merek 

sepatu di Indonesia sangat banyak.ada 

beberapa merek sepatu pria yang ada 

di Matahari Mall Kediri diantaranya 

Kickers, Yongki Komaladi, Fladeo 

Men, Jim Joker, Wachtout, Cardinal, 

Diesler dan Dr.kevin . Merek ini 

mempunyai banyak peminat/ 

pelanggan  karena mempunyai kualitas 

produk yang cukup baik. Pride & 

Ferrel (2013:317) mengatakan bahwa 

kualitas produk mengacu pada 

keseluruhan karakteristik dari sebuah 

produk yang menggambarkan 

performa produk sesuai yang 

diharapkan oleh pelanggan dalam 

memenuhi dan memuaskan keinginan 

pelanggan. Kualitas produk relatif 

cukup baik menjadikan  salah satu 

merek tersebut yaitu Fladeo banyak 

digemari konsumen.   

Harga juga berpengaruh pada 

keputusan pembelian. “Kotler 

(2012:509) mengatakan penentuan 

harga dapat didekati dengan 

menseleksi harga akhir dengan 

menambah faktor-faktor diantaranya 

(psychological prising) dimana 

konsumen menggunakan harga 

sebagai indikator kualitas dan 

kebijakan harga perusahaan   

(company pricing policies) dengan 

tujuan memberikan kuota harga 

kepada penjualan untuk diberikan 

kepada konsumen dan profitabilitas 

perusahaan”. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Utami 

dan Suhermin (2016) bahwa harga 

dalam bauran pemasaran, disatu sisi 

menunjukkan pendapatan dan disisi 

lainnya menunjukkan biaya penetapan 

harga yang harus diperhatikan secara 

matang karena penetapan harga tidak 

hanya berpengaruh terhadap laba yang 

diterima oleh perusahaan, tetapi dalam 

jangka panjang sangat berpengaruh 

pada penjualan produk di pasar yang 

akhirnya akan berdampak pada 

kelangsungan hidup perusahaan secara 

keseluruhan. 

Kotler dan Amstrong (2012:76) 

mengatakan promosi merupakan 

kegiatan yang mengomunikasikan 

manfaat dari sebuah produk dan 
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membujuk target konsumen untuk 

membeli produk tersebut. Fladeo 

selalu memberikan promosi yang 

menarik pada konsumen untuk 

berkunjung ke Matahari Mall Kediri. 

Dengan potongan diskon yang cukup 

besar serta promosi yang dilakukan di 

media-media, Fladeo salah satu merek 

sepatu pria mampu memperoleh omset 

yang tertinggi dibanding dengan 

kompetitor.    Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Purwosembodo (2014), bahwa 

perusahan melakukan promosi pada 

beberapa media yang dilakukan dapat 

menarik minat dari calon konsumen, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semakin sering perusahaan melakukan 

kegiatan promosi maka akan menjadi 

perhatian dari konsumen maupun 

calon konsumen.  

Suharsono(2010:83) mengatakan 

keputusan pembelian adalah tahap 

dimana pembelian produk serta  

mengkonsumsinya. Pembelian sendiri 

secara fisik bisa dilakukan oleh 

konsumen, namun bisa juga oleh 

orang lain. Maka Fladeo salah satu 

merek  sepatu pria yang mampu 

memenuhi kebutuhan konsumen 

sekitar wilayah Kediri dengan kualitas 

produk cukup baik, harga yang 

kompetitif serta promosi yang 

diberikan  selalu  besar yang menarik 

untuk dinalisis dalam pengambilan 

keputusan pembelian.  Berdasarkan 

latar belakang di atas peneliti tertarik  

melakukan penelitian dengan judul “ 

Upaya Meningkatkan Omset 

Penjualan Melalui Kualitas Produk, 

Harga dan Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian Sepatu Pria 

Merek Fladeo di Matahari  Mall 

Kediri”.   

II. METODE  

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif  yang 

menggunakan angka-angka 

perhitungan dengan metode statistik 

berdasarkan jawaban kuisioner dari 

responden. Sampel dalam penelitian 

ini  yaitu konsumen Sepatu Pria Merek 

Fladeo yang berjumlah 40 dengan 

menggunakan metode  insidental 

sampling dan dianalisis menggnakan 

SPSS versi 23.  

III. HASIL DAN KESIMPULAN   

1. Hasil Penelitian 

a. Uji Normalitas 

 

Grafik Normal Plot 

Sumber : Outpun SPSS 23 
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Dari grafik Normal Plot di 

atas dapat diketahui bahwa 

titik-titik menyebar secara 

acak sekitar garis diagonal, 

hal tersebut menyatakan 

bahwa data dalam variabel-

variabel ini berdistribusi 

normal.  

b. Uji Multikolinearitas 

Tabel I 

Hasil Uji Multikolineritas 

Model  Cillinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Kualitas Produk .223 4,482 

Harga .320 3,127 

Promosi .177 5,639 

Tabel I di atas menjelaskan 

bahwa data yang ada tidak 

terjadi gejala multilinearitas 

antara masing-masing variabel 

independen yaitu dengan 

melihat VIF dan Tolerance. 

Nilai VIF yang diperoleh 

hanya mencapai 10 maka data 

di atas dapat dipastikan tidak 

terjadi gejala 

multikolinearitas. Karena data 

di atas menunjukkan bahwa 

nilai VIF lebih kecil dari 10 

dan nilai Tolerance lebih 

besar dari 0,10 keadaan 

seperti ini membuktikan tidak 

terjadinya multikolinearitas. 

 

c. Uji Heteroskedasitas 

 

Grafik Scatterplot 

Dari grafik scatterplot di atas 

menunjukkan bahwa titik-titik 

menyebar secara acak, serta 

tersebar baik di atas maupun 

di bawah angka nol pada 

sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpukan bahwa tidak 

terjadi heterokedasitas pada 

model regresi, 

(Ghozali,2014:107)  

d. Uji Autokorelasi 

Tabel II 

Model Summaryb 

Model Durbin-

watson 

1 1,670 

a. Predictors : (Constant), 

promosi produk, harga 

produk, kualitas produk 

b. Dependent Variabel : 

keputusan pembelian 

Berdasarkan tabel II dapat 

dianalisis bahwa DW 

sebesar 1,670 sedangkan 

DW tabelnya untuk tingkat 

α=5% dengan n= 40 dan 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Setiyo Hadi Prasongko | 13.1.02.02.0416 
Ekonomi - Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 
 

k= 3 adalah batas bawah 

(dl = 1,380 dan du = 1,670) 

dan batas atas (4 – du = 

2,330). Dapat disimpulkan 

nilai durbin watson (DW) 

terletak antara DU s/d 4-

DU sehingga asumsi 

autokorelasi telah 

terpenuhi.  

e. Regresi Linier Berganda 

Tabel III 

coefficientsa 

Model  Understandardized 

coefficient 

 B Std.Error 

1  (Constant) ,273 2,092 

    Kualitas produk ,126 ,062 

    Harga  ,420 ,148 

    Promosi  ,310 ,124 

a. Dependent Variabel : 

keputusan pembelian 

Hasil yang diperoleh dari 

koefisien regresi di atas, maka 

dapat dibuat suatu persamaan 

regresi sebagai berikut : 

Y= 0,273 + 0,126 X1 + 0,420 

X2 + 0,310 X3  

Artinya :  

1) 0,273 menunjukkan jika 

konstanta dari variabel X 

yang meliputi kualitas 

produk, harga dan promosi 

diasumsikan nol, maka 

variabel Y yang 

menunjukkan keputusan 

pembelian naik sebesar 

0,273 

2) 0,126 menunjukkan bahwa 

jika kualitas produk (X1) 

naik satu satuan dan 

variabel X lain (harga dan 

promosi) diasumsikan 

tetap, maka keputusan 

pembelian (Y) akan naik 

sebesar 0,126. 

3) 0,420 menunjukkan bahwa 

jika harga (X2) naik satu 

satuan dan variabel X lain 

(kualitas produk dan 

promosi) diasumsikan 

tetap, maka keputusan 

pembelian (Y) akan naik 

sebesar 0,420. 

4) 0,310 menunjukkan bahwa 

jika harga (X3) naik satu 

satuan dan variabel X lain 

(kualitas produk dan 

harga) diasumsikan tetap, 

maka keputusan 

pembelian (Y) akan naik 

sebesar 0,310.  

f. Uji t 

Tabel IV 

Hasil Uji t 

Coefficienta 
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Model  Standardized 

Coefficients 

  

 Beta t Sig. 

1 (Constan) 

Kualitas produk 

   Harga 

   Promosi 

 

,279 

,322 

,124 

,131 

2,050 

2,834 

2,494 

,897 

,048 

,007 

,017 

1) Nilai signifikan yang 

ditentukan yakni sebesar 5% 

atau 0,05 dari perhitungan 

di atas diperoleh nilai 

signifikan variabel X1 

adalah 0,048 < 0,05 maka 

Ho ditolak dan H1 diterima. 

Hal ini berarti X1 secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Y. 

2) Nilai signifikan yang 

ditentukan yakni sebesar 5% 

atau 0,05 dari perhitungan 

di atas diperoleh nilai 

signifikan variabel X2 

adalah 0,007 < 0,05 maka 

Ho ditolak dan H2 diterima. 

Hal ini berarti X2 secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Y. 

3) Nilai signifikan yang 

ditentukan yakni sebesar 5% 

atau 0,05 dari perhitungan 

di atas diperoleh nilai 

signifikan variabel X3 

adalah 0,017 < 0,05 maka 

Ho ditolak dan H3 diterima. 

Hal ini berarti X3 secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Y. 

 

g. Uji F 

Tabel V 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model  F Sig. 

regression 

Residual 

Total 

68,644 ,000b 

a. Dependent Variabel : keputusan 

pembelian 

b. Predictors : (Constant), promosi 

produk, harga produk, kualitas 

produk 

Berdasarkan tabel V dapat 

dilihat nilai F hitung diperoleh 

sebesar 68,644 > F tabel 2,839 

dengan tingkat signifikansi 

0,000 < 0,05. Karena tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 

0,05 maka H4 diterima, 

sehingga dapet dikatakan 

bahwa kualitas produk, harga 

dan promosi terhadap 

keputusan pembelian 

berpengaruh secara simultan. 

h. Koefisien Determinasi 

Tabel VI 

Koefisien Determinasi 
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Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

1 

,923 ,851 ,839 

a.Predictors : (Constant), promosi produk, 

harga produk, kualitas produk 

b.Dependent Variabel : keputusan 

pembelian 

Berdasarkan tabel VI di atas 

diketahui nilai ajusted R square 

adalah sebesar 0,839. Hal ini 

menunjukkan besarnya pengaruh 

kualitas produk, harga dan promosi 

terhadap keputusan pembelian 

adalah sebesar 83,9% dan berarti 

ada variabel lain yang 

mempengaruhi keputusan 

pembelian sebesar 16,1% tetapi 

variabel tersebut tidak termasuk 

dalam penelitian ini. 

2. Pembahasan  

a. Pengaruh Kualitas Produk  

Ada pengaruh signifikan 

kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian 

konsumen. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil statistik uji t 

diperoleh t hitung sebesar 

2,050 > 2,028 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,048 

(0,048 < 0,05) dan koefisien 

regresi mempunyai nilai positif 

sebesar 0,126. Asauri 

(2010:98) menyatakan, kualitas 

produk merupakan hal yang 

perlu mendapat perhatian 

utama dari perusahaan atau 

produsen, mengingat kualitas 

suatu produk berkaitan dengan 

masalah kepuasan konsumen, 

yang merupakan tujuan dari 

kegiatan pemasaran yang 

dilakukan perusahaan.  

b. Pengaruh Harga 

Ada pengaruh yang signifikan 

harga terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Hasil ini 

dibuktikan dengan hasil 

statistik uji t diperoleh t hitung 

sebesar 2,834 > 2,028 dengan 

nilai nilai signifikan sebesar 

0,007 (0,007 < 0,05) dan 

koefisien regresi mempunyai 

nilai positif sebesar 0,420. 

Karena t hitung lebih besar 

diantara x lainnya (kualitas 

produk dan promosi) dapat 

disimpulkan bahwa harga 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian tinggi. Menurut 

Aaker (2013:208) harga 

merupakan sesuatu yang secara 

langsung atau tidak langsung 

terkait ingatan pelanggan 

terhadap harga. Dengan harga 
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yang baik akan mempengaruhi 

keputusan pembelian.  

c. Pengaruh Promosi 

Ada pengaruh signifikan 

promosi terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Hasil 

ini dibuktikan dengan hasil 

nilai signifikansi sebesar 

0,017 (0,017 < 0,05) dan 

koefisien regresi mempunyai 

nilai positif sebesar 0,310. 

Menurut Aaker (2008:15) 

promosi merupakan persepsi 

konsumen terhadap 

keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk atau 

jasa layanan yang sama 

dengan maksud yang 

diharapkan. Dengan promosi 

yang baik akan 

mempengaruhi keputusan 

pembelian. 

d. Pengaruh Kualitas Produk, 

Harga dan Promosi terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil dan pengujian hipotesis 

yang dilakukan, menunjukkan 

bahwa secara simultan 

kualitas produk, harga dan 

promosi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Berdasarkan tabel 

uji F sebesar 0,oo yang 

artinya lebih kecil dari tingkat 

signifikan yaitu 0,05 atau 5%. 

Ho ditolak H4 diterima, 

sehingga dapat disimpulkan 

bahwa secara imultan kualitas 

produk, harga dan promosi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuusan 

pembelian. Dengan nilai 

koefisien dterminasi Adjusted 

R2 sebesar 0,839 yang berarti 

83,9% keputusan pembelian 

dapat dijelaskan oleh ketiga 

variabel independen. Dari 

presentasi yang tergolong 

tinggi tersebut, menunjukkan 

bahwa masih terdapat 

variabel lain yang dapat 

menjelaskan keputusan 

pembelian, tetapi tidak 

dimasukkan dalam penelitian 

ini yaitu sebesar 16,1%. 

  

IV. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan analisis data yang 

dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa kualitas 

produk, harga dan promosi ada 

pengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

2. Saran  
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a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat dan 

informasi yang oenting 

dalam perusahaan dengan 

adanya penelitian ini 

perusahaan dapat 

mempertahankan serta 

selalu berusaha 

meningkatkan sistem 

pemasarannya dalam hal 

kualitas produk. Sehingga 

perusahaan harus tetap 

bisa menjaga dan 

meningkatkan kualitas 

produk agar kesadaran 

konsumen akan kualitas 

semakin bertambah. 

Sehingga dapat 

meningkatkan intensitas 

pembelian terhadap 

produk sepatu pria merek 

Fladeo. Selain itu 

sebaiknya perusahaan juga 

harus gencar melakukan 

promosi di media sosial 

karena dengan media 

sosial konsumen dapat 

melihat promosi produk 

dan tertarik untuk datang 

dan berbelanja. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti hendaknya 

menambah variabel yang 

diteliti, memperluas 

populasi atau sampel 

penelitian, serta mencari 

petunjuk lain seperti buku 

dan jurnal atau lebih 

mendukung lagi agar 

menguatkan hasil 

penelitian. Diharapkan 

peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan 

penelitian ini karena masih 

ada pengaruh variabel di 

luar variabel yang ada 

dalam penelitian ini, maka 

hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan untuk 

melakukan penelitian 

lanjutan dengan 

memasukkan variabel lain 

selain variabel yang sudah 

ada dalam penelitian ini. 
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