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ABSTRAK  

Penelitian ini didasari bahwa perkembangan globalisasi dunia saat ini begitu pesat 

membuat kondisi persaingan di dunia bisnis semakin berkembang dinamis dan penuh 

persaingan menuntun para perusahaan untuk semakin inovatif dan kreatif dalam menciptakan 

produknya. Salah satunya dibidang fashion yaitu tas Sophie Martin. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis pengaruh merek, kualitas produk dan promosi terhadap keputusan 

pembelian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling purosive dengan 

jumlah sampel yang digunakan sebanyak 40 responden. Teknik analisis menggunakan regresi 

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara merek, 

kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian tas Sophie Martin di kampus UN 

PGRI Kediri. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan bantuan Spss for windows 

versi 23. 
 

 

Kata Kunci : Merek, Kualitas Produk, Promosi, Keputusan Pembelian. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Persaingan antara produsen akan 

terus diperketat dengan adanya inovasi 

baru. Dizaman sekarang ini tas bukan 

hanya menunjang fashion tetapi 

termasuk juga kebutuhan masyarakat 

untuk bepergian. Para produsen 

berlomba-lomba menyajikan tas dengan 

berbagai model, ukuran dan juga 

beragam desain. Hal ini yang tengah 

dilakukan oleh produsen tas Sophie 

Martin bertujuan agar membuat 

masyarakat tertarik sehingga 

memutuskan untuk membeli serta 

menggunakan produknya. Sophie 

Martin adalah perusahaan dan merek 

busana Indonesia yang berdiri di Jakarta 

pada tahun 1995. Perusahaan ini 
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menggunakan metode penjualan 

langsung yang mendistribusi pakaian, 

aksesoris mode , kosmetik dan tas. Tas 

merupakan salah satu produk yang 

banyak diminati dikalangan masyarakat 

salah satunya mahasiswa UN PGRI 

Kediri. Hal ini terjadi karena harga tas 

Sophie Martin yang terjangkau 

dikalangan mahasiswa. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya pengguna 

tas Sophie Martin di UN PGRI Kediri 

khususnya pada mahasiswa Fakultas 

Ekonimi sebasar 160 siswa.  

Dapat dilihat dari proses 

keputusan pembelian secara garis besar 

dibedakan menjadi tiga kategori, 

diantaranya pra-pembelian yaitu 

aktivitas yang mencangkup semua 

kegiatan konsumen sebelum melakukan 

transaksi pembelian dan pemakaian 

produk yang meliputi identifitas 

pembelian, pencarian informasi dan 

evaluasi alternatif. Tahap konsumsi 

yaitu merupakan tahapan dimana 

konsumen membeli dan menggunakan 

produk atau jasa. Sedangkan yang 

teakhir adalah tahan evaluasi purna beli 

yaitu proses keputusan dimana 

konsumen menentukan apakah ia telah 

melakukan keputusan pembelian yang 

tepat (Tjiptono 2015:53). 

Faktor yang mempengaruhi dalam 

melakukan keputusan pembelian adalah 

merek. Merek memiliki relevansi diri 

instrinsik secara rendah untuk kategori 

produk, namun mereka memiliki merek 

favorit yang dibeli secara teratur. 

Sebagian besar relevan diri intrinsik 

mereka dengan merek yang tidak 

berdasarkan pada pengetahuan 

mengenai konsekuensi alat-tujuan 

atribut produk. Sebaliknya konsumen 

tersebut tertarik pada jenis konsekuensi 

lain yang berasiosasi dengan pembelian 

merek tersebut. Keputusan tersebut 

untuk mencari kepuasan akan 

melakukannya (Paul Peter dan Olson 

2014:92). 

Dengan persaingan yang ketat 

seperti saat ini, perusahaan juga dituntut 

untuk menawarkan produk yang 

bekualitas dan memiliki nilai lebih 

dibanding produk pesaing. Kualitas 

produk merupakan kemampuan produk 

untuk menampilkan fungsinya, hal ini 

termasuk waktu kegunaan daro produk, 

keandalan, kemudahan dalam 

penggunaan dan perbaikan. Menurut 

Lupdyoadi (2013:212), “kualitas produk 

merupakan keseluruhan gabungan 

karakteristik produk yang dihasilkan 

dari pemasaran, rekayasa, produksi dan 

pemeliharaan yang membuat produk 

tersebut  dapat digunakan memenuhi 

harapan pelanggan atau konsumen”. 
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Selain memperhatikan merek dan 

kualitas produk, konsumen harus 

memikirkan cara pengenalan produk 

kepada para calon konsumen. Salah satu 

cara yang digunakan yaitu melalui 

promosi. Menurut Alma (2013:179), 

“promosi merupakan sejenis 

komunikasi yang memberi penjelasan 

yang meyakinkan calon konsumen 

tentang barang dan jasa”. 

Berbicara mengenai produk tas 

wanita, baru-baru ini banyak 

bermunculan produsen yang 

memproduksi tas dengan berbagai 

merek dan model. Meski banyak 

pesaing yang menawarkan model dan 

warna yang mencolok tidak 

menurunkan pamor Sophie Martin. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ Keputusan Pembelian 

Ditinjau Dari Merek, Kualitas 

Produk dan Promosi Pada Tas 

Sophie Martin Pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri”.            

 

B. METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kuantitatif, yang 

menggunakan angka-angka perhitungan 

dengan metode statistik berdasarkan 

jawaban kuesioner dari responden. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa yang memakai tas Sophie 

Martin khususnya Fakultas Ekonomi 

dengan teknik Sampling Purposive. 

Analisis data yang digunakandengan 

menggunakan SPSS versi 23. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

a. Uji Normalitas 

 

Gambar 1 

Grafik Probability Plot         
Sumber : data diolah tahun 2018 

 

Berdasarkan gambar 1 

diketahui bahwa garfik 

probability plot data menyebar 

disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah diagonal 

manunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 
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b. Uji Multikolinieritas 

Tabel 1 

Hasil uji 

multikolinieritas 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Merek ,272 3,674 

Kualitas Produk ,532 1,878 

Promosi ,221 4,523 

Sumber : data diolah tahun 2018 

 

Berdasarkan tabel 1 dilihat 

bahwa Tolerence lebih besar 

dari 0,10 dan VIF lebih kecil 

dari 10. Dengan demikian dalam 

model ini tidak ada masalah 

multikolinieritas. 

c. Uji Autokorelasi 

Tabel 2 

Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summary

b
 

Model Durbin-Watson 

1 1,716 

Sumber : data diolah tahun 2018 

 

Berdasarkan tabel 2 niali 

DW hitung sebesar dari (du)= 

1,659 dan kurang dari 4-1,659 

(4-du)= 2,341 atau dapat dilihat 

pada yang menunjukkan du ˂ d 

˂ 4-du atau 1,659 ˂ 1,716 ˂ 

2,341, sehingga model regresi 

sudah terbebas dari masalah 

auokorelasi. 

 

 

 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 

Gambar 2 

Grafik Scatterplot 

Sumber : data diolah tahun 2018 

 

 

Berdasarkan gambar 2 

terliha bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun di 

bawah angka 0 pada sumbu Y. 

Dan ini menunjukkan bahwa 

model regresi ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

e. Regresi Linier Berganda 

Tabel 3 

Hasil Regresi Linier 

Berganda 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

B Std. Error 

(Constant) ,352 1,409 

Merek ,521 ,137 

Kualitas 

Produk 
,154 ,067 

Promosi ,379 ,142 

a. Dependent Variable: Keputusan 

Pembelian 

    Sumber:data diolah tahun 2018 

Berdasarkan tabel 3 

menunjukkan bahwa persamaan 

regresi linier beganda yang 
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diperoleh dari uji analisis yaitu: 

Y = 0,352 + 0,521X1 + 0,154X2 

+ 0,379X3 + e. 

Jadi persamaan regresi 

tersebut mempunyai makna 

sebagai berikut: 

1) Konstanta = 0,352, jika 

variabel (X1), (X2),(X3) = 0, 

maka (Y) sebesar 0,352. 

2) Koefisien X1 = 0,521, jika 

setiap penambahan 1 satuan 

(X1) dengan asumsi (X2) dan 

(X3) tetap dan tidak berubah 

maka akan menaikkan (Y) 

sebesar 0,521. 

3) Koefisien X2 = 0,154, jika 

setiap penambahan 1 satuan 

(X2) dengan asumsi (X1) dan 

(X3) tetap dan tidak berubah 

maka akan menaikkan (Y) 

sebesar 0,154. 

4) Koefisien X3 = 0,379, jika 

setiap penambahan 1 satuan 

(X3) dengan asumsi (X1) dan 

(X2) tetap dan tidak berubah 

maka akan menaikkan (Y) 

sebesar 0,379. 

f. Uji t 

Tabel 4 

Hasil Uji t 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandar

dized 

Coefficien

ts 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

T Sig. B 

Std. 

Erro

r Beta 

1 (Consta

nt) 
,352 

1,40

9 
 ,250 ,804 

Merek ,521 ,137 ,458 3,801 ,001 

Kualitas 

Produk 
,154 ,067 ,198 2,300 ,027 

Promosi ,379 ,142 ,357 2,671 ,011 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber : data diolah tahun 2018 

 

Berdasarkan tabel 4 maka 

diketahui bahwa: 

1) Nilai aignifikan sebesar yang 

telah ditentukan yakni 

sebasar 5% atau 0,05. Dari 

perhitungan diatas diperoleh 

nilai signifkan variabel X1 

adalah 0,001 ˂ 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal 

ini berarti X1 secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap Y. 

2) Nilai aignifikan sebesar yang 

telah ditentukan yakni 

sebasar 5% atau 0,05. Dari 

perhitungan diatas diperoleh 

nilai signifkan variabel X2 

adalah 0,027 ˂ 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal 

ini berarti X2 secara parsial 
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berpengaruh signifikan 

terhadap Y. 

3) Nilai aignifikan sebesar yang 

telah ditentukan yakni 

sebasar 5% atau 0,05. Dari 

perhitungan diatas diperoleh 

nilai signifkan variabel X3 

adalah 0,011 ˂ 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal 

ini berarti X3 secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap Y. 

g. Uji F 

Tabel 5 

Hasil Uji F 
ANOVA

a
 

Model 

Sum of 

Square

s Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 
623,16

8 
3 

207,72

3 

72,43

9 

,000
b
 

Residual 103,23

2 
36 2,868   

Total 726,40

0 
39    

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

b. Predictors: (Constant), Promosi, Kualitas 

Produk, Merek 

Sumber: data diolah tahun 2018 

 

Berdasarkan tabel 5 

diperoleh nilai signifikan adalah 

0,000 ˂ 0,05 maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Hal ini berarti 

X1,X2 dan X3 secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

Y. 

 

 

h. Koefisien Determinasi 

Tabel 6 

Koefisien Determinasi 
Model Summary

b
 

Model R 

R 

Square 

Adjust

ed R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,926
a
 ,858 ,846 1,69339 1,716 

a. Predictors: (Constant), Promosi, Kualitas Produk, 

Merek 

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber : data diolah tahun 2018 

Berdasarkan hasil 

analisis tabel 6 diperoleh nilai R
2
 

sebesar 0,846 x 100% = 84,6% 

dengan demikian menunjukkan 

bahwa X1,X2 dan X3  dapat 

menjelaskan Y sebesar 84,6% 

dan sisanya 15,4% dijelaskan 

variabel lain yang tidak dikaji 

dalam penelitian ini. 

 

2. Pembahasan  

a. Pengaruh Merek 

Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Merek secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

tas Sophie Martin. Hal ini 

terlihat pada hasil perhitungan 

uji t pada tabel 4 yang 

menunjukkan dengan nilai 

thitung  ˃ ttabel  yaitu 3,801 ˃ 

2,028 atau nilai signifikan 

0,001. Karena nilai signifikan 

lebih kecil dari 0,05 berarti Ho 
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ditolak dan Ha diterima. Jadi 

ada pengaruh signifikan 

dengan merek dengan 

keputusan pembelian. 

Logo atau merek tas 

Sophie Martin yang memberi 

kesan berkualitas kepada 

konsumen sehingga 

mempengaruhi keputusan 

pembelian. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian yang ditulis 

oleh Bayu Ridho Pratama, 

Nurul Qomari, Indah Niviandri 

(2016) yang mendapatkan hasil 

bahwa merek berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

b. Pengaruh Kualitas 

Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Kualitas produk secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

tas Sophie Martin. Hal ini 

terlihat pada hasil perhitungan 

uji t pada tabel 4 yang 

menunjukkan dengan nilai thitung  

˃ ttabel  yaitu 2,300 ˃ 2,028 atau 

nilai signifikan 0,027. Karena 

nilai signifikan lebih lebih kecil 

dari 0,05 berarti Ho ditolak dan 

Ha diterima. Jadi ada pengaruh 

signifikan antara kualitas 

produk dengan keputusan 

pembelian.  

Kualitas produk tas Sophie 

Martin yang memiliki bahan 

yang bagus dan awet atau tahan 

lama akan mempermudah 

konsumen untuk menentukan 

pilihannya pada produk tersebut  

tanpa harus 

mempertimbangkannya dulu. 

Penelitian Muhammad Rifai 

(2016) sejalan dengan hal 

tersebut yang mendapat hasil 

bahwa kualitas produk 

berpengaruh signifkan terhadap 

keputusan pembelian. 

c. Pengaruh Promosi 

Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Promosi secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

tas Sophie Martin. Hal ini 

terlihat pada hasil perhitungan 

uji t pada tabel 4 yang 

menunjukkan dengan nilai thitung  

˃ ttabel  yaitu 2,671 ˃ 2,028 atau 

nilai signifikan 0,011. Karena 

nilai signifikan lebih lebih kecil 

dari 0,05 berarti Ho ditolak dan 

Ha diterima. Jadi ada pengaruh 

signifikan antara promosi 

dengan keputusan pembelian. 
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Promosi yang dilakukan 

tas Sophie Martin sendiri 

memiliki peranan yang penting 

untuk mengkomunikasikan 

kebaradaan barang kepada para 

calon pelanggan. Banyak 

berbagai cara yang dilakukan 

sebuah perusahaan untuk 

mempromosikan produknya 

agar lebih dikenal oleh 

masyarakat luas. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Siti 

Nurhayati (2017) yang 

mendapat hasil bahwa promosi 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

d. Pengaruh Merek, Kualitas 

Produk dan Promosi 

Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Merek, kualitas Produk dan 

promosi secara simultan 

berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pembelian 

terhadap tas Sophie Martin 

hasil penghitungan ini 

diperoleh Fhitung sebesar 72,439 

˃ Ftabel 2,87 dengan signifikan 

0,000 tersebut ˂ 0,05, yang 

berarti bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini Ho ditolak dan 

Ha diterima. Dengan ini 

koefisien determinasi adjusted  

R
2 

sebesar 0,846 atau 0,846 x 

100% = 84,6%, keputusan 

pembelian dapat dijelaskan 

oleh ketiga variabel 

independen yaitu merek, 

kualitas produk dan promosi. 

Dari persentase yang tergolong 

tinggi tersebut, menunjukkan 

bahwa masih ada variabel lain 

yang dapat menjelaskan 

keputusan pembelian, tetapi 

tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini yaitu sebesar 

15,4%. Jadi ada pengaruh 

signifikan antara merek, 

kualitas produk dan promosi 

terhadap keputusan pembelian. 

D. PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan analisis yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh antara merek, kualitas 

produk dan promosi terhadap 

keputusan pembelian pada 

mahasiswa Prodi Manajemen dan 

Prodi Akutansi Universitas 

Nusantara PGRI Kediri. 

2. Saran  

a. Bagi perusahaan 

Perusahaan disarankan 

untuk menerima saran atau 

masukan dari para konsumen 
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sehingga perusahaan bisa 

memenuhi apa yang konsumen 

inginkan. Harus memiliki 

kualitas yang bagus bagi 

produknya dan bisa menambah 

koleksi produk lainnya agar 

konsumen tertarik dan yakin 

untuk melakukan pembelian 

pada tas Sophie Martin. 

Perusahaan juga 

seharusnya memperhatikan 

proses pengiriman dan 

kecacatan dalam pengiriman 

supaya konsumen bisa puas 

dengan pelayanan yang 

dilakukan oleh perusahaan 

sehingga bisa menjadi 

pelanggan tetap tas Sophie 

Martin. 

b. Bagi Penulis 

Diharapkan untuk 

mengembangkan hasil 

penelitian ini dengan mengkaji 

faktor–faktor lain selain merek, 

kualitas produk dan promosi 

yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian sehingga 

pengetahuan dapat lebih 

meluas. 

c. Bagi Konsumen 

Konsumen diharapkan 

bisa memberikan saran berupa 

masukan tentang merek, 

kualitas produk dan promosi 

bagi perusahaan, sehingga 

perusahaan bisa berbenah 

untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan dan 

diinginkan sehingga konsumen 

bisa mempercayai produk 

tersebut 
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