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ABSTRAKSI 
Pesatnya industri UMKM di banyuwangi khususnya pada UMKM batik sangat pesat 
dan semakin lama semakin ketat dalam bersaing. Perusahaan harus mampu 
mengetahui apa yang di butuhkan konsumennya. Banyaknya persaingan pada industri 
batik sekarang ini, membuat konsumen mempunyai banyak pilihan sebelum 
menentukan untuk membeli produk batik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh kualitas produk, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian. Sampel 
dalam penelitian ini menggunakan 45 responden yang di ambil dari konsumen yang 
melakukan pembelian di rumah batik pringgokusumo kabat banyuwangi. Pengumpulan 
data ini di lakukan menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis regresi linier berganda, uji F, uji T dan asumsi klasik. Hasil analisis regresi 
berganda yaitu, Y= 0,196 + 0,190 X1+ 0,285 X2 + 0,504 X3. Variabel indepneden yang 
paling berpengaruh terhadap variabel dependen adalah variabel Harga (0,285) dan di 

ikuti oleh variabel Promosi (0,504). Koefisien Determinasi (adjusted 𝑅2) yang di 
peroleh sebesar 0,679. Hal ini berarti 67,9% keputusan pembelian dapat di jelaskan 
oleh variabel kualitas produk,harga dan promosi , sedangkan sisanya yaitu 32,1%  
keputusan  pembelian di pengaruhi oleh variabel- variabel lainnya yang tidak di teliti 
dalam penelitian ini. Harga dan promosi juga berpengaruh signifikan secara simultan 
dan parsial, sedangkan Kualitas Produk hanya berpengaruh signifikan secara simultan. 
Kata kunci: Kualitas Produk, Harga, Promosi dan Keputusan Pembelian. 
 
  

ABSTRACT 
Rapid industry UMKM Banyuwangi in particular on UMKM batik very rapidly and 
becoming increasingly stringent in compet. Office should be able to know what is 
neeed customer’s. Amount should be able to know what is needed costumer’s. Amount 
the competition the batik industry today, make the custumor’s many choices before you 
decide to buy the product batik. Samples in this study to make 45 respondents taken 
from consumers who make purchases at home batik pringgokusumo kabat 
banyuwangi. Collecting this data is done using a questionaire. This research uses 
multiple linier regression analysis method, f test, t test and classical assumption. 
Analysis results ie Y= 0,196 + 0,190 X1+ 0,285 X2 + 0,504 X3. The most influetial 
independent variabel on thedependent, variable is the price (0,285) variable and 
followed by the promotion variable (0,504), while the rest of the purchase desicion 

(adjusted 𝑅2)  is influenced by other variables that are not crefully in this research 
0,679. While the rest 32,1% Price and promotion also have significant effect 
simultaneously and partially. Maybe product quality only effects simultaneously. 
Keywods: Quality of Product, Price, Promotion, Purchase Decision 

  

1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Perkembangan dunia saat ini 
berjalan dengan sangat cepat, yang 
menciptakan persaingan yang begitu 
ketat. Hal ini yang menuntut produsen 
untuk lebih peka, kritis dan aktif 

terhadap perubahan yang terjadi baik 
politik, sosial budaya, dan ekonomi. 

Perusahaan harus bekerja 
keras membuat kebijakan-kebijakan 
strategis baru dalam menjual produk 
dan jasa mereka dalam kaitannya 
menghadapi persaingan yang ketat 
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dengan competitor yang dapat 
memberikan value yang lebih besar 
kepada customer. 

Banyak faktor yang 
mempengaruhi perilaku konsumen 
dalam keputusan pembelian barang 
dan jasa.mempelajari dan menganalisa 
perilaku konsumen dalam keputusan 
pembelian adalah hal yang penting. 
Strategi pemasaran terdiri dari unsur-
unsur pemasaran yang terpadu (4P, 
yaitu product, price, promotion, place) 
yang selalu berkembang sejalan 
dengan gerak perusahaan dan 
perubahan lingkungan pemasaran serta 
perubahan perilaku konsumen. Perilaku 
konsumen mempunyai implikasi sangat 
luas terhadap perumusan strategi 
pemasaran, serta merumuskan dan 
menyusun suatu kombinasi yang tepat 
dari marketing mix agar kebutuhan 
konsumen dapat di penuhi secara 
memuaskan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Belakang diatas terdapat 
rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaruh kualitas 
produk, harga dan promosi 
terhadap keputusan pembelian 
secara simultan pelanggan pada 
“Rumah Batik Pringgokusumo 
Rogojampi”? 

b. Bagaimana pengaruh kualitas 
produk terhadap keputusan 
pembelian secara parsial pada 
“Rumah Batik Pringgokusumo 
Rogojampi” tersebut? 

c. Bagaimana pengaruh harga 
terhadap keputusan pembelian 
secara parsial pada “Rumah Batik 
Pringgokusumo Rogojampi” 
tersbut? 

d. Bagaimana pengaruh promosi 
terhadap keputusan pembelian 
secara parsial pada “Rumah Batik 
Pringgokusumo Rogojampi” 
tersebut? 

e. Variabel manakah yang paling 
dominan mempengaruhi keputusan 
pembelian Batik Pringgokusumo? 
 
 
 

1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapa adalah sebagai 
berikut : 

a. Untuk menganalisis kualitas 
produk,harga dan promosi 
terhadap keputusan pembelian 
secara simultan pada “Rumah 
Batik Pringgokusumo Rogojampi”. 

b. untuk menganalisis pengaruh 
kualitas produk terhadap 
keputusan konsumen secara 
parsial pada “Rumah Batik 
Pringgokusumo Rogojampi”. 

c. untuk menganalisis pengaruh 
harga terhadap keputusan 
pembelian secara parsial pada 
“Rumah Batik Pringgokusumo 
Rogojampi”. 

d. untuk menganalisis pengaruh 
promosi terhadap keputusan 
pembelian secara parsial pada 
“Rumah Batik Pringgokusumo 
Rogojampi”. 

e. Untuk menganalisis variabel mana 
yang mempunyai pengaruh paling 
dominan antara Kualitas produk, 
Harga, dan Promosi terhadap 
Keputusan Pembelian pada 
“Rumah Batik Pringgokusumo 
Rogojampi”. 

 
2. LANDASAN TEORI 
2.1. PENELITIAN TERDAHULU 
Untuk mendukung penelitian ini, maka 
peneliti mengambil sumber – sumber 
lain pada jurnal penelitian dan skripsi 
yang telah di lakukan oleh peneliti – 
peneliti sebelumnya. 

a) Rosalia (2015), melakukan 
penelitian dengan judul Pengaruh 
Kualitas Produk, Harga, Promosi 
dan Lokasi Terhadap Keputusan 
Pembelian Susu Boneto (studi 
kasus pada konsumen di pasar 
tradisional Gudang Garam dan 
Tempat Hiburan Gor Jayabaya 
kota Kediri). Hasil analisis 
mendapati bahwa dari ketiga 
variabel di gunakan dalam 
penelitian ini secara parsial (Uji t) 
menunjukkan bahwa kualitas 
produk,promosi,harga dan lokasi 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap keputusan pembelian di 
kota kediri. Sedangkan hasil (uji f), 
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dapat di ketahui bahwa secara 
simultan antara kualitas 
produk,promosi, harga dan lokasi 
terhadap keputusan pembelian 
susu Boneto di kota kediri. 

b) Fatlahah (2013), malakukan 
penelitian dengan judul Pengaruh 
Kualitas Produk dan Citra Merek 
terhadap keputusan pembelian Es 
krim Wall’s Magnum (studi kasus di 
lakukan di Perumahan Griya 
Mapan Santosa, Rungkut 
Surabaya). Hasil analisis ini adalah 
kualitas produk dan citra merek 
memberikan kontribusi pengaruh 
terhadap keputusan pembelian es 
krim wall’s magnum di perumahan 
Griya Mapan sentosa, Rungkut 
Surabaya sebesar 48,3% dan di 
ketahui bahwa kualitas produk 
adalah variabel yang paling 
dominan dalam mempengaruhi 
keputusan pembelian es krim 
Wall’s Magnum di perumahan 
Griya Mapan Sentosa, Rungkut 
Surabaya dan sisanya di berikan 
oleh faktor lain selain 
kualitasproduk dan cutra merek. 

c) Martopo (2015), melakukan 
penelitian dengan judul Pengaruh 
Kualitas Produk, Citra Merek dan 
Daya Tarik Iklan Terhadap 
Keputusan Pembelian Pada 
Produk Jamu Tolak Angin PT. Sido 
Muncul (studi kasus pada 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Yogyakarta). 
Hasil dari penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh positif 
kualitas produk terhadap 
keputusan pembelian produk jamu 
“Tolak Angin” PT.Sido Muncul, hal 
ini i buktikan dari nilai t hitung 
sebesar 5,957 dengan nilai 
signifikan sebesar 0,000<0,05 dan 
nilai koefisien regresi sebesar 
0,226. Terdapat pengaruh positif 
citra merek terhadap keputusan 
pembelian produk jamu “Tolak 
Angin” PT.Sido Muncul, hal ini di 
buktikan dari nilai t hitung sebesar 
4,103 dengan nilai signifikan 
sebesar 0,000 < 0,05 dan 
koefisiensi regresi mempunyai nilai 
sebesar 0,367. Terdapat pengaruh 

positif daya tarik iklan terhadap 
keputusan pembelian produk jamu 
“Tolak Angin” PT.Sido Muncul, hal 
ini di buktikan nilai t hitung sebesar 
2,815 dengan nilai signifikan 
sebesar 0,006 < 0,05, dan 
koefisiensi regresi mempunyai nilai 
positif sebesar 0,288. Kualitas 
produk,citra merek dan daya tarik 
iklan berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian produk jamu 
“Tolak Angin” PT.Sido Muncul, hal 
ini di buktikan dari nilai F hitung 
sebesar 50,732 dengan signifikansi 
sebesar 0,000 < 0,05. 

 
2.2. Manajemen Pemasaran 

Manjemen pemasaran adalah 
serangkaian proses yang di lakukan 
oleh perusahaan untuk menciptakan 
suatu nilai bagi para pelanggan dan 
membangun hubungan yang kuat 
dengan mereka agar tercipta suatu nilai 
dari para pelanggan tersebut. (Kotler 
dan Amstrong 2012) 
a. Kualitas Produk X1 

Menurut Kotler dan Amstrong 
(2012),  Kualitas produk adalah 
kemampuan sebuah produk dalam 
memperagakan fungsinya, hal ini 
termasuk keseluruhan durabilitas, 
reliabilitas, ketetapan, kemudahan 
pengoprasian dan reparasi produk, 
juga atribut lainnya. 

Dimensi kualitas produk 
menurut Fandy Tjipono (2008:25) 
mengemukakan bahwa kualitas 
produk memiliki beberapa dimensi 
antara lain: 
1) Kinerja (Performance) 

merupakan karakteristik 
operasi dan produk inti (Core 
Product) yang dibeli. Misalnya 
kecepatan, kemudahan dan 
kenyamanan dalam 
penggunaan. 

2) Ciri-ciri atau keistimewaan 
tambahan (Fartures) yaitu 
karakteristik sekunder atau 
pelengkap. 

3) Kesesuaiaan dengan 
spesifikasi (Conformance to 
spesification) yaitu sejauh 
mana karakteristik desain dan 
operasi memenuhi standart 
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yang telah di tetapkan 
sebelumnya. Misalnya 
pengawasan kualitas desain, 
standart karakteristik 
operasional. 

4) Keandalan (Realibility) yaitu 
kemungkinan kecil akan 
mengalami kerusakan atau 
gagal pakai. Misalnya 
pengawasan kualitas dan 
desain, standart karakteristik 
operasional. 

5) Daya tahan (Durrability) 
berkaitan dengan berapa lama 
produk tersebut dapat terus di 
gunakan. Dimensi ini 
mencakup umur teknis 
maupun umur ekonomis. 

6) Estetika (Esthetica) yaitu daya 
tarik produk terhadap panca 
indera. Misal keindahan desain 
produk, keunikan model 
produk, dan kombinasi. 

7) Kualitas yang di persepsikan 
(Perceived Quality) merupakan 
persepsi konsumen terhadap 
keseluruhan kualitas atau 
keunggulan suatu produk. 
Biasanya karena kurangnya 
pengetahuan pembeli akan 
atribut atau ciri - ciri produk 
yang akan di beli, maka 
pembeli mempersepsikan 
kualitasnya dari aspek harga, 
nama merek, iklan, reputasi 
perusahaan, maupun negara 
pembuatnya. 

8) Dimensi kemudahan perbaikan 
(service ability) meliputi 
kecepatan, kemudahan, 
penanganan keluahan yang 
memuaskan, pelayanan yang 
di berikan tidak terbatas hanya 
sebelum penjualan, tetapi juga 
sesudah penjualan. 

Indikator yang di gunakan 
adalah (Kotler dan Keller yang 
sudah di alih  bahasakan oleh Bob 
Sabran 2011:8) 

1) Fitur, aspek - aspek 
keistemewaan, karakteristik, 
layanan khusus, ragam 
keuntungan yang di 
integerasikan di bawa dalam 

suatu produk terpapar kepada 
pelanggan. 
2) Kualitas kinerja 
3) Kesan kualitas 
4) Ketahanan 
5) Desain 

b. Harga X2  
Menurut Kotler dan Amstrong 

(2001:349) harga merupakan 
sejumlah uang yang di bebankan 
atas suatu  produk atau jasa atau 
jumlah dari nilai yang di tukar 
konsumen atas  manfaat-manfaat 
karena memiliki atau 
menggunakan produk atau jasa 
tersebut. Metode penetapan harga 
produk (godam 64,09 mei 2008) 
1.) Pendekatan permintaan dan 

penawaran (supply Demand 
Approach) 
Dari tingkat permintaan dan 
penawaran yang ada di 
tentukan harga keseimbangan 
(Equilibrium price) dengan 
cara mencari harga yang 
mampu di bayar konsumen 
dan harga yang yang di terima 
produsen sehingga terbentuk 
jumlah yang di minta sama 
dengan dengan jumlah yang di 
tawarkan. 

2.) Pendekatan Biaya (cost 
oriented approach) 
Menentukan harga dengan 
cara menghitung biaya yang di 
keluarkan produsen dengan 
tingkat keuntungan yang di 
inginkan baik dengan mark up 
pricing dan break event 
analysis. 

3.) Pendekatan pasar (market 
approach) 
Merumuskan harga untuk 
produk yang di pasarkan 
denan cara menghitung 
variabel -variabel yang 
mempengaruhi pasar dan 
harga seperti situasi dan 
kondisi politik, persaingan, 
sosial budaya dan lain-lain. 

Indikator yang mencirikan 
harga yang di gunakan dalam 
penelitian ini yaitu: (Kotler 
2008:349): 
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1) Keterjangkauan harga 
2) Kesesuaian harga 

dengan kualitas produk 
3) Kesesuaian harga 

dengan manfaat 
produksi 

c. Promosi X3 
Promosi merupakan alat 

komunikasi dan penyampaian 
pesan bersifat memberitahukan, 
membujuk, mengingatkan 
kembali kepada konsumen, para 
perantara atau kombinasi 
keduanya. Adapun bauran 
promosi menurut Philip Kotler 
yang tercantum dalam buku 
karangan Drs.Djaslim Saladin 
(2004:172) adalah sebagai 
berikut: 

1) Periklanan (Advertising) 
Periklanan adalah semua 
bentuk penyajian 
nonpersonal, promosi ide-
ide, promosi barang atau 
jasa yang di lakukan oleh 
sponsor yang di bayar. 

2) Promosi penjualan (Sales 
Promotion) 
Adalah variasi insentif  
jangka  pendek untuk 
merangsang pembelian atau 
penjualan suatu produk atau 
jasa. 

3) Hubungan masyarakat dan 
Publisitas (Public Relation 
and Publicity) 
adalah suatu usaha (variasi) 
dari rancangan progam 
guna memperbaiki, 
mempertahankan atau 
melindungi perusahaan atau  
citra produk. 

4) Penjualan persona 
(Personal Selling) 
Penjualan pribadi atau tatap 
muka adalah penyajian lisan 
dalam suatu pembicaraan 
dengan satu atau beberapa 
pembeli potensial dengan 
tujuan untuk melakukan 
penjualan. 

5) Pemasaran langsung (Direct 
Marketing) 
Komunikasi secara langsung 
yang di gunakan dari mail, 

telepon, fax, e- mail, atau 
internet untuk 
mendapatakan tanggapan 
langsung dari konsumen 
secara jelas. 

Indikator Promosi yang 
dikemukakan oleh Tjipono (dalam 
Hersona, dkk, 2013:1150) terdapat 
lima Indikator yang dapat 
digunakan untuk mengukur 
promosi, yaitu: 

1) Personal selling  
2) Periklanan 
3) Promosi Penjualan  
4) Hubungan Masyarakat  
5) Pemasaran Langsung 

Promosi penjualan dalam 
penelitian ini menggunakan 
promosi penjualan secara 
langsung yaitu dengan mengikuti 
pameran- pameran yang ada. 

d. Keputusan pembelian Y 
Keputusan pembelian adalah 

keputusan untuk meneruskan atau 
tidak meneruskan pembelian, 
menurut Kotler dan Keller (2012). 

Dalam keputusan pembelian, 
umumnya ada lima macam 
peranan yang dapat di lakukan 
seseorang. Kelima peran tersebut 
meliputi (Kotler, 2000: dalam 
Tjhipono, 2008): 
1) Pemrakarsa (Initiator) 

Orang yang pertama kali 
menyadari adanya keinginan 
atau kebutuhan yang belum 
terpenuhi dan mengusulkan 
ide untuk membeli sesuatu. 

2) Pemberi Pengaruh (Influencer) 
Orang yang memberi 
pandangan, nasihat, atau 
pendapat sehingga dapat 
membantu keputusan 
pembelian. 

3) Pengambil Keputusan 
(Decider) 
Orang yang menentukan 
keputusan pembelian, apakah 
jadi membeli, apa yang di beli, 
bagaimana cara membeli, atau 
di mana membelinya. 

4) Pembeli (Buyer) 
Orang yang melakukan 
pembelian secara aktual. 
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5) Pemakai (User) 
Orang yang mengkonsumsi 
atau menggunakan barang 
atau jasa yang telah di beli. 

Indikator yang mencirikan 
keputusan pembelian yang di 
gunakan penelitian ini yaitu: 
Variabel dependen menurut Kotler 
dan Keller (2009) dalam penelitian 
ini yaitu keputusan pembelian (Y) 
dengan indikator sebagai berikut: 
1) Kebiasaan dalam membeli 

produk 
2) Melakukan rekomendasi 

kepada orang lain 
3) Melakukan pembelian ulang 

 
3. METODE PENELITIAN 

Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Data primer adalah 
data yang di peroleh peneliti langsung 
dari sumber asli, tanpa perantara. Data 
primer di peroleh dari pengisian 
kuesioner oleh konsumen yang telah 
membeli Batik Pringggokusumo Kabat 
Banyuwangi. 

Data sekunder adalah data yang di 
peroleh secara tidak langsung, baik 
berupa keterangan maupun literatur 
yang ada hubungannya dalam penelitian 
yang sifatnya melengkapi atau 
mendukung data primer. 
3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah gabungan dari 
seluruh elemen yang membentuk 
peristiwa,hal atau orang yang 
membentuk karakteristik yang serupa 
yang menjadi pusat perhatian peneliti 
karena itu di pandang sebagai sebuah 
semesta penelitian (Ferdinand,2006). 
Populasi dari penelitian ini adalah 
konsumen pada Rumah Batik 
Pringgokusumo Rogojampi. 

Pengambilan sampel diambil 
dengan menggunakan metode jenis 
Covnience sampling. Sekaran 
(2006:132) menyatakan “Metode 
Covnience Sampling adalah metode 
pengumpulan sampel non probability 
sampling yaitu dalam memilih sampel 
peneliti tidak mempunyai pertimbangan 
lain kecuali berdasarkan kemudahan 
saja”. Dalam penelitian ini peneliti akan 
memberikan kuesioner kepada 

konsumen yang melakukan pembelian 
Batik pada Rumah Batik 
Pringgokusumo Kabat Banyuwangi, 
sehingga dalam penelitian ini 
menggunakan sampel 45 responden. 

 
3.2. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi pustaka 
Hal ini di maksud untuk 
mendapatkan data dan 
informasi yang berhubungan 
dengan materi penelitian. Di 
lakukan dengan mempelajari 
buku- buku, hasil laporan lain 
yang ada referensinya. 

b. Kuisioner 
Daftar pertanyaan yang di susun 
secara tertulis yang langsung 
sudah di sediakan pilihan 
jawabannya dalam bentuk 
pertanyaan yang tertutup dan 
terbuka, sudah di siapkan dulu 
kemudian di sajikan pada 
responden. 

c. Wawancara 
Metode pengumpulan data yang 
di lakukan dengan cara 
mengajukan serangkaian 
pertanyaan langsung kepada 
responden. 
 

3.3. Kerangka Konseptual 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Kerangka Konseptual 

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi 
Operasional Variabel 
Menurut Sugiyono (2008) dalam 

jurnal Anggar (2012), Varabel penelitian 
adalah suatu atribut atau sifat dari 
orang , obyek atau kegiatan yang 
memiliki variasi tertentu yang di 
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tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari 
dan di tarik kesimpulannya. 

Definisi operasional adalah uraian 
yang membatasi setiap istilah yang di 
gunakan dengan penelitian dengan 
makna tunggal dan terukur. 
Variabel bebas (independen) dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Kualitas Produk (X1) 

kualitas produk dalam 
penelitian ini merupakan penilaian 
konsumen terhadap kualitas batik 
untuk dapat memenuhi keingan 
dan kebutuhan konsumen. 
Indikator yang di gunakan adalah 
(Kotler dan Keller yang sudah di 
alih  bahasakan oleh Bob Sabran 
2011:8) 

1) Fitur (featur), aspek-aspek 
keistemewaan, karakteristik, 
layanan khusus, ragam 
keuntungan yang di 
integerasikan /di bawa dalam 
suatu produk terpapar 
kepada pelanggan. 

2) Kualitas kinerja (Permonce 
quality) 

3) Kesan kualitas (Perceived 
quality) 

4) Ketahanan (Durability) 
5) Desain (Design) 

b. Indikator Harga (X2) 
Dalam penelitian ini 

menggunakan tiga indikator yang 
mencirikan harga yaitu (Kotler 
2008:349): 
1) Keterjangkauan harga 
2) Kesesuaian harga dengan 

kualitas produk 
3) Kesesuaian harga dengan 

manfaat produksi 
c. Indikator promosi (X3) 

Indikator Promosi yang 
dikemukakan oleh Tjipono (dalam 
Hersona, dkk, 2013:1150) terdapat 
lima Indikator yang dapat 
digunakan untuk mengukur 
promosi, yaitu: 

1) Personal selling  
2) Periklanan 
3) Promosi Penjualan  
4) Hubungan Masyarakat 

d. Variabel terikat (Dependent 
Variabel) 

Variabel dependen menurut Kotler 
dan Keller (2009) dalam penelitian 
ini yaitu keputusan pembelian (Y) 
dengan indikator sebagai berikut: 

1) Kebiasaan dalam membeli 
produk 

2) Melakukan rekomendasi 
kepada orang lain untuk 
Melakukan pembelian ulang 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagia 
beriku : uji validitas, uji reliabilitas, 
regresi linier berganda, uji F, uji t, 
Koefisien Determinasi dan uji 
autokorelasi, Uji Multokolinearitas, Uji 
Heteroskedastisitas. 

Uji validitas digunakan untuk 
mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Kuesioner dikatakan valid 
jika pertanyaan pada kuesioner mampu 
untuk mengungkapkan  suatu  yang 
akan diukur oleh kuesioner tersebut. 
semua indikator yang di gunakan untuk 
mengukur variabel-variabel yang di 
gunakan dalam penelitian ini 
mempunyai koefisien korelasi yang 
lebih besar dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒. Untuk sampel 
sebanyak 45 0rang yaitu 0,301. Dari 
hasil di atas menunjukkan bahwa 
semua pertanyaan tersebut adalah 
valid. 

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Reliabilitas 

No Variabel Alpha Keterangan 

1 
Kualitas 
Produk 

0,868 Reliabel 

2 Harga 0,859 Reliabel 

3 Promosi 0,777 Reliabel 

4 
Keputusan 
Pembelian 

0,825 Reliabel 

Sumber : Data Primer  
Uji Reliabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang 
mempunyai indikator dari variabel atau 
konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan 
reliabel atau handal jika jawaban 
seseorang terhadap pernyataan adalah 
konsisten atau stabil dari waktu ke 
waktu. Hasil uji reliabilitas tersebut 
menujukkan bahwa semua variabel 
mempunyai koefisien Alpha yang cukup 
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besar yaitu di atas 0,6 sehingga dapat 
di katakan semua konsep pengukur 
masing-masing variabel dari kuisioner 
adalah reliabel, yang berarti bahwa 
kuisioner yang di gunakan dalam 
penelitian ini merupakan kuisioner yang 
handal. 
4.1. Uji Regresi Berganda 

Analisis berganda adalah suatu 
metode analisa yang di gunakan untuk 
menentukan ketetapan prediksi dari 
pengaruh yang terjadi antara variabel 
independen (X) terhadap variabel 
dependen (Y). 

Tabel 4.9 Hasil Uji t 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B 
Std. 

Error Beta 

1 (Constant) .196 .451  .434 .666 

Kualitas 
Produk .190 .133 .191 1.431 .160 

Harga  .285 .135 .296 2.104 .042 

Promosi  .504 .151 .438 3.336 .002 

Sumber: Data Primer yang di olah 

Berdasarkan tabel diatas, maka 
persamaan regresinya: 

Y= 0,196 + 0,190 X1+ 0,285 X2 + 
0,504 X3 

Model regresi tersebut dapat di 
interpresentasikan sebagi berikut: 

𝛽0 = 0,196, adalah titik potong antara 
regresi dengan sumbu Y terletak pada 
titik 0,196 

𝛽1 = 0,190 artinya jika jawaban 
responden naik 1 skor pada kualitas 

produk (𝑋1) 
Maka skor keputusan pembelian (Y) 
pada Batik Pringgokusumo akan naik 
sebesar 0,190 dengan asumsi bahwa 
Variabel lainnya tetap. 

𝛽2 = 0,285 artinya jika jawaban 
responden naik 1 skor pada Harga (𝑋2) 
maka skor keputusan pembelian (Y) 
pada Batik Pringgokusumo akan naik 
sebesar 0,285 dengan asumsi 
bahwaVariabel lainnya tetap. 
𝛽3 = 0,504 artinya jika jawaban 
responden naik 1 skor pada Promosi 

(𝑋3) maka skor pembelian (Y) pada 
Batik Pringgokusumo akan naik 
sebesar 0,504 dengan asumsi bahwa 
Variabel lainnya tetap. 
4.2. Uji Hipotesis 

Tabel 4.10 Hasil uji f 

Model 
Sum of 

Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 8.147 3 2.716 32.065 .000a 

Residual 3.473 41 .085   

Total 11.620 44    

Sumber: Data Primer yang di olah 

fhitung di peroleh angka sebesar 32,065 
dan  ftabel di peroleh angka sebesar 
2,83. Berarti fhitung lebih besar dari ftabel 
(32,065 > 2,83 ), jadi keputusan 
statistiknya adalah Ha gagal di tolak 
dan Ho di tolak. Artinya variabel 
Kualitas Produk, Harga, dan Promosi 
secara simultan atau bersama-sama 
berpengaruh terhadap Keputusan 
Pembelian. 

a. thitung di peroleh angka sebesar 
1.431 dan ttabel 2.01954.Berarti thitung 
lebih kecil dari ttabel 1.431 < 
2.01954, jadi keputusan 
statistiknya adalah Ha di tolak dan 
Ho di terima. Artinya variabel 
Kualitas Produk tidak berpengaruh 
secara parsial terhadap keputusan 
pembelian. 

b. thitung  diperoleh angka sebesar 
2.104 dan  ttabel 2.01954.Berarti 
thitung  lebih besar dari ttabel 2.104 > 
2.01954, jadi artinya keputusan 
statistiknya adalah Ha di terima 
dan Ho di tolak. Artinya variabel 
Promosi berpengaruh secara 
parsial terhadap keputusan 
pembelian. 

c. thitung  diperoleh angka sebesar 
3.336 dan  ttabel 2.01954.Berarti 
thitung  lebih besar dari ttabel 3.336 > 
2.01954, jadi artinya keputusan 
statistiknya adalah Ha di terima 
dan Ho di tolak. Artinya variabel 
Promosi berpengaruh secara 
parsial terhadap keputusan 
pembelian. 
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5. SIMPULAN 

Berdasarkan  hasil analisa data 
yang telah di lakukan pada bab 4, maka 
data yang di peroleh dapat di simpulkan 
sebagai berikut:  
a. Persamaan Regresi Berganda 

Y= 0,196 + 0,190 X1+ 0,285 X2 + 
0,504 X3 

Model regresi tersebut dapat di 
interpresentasikan sebagi berikut: 

𝛽0 = 0,196, adalah titik potong 
antara regresi dengan 
sumbu Y terletak pada titik 
0,196 

𝛽1 = 0,190 artinya jika jawaban 
responden naik 1 skor 
pada kualitas produk 

(𝑋1)Maka skor keputusan 
pembelian (Y) pada Batik 
Pringgokusumo akan  naik 
sebesar 0,190 dengan 
asumsi bahwa Variabel 
lainnya tetap. 

𝛽2 = 0,285 artinya jika jawaban 
responden naik 1 skor 

pada Harga (𝑋2) maka 
skor keputusan pembelian 
(Y) pada Batik 
Pringgokusumo akan naik 
sebesar 0,285 dengan 
asumsi bahwaVariabel 
lainnya tetap. 

𝛽3 = 0,504 artinya jika jawaban 
responden naik 1 skor 

pada Promosi (𝑋3) maka 
skor pembelian (Y) pada 
Batik Pringgokusumo akan 
naik sebesar 0,504 
dengan asumsi bahwa 
Variabel lainnya tetap. 

b. Uji F 
secara keseluruhan baik 

kualitas produk (𝑋1) harga (𝑋2) 

dan promosi (𝑋3) berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan 
pembelian (Y) pada Rumah 
Batik Pringgokusumo Kabat 
Banyuwangi. 

 

c. Uji T 
Kualitas Produk tidak 

berpengaruh secara signifikan 
terhadap keputusan pembelian 
pada Rumah Batik 
Pringgokusumo Kabat 
Banyuwangi 

Harga berpengaruh secara 
signifikan terhadap keputusan 
pembelian pada Rumah Batik 
Pringgokusumo Kabat 
Banyuwangi 

Promosi  berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
keputusan pembelian pada 
Rumah Batik Pringgokusumo 
Kabat Banyuwangi. 

d. Analisis Koefisien 
Determinasi (Ajdusted R 
Square) 

koefisien determinasi 

(adjusted 𝑅2) yang di peroleh 
sebesar 0,679. Hal ini berarti 
67,9% keputusan pembelian 
dapat di jelaskan oleh variabel 
kualitas produk,harga dan 
promosi , sedangkan sisanya 
yaitu 32,1%  keputusan  
pembelian di pengaruhi oleh 
variabel- variabel lainnya yang 
tidak di teliti dalam penelitian 
ini. 

6. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang di 
peroleh dalam penelitian ini, maka di 
ajukan rekomendasi- rekomendasi 
sebagai berikut:  

a. Perusahaan harus mampu 
mempertahankan atau 
meningkatkan kualitas produk yang 
di kelolanya. Misal dengan cara 
melakukan inovasi-inovasi terbaru 
untuk produk batik yang di 
produksinya dengan cara selalu 
mempertahankan ciri khas dari 
produk tersebut dan menginovasi 
produk batik dengan seiring 
berjalannya waktu atau mengikuti 
trend yang sedang terjadi di 
masyarakat untuk menarik dan 
memenuhi keinginan konsumen. 



Abdullah: Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 655 
 

 
 

b. Memperluas pemasaran produk 
batik dengan cara mengikuti setiap 
pameran yang ada. 

c. Bagi peneliti selanjutnya di 
harapkan dapat menambahkan 

variabel dependen lainnya, dan 
pengambilan tempat atau obyek 
penelitian yang berbeda dengan 
penelitian sebelumnya. 
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