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ANALISIS FAKTOR.FAKTOR YANG M EIMPENGARUHI XONSUIiIEN
OALAM KEPUTUSAN PEIIi]BELIAN

SEPATU HOMYPED

ABSTRAK

Banyak faktor yang dapal mempengaruhi keputusan pembelan
konsumen lerhadap sualu produk sepeni produk, harga, prohosi dan
dskbusi atau yang dikenal dengan bauran pemasaran Namun daam
peneillan in p€nulis hanya menganalsis faktor pelayanan dan harga
dalam penentu keputusan pembeliar konsumen sepatu Homyped.

Ponelitan ni beriulLan unluk mengetahli pengaruh pelayanan dan
promositerhadapkepulusanpeffbelaikons!trensepatuHomyped.

Hasi peneilian menunjukkan adanya hubungan pelayanan dan
promosi terhadap kepulusan pembelan konsumen sepalu Homyped
Depanenenl Stare Pondok Gede Bekasi sebesar 0,447, arlinya
pelayanan dan promosimempunya korelas yang sa.gal kual dan pos lf.

Sedanqkan besarnya pengaruh pelayanan dan promosi lerhadap
keputusan pembelan konsumen sepalL Honyped Depatlenent Stare
Pondok Gede Bekasl sebesa 71,30% Sedangkan sisanya 24,20% lagi
d penqaruhi variabel ain msznya okas keberadaan produk, harga dan

Saran yang disampakan penuis yal! agar Departenent Stare
Pondok Gede Bekasi sel.u memberlkan kuailas p€layanan dan
sebaknya me balkan seluruh personil yang berhubungaf langsung
denqan konsumen Promos yang teah dberikan hendaknya terLs dlnjau
kembal dan befla as agar ebh menark seliap bulannya, agar mampu
bersa ng dan menarik banyakpengunjun!.

Nendaknya Depanenent Srore Pondok gede Bekasi, lelap
menperhalikan memperlahankan d.n terus menerus iebh menngkalka.
pelayanan dri promosi serla meicar factor iaktor pendukung annya
dalan kepulusan pembei!n Sepelu fonyped

A. PENDAHULUAN

Pada era globaisas prodlk atau lasa yang bersainq daam salu

pasar semakn banyak dan beragam akibat kelerb!kaan pasar sehingga

lerjadlah persangan antar produsen untuk dapal memenuhi kebuluhan

konsumen serta memberkan kepoasan kepada peanglan secara
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maksimar, karena pada dasarnya lujuan dai suatu bisnis adalah unrLk

men.iplakan rasa puas pada peangean. salah satu Iindakaf uniuk

memuaskan konsumen adalah deioa. cara membe kan pelayanan

kepada konsumen dengan sebaik-ba knya.

Sefrice dalam bahasa lnqgns yang menlrut Koter yang dkulip

Tlipto.oyallu beErti 'selap llndakan alau petulalan, yang, dapal

dtaw:rkan oeh salu pihak ke phak yang Lan, yang pada dasarnya

bercilat ihtahgible (lidak beNujud Jsk) dan tidak menghasikan

kepenil kan sesuatu' (Tiiplono,2O04:6)

Daam bukunya yang benajuk Hubungan Masyarakat Membna

HubLnqan Baik Denqan Publik (2001 : 138), Loi.a beranggapan bahwa :

Peayanan merupakan suat! proses keseL!ruhan dan pembenlukan cka
perusahaan, bak melalui media berla, medbenllk budaya perusahaan

secara inlernal, maupun melakukan komunlkas lenta.g pandangan

perusahaan kepada para pemmpn pemerinlahan serla publk annya

yang be*epeningan Merurut Moenr daam bukunya Manajeme.

Pelayanar Umum Dl Lndonesa, menqatakan bahwa: 'Pelayanan ad:lah

proses peme.uhan kebutuhan melelu aklivlas orang lain secara

lanosung. (Moenn, 1992: l6)
Penekanan terhadap deinisi peayanan dalas adaah peayanan

yano diberkan menyangkut segala usaha yano d akukan oleh seseorarg

daam rarska mencapailujuan guna unluk mendapatkan kepuasan daam

ha pemenuhankebutuhan.

sedangkan Brala mengeuarkan deflnsi yang berbeda dalam

karyanya yang berjudu Dasar Dasar Pelayrnan Prma. mengatakan

bahwa: 'Suatu p€layanan akan lerbenllk k:rcna ldanya proses

pemberan layanan lenentu dai phak peny€da ayanan kepada pihak

yang dirayani.'(&ata 2003 :9) selain ru Brata juqa menambahkan

bahwa suatL layanan dapa( lerladi enlara seseorang denqan seseoranq

seseorang denqan keompok, allupui keompok denlan seseorang

sepen ha.ya oranqoran! yan! berada dalam s€buah orcansasi
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yangmemberkan ayanan kepada o€ng oranq yang beEda disekilarnya

yang memburuhkan irformasi organ sas rersebur.

sedanskan promosi menutut Bay! Swala (2000:349) adaah:'n,o
atau persu.si saiu aEh yang dibuat unluk heiga€hkan seseorano atau

organisasi kepada iindakan yang men.iplakan perlukaran dan

rvlenurlt Sranlon (1993): Promosi adaah keslatan memberlkan

ntormas kepada konsumen, memengaruh dan merohimbau khalayak

ramai. Menurut Saadin (2003): Promosi adalah salah salu unsur daam

balran pemasaran perusahaan yang ddayagunakan unluk

memberilahukaf, me.gi.galkaf, dan membljlk konsumen tenlans

lvenurut Swaslha (1991): Promosi adalah arus intormas alau

persuasi satu arah yang dbual untuk mengarahkan seseorang atau

organisas kepadr Indakan yang me.ciptakan penukaran dalam

Bs.is . as kaki di ndonesia memirkipangsa pasar yang potensal

d masa yanq akan dala.q. Namun anc.ma. yang dihadaFijuga clkup

besar Persanoan anlar prcduk trembuktkai bahwa keblluhrn

masy.rakat akan alas kaki mash sangal besar D lndonesia

se.dir keblllhan akan sanda da. sepalu masih sangal tinqg, karena

musm yans berkembans di rndonesia adarah trop s. oan saal ni sandal

dun sepalu semakin populer karena corak dan model yang

Fashio,able. Sanda dan sepalu tidak hanya berfuigsi sebagai alas kaki

lap sudah be.a ih menlad gaya hdup dan qengsi. Semakn unik

semakn cantik dan semakn nyaman menjadi salah satu syaral sanda

dan separu yang dlgemar Disin masyarakal dapar lihal persaingan

produksandaldansepatusemakinkuat.

Peayanan dan Promos adalah sebuah usaha unluk frehberkln
peayanan dan informas adaah sebuah trik untuk mempengatuhi

dan menarik peaalian ko.sumen secara anosung lerhadap kepLlusan



pembeian, peayanan iran pDmosi sangar efekrit daam merebLl

konsumen dipasaran Baga mana sebuah Lsaha menjadi tadeturkyang
kuat di benak ko.sumen merupakan goa/ yafg harus di

ciplakan Pelayanan dan promos adaah kunci terctplanya goal dan

keme.angan sualu produk

Banyak laklor yang dapat mempenqaruhi kepulusan pembe ia.
konsumei rerhadap s!at! produk, sepedt produk harga, promosi nan

d stribusi atau yans dkenat denaan bauran Fedasaran. Namln daam
penellran in penuis hanya menganalsis Faktor peayanan dan harga

dalam penentu keputusan pemb6uan konsumensepatu Homyped.

Homyp€d adalah saah salu brardsand.tdan sepatu yang terkenat

di ndonesia, yang sudah berdni ebih darl 30 tahLn. rrterek Homyped

d kelua*an p6da Iahun 19a0 lntuk metaya.i seqmen ekonomimenengah

kealas Homyped letus mennqkatkan kuattasnya sebagaimerek rernama

ditanah air, seair ilu homyped jlga lerus hetlncurkan modetmode yang

sansat beruariasl dan menark Dan yrng menjadi cir khasnya adatah

selau membeikan prcmos dalam bentuk hadah mainan untuk setap
pembelan sanda alau sepatu anak anak.

Dengan penjelasan penrelasai di aias adapun tuluan peneitan ni

adalah untuk me.getahui pengaruh peayanan dan promos ierhadap

kepLlLsan pehbel an konsumen sepatu Homyped.

Penelllian n penuls menggambarkaf peaksanaan pelayanan dapai

diihat dar tga dmens daram peaksanaannya sesua densan rokus

1) sikap petusas datam memberikan petayanan

unluk mendapalkan gambaran yang ebih jeas tentahq srkap

petug.s daam memberlkrf pelayanan yang dtakukan d Depatien--nt

Store Pondok gede Bekls dapat ddeskpsikan menurlt sub tokus

pene itian sebaga berikul
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a. Meayan penOUnjunq berdasarkan penamptran

Berdasarka. hasil wawancara dengan pembeti Sepalu Homyped

ddoat d'dFc{rps'\dr b"hra peluor, o.tar n6aydn penqurlu-q

seau berpenampilaf yang sopan dan serasi, sehngga dapar

menunjukkan eksislensinya dan perannya dalam memberikan

lay!nan seba k m!rgkir.
b Meayan penggu.adengan beDikiraf positif

Petusas selalu meayani pengunjuns denaan menyapa

pengunjuns yang datang densan ramah, sabar dalam menahadapi

setiap pengunlung yarq datang lerulama saal.danya komptain dar

pen0unjun9, sena lidak be6ikapmasa bodoh kepada pembeti.

c. Meayan pengguna Dengan sikap Menghargai

Oaam memberikan peayanan, petugas memegang teguh ruluen

dan lunssi dari pelayanan yaitu memberikan petayafan prma

a Menqaahkan dan memahamikebutuhan pembeu

Pelugas daam memberikan pelayanan berupaya unluk

mengarahkan serla memahaml kebuluhan pembel Petulas
memegang leguh luj!.n dan lufgsipeayanan yanqdit€lapkan

b Mencurahka. pe.halianpenuh kepada pembei

Pelugas sealu berusaha untuk meakukar peayanan dengan

slandar kua las artinya yanq sesua dengan harapan orang yang

a Meayan penqquna secara cepat

Pellgas dalam ne ayani pembel dilakukai secara cepat

Karena lanpa pelayanan seperti tu pengurjung merasa rdak puas.

Penqunlung sealu mau dilayan dengan bak oteh petugas, atuiya
apa yzfg mereka butLhkan harus dlemukan.

b Mencatal keburuhan para pembei

3)



Petugas selalu mencatat kebutuhan penbeti karena lu

merupakan saah satu bertuk Perlotongan yang diberikar oeh
pelugas kepada pembei dan caon pembeti. Keburuhan yano

dimaksud adalah yang lerkai dengan informasi atau koteksi ya.q
dicar ms.lkan waha, ukuran dan modetmodel terbaru. Disintah
peran petugas daiam hemberikan pelayanen agar pembeimenemui

kemudahan dan jalan keluar

c. J\4enegaskai kemba ikeburuhan para pengouna

Pelugas d.lam membe kaf tayanan kepada pembel/

penqunjung selalu menanyakan apa yana dburuhkan. sereah itu
baru peluqas menqarahkan ke Iempal dmana poduk Homyped

d lrlewujudkan kebutuhan penssuna

Peierapan konsep daam pelayanan yang dtakukan oteh

p"luqas, lFlal b"l d. I d I lar dd. r.r'i9.d",a.Lrtd pe.g.., r q
. d4d Ho ',oFo F", ,1 me.ou\. \ar oa ,a oaj. p..qLr_u.g
mer.sa nyaman dengan pelayanan yang dibe.kan oteh petugas.

e Menyatakan lerma kas h dengan harapan pembelimau kehba i

Petugas seau fremberikan pelayanan (erbaik dan tdak upa

menqucapkan rerima kash dan ucapan unluk kedbai dengan

Ada beberapa kendala ya.g rreru mendapat Derhalian untuk

men ngkatkan peaylnan anlara ansebaga berkut:
1. Kompelens petugas

a Belum oplmalnya beberapa petugas baru ini dapar diihat pada

pe.yanan yang serng tidak dapat mehbenkan pe ayanan daam

kelersedaan produkyanq engkap bita dibutLhkan pembei

b. kuranq terallrnya pengeolaan st6r4 dikarenakan beum adanya

pelugas secara profesona, sehifgqa keingnan dar pembet s! t
dipenulr, msalnya niomasi garansi dan diskon klrang paham
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Petugas juga menqhadapi kerdaa alau hambalzn-hambatan lain

ketka memberkan pelayanan kepada penglntung/pembel , ramainya

sladyang lain pelusas agak ama da am me ayan.

3. Keingna. da Penqlnluns

Ke ng nan pembell/pengunjunq yangseinc ka isulit untuk d penuhi,

pengunjlng yang kurafq memahami caE pemwatan produk, serta

s kap penqlnjung ya.g kuran! bersahabal densan para petuqas

Promosi penjlalan sangar responsil kar€na mampu me.ciptakan

rcspon pembei lerhadap perusahaan leknikr€knik promos penjuaan

cenderung memiliki siklus popuaritas, promosi yang menyangkul de

tentang bagaimana pembelidan penjual mempero eh keunllnqan densan

adanya promosi penjua an.

1) Pemberian conloh barang

Peniua dapat menurjukkan conloh barang kepada konsumen

denqan rujran untuk dilihal dan diperhalka alau dicoba n

merupakar salah satu a al promos penjua an yanq dla.gqap .o.ok

Dalam satu perode terlenl!, serng penju.lmenyaankan kepada

pembei unluk menyimpan dan mengumpukan nola alau kupcn

pembeiannya. Penjual mensqunakan melode le6ebut dengan maksld

untuk menaik pembel ebih banyak

[,lelode inipada pr]nspnya sama dengan melode kupon alau nola

dLmuka. hanya memplnyaivarasiyang !a n. cara ri dapat mendorong

seseorang untuk m€mbei ebh banyak agi. mempelaja keuntungan-

keuntufgannya dan akhnnya menjadilaiggana. msalnya hadah kaos



Undian merlpakan alatpromosi aln yangjuoa banyakdikenat

oasyarakat. Cara teBebut hanya dilakukan di tempallempat tertentL

sala sepertiundian llap bu an bagipembei

Peneltian yang dllakukan adarah unruk menggambarkan aiau

mengaralss dara dai haslpenelrian, unluk menemlkan hubu.gaf atau
pengaruh a.la.a variabe bebas dengan varabet terkat dengan

mengoah, menganalisis se(a memproses data yang lelah diperoeh

sehingga pada akhimya dapat dirark suatu kesimpu an.

Teknlk penqambiLan sampel pada peneLitian ini menggunakan

ne\ade nan randoh sanpting (sec6ra tidak acak). Pensambian samper

daiam peneitian ini yaltu sebanyak 30 responden dengan cara

menyebarkai klesioner kepada konsumen di beberapa Depanement

Slore di Pondok ged€ Bekas ya.g membet sepatu Homyped.

Berdasarkan hasil jawabln responden tenlang peayanan peayanan

berdasa an pedanyaandalam kuesioneradalah a) plhan aLt€rnatir a

{sangat T dak Puas) sebesar 0,0 %, b). p ihan atemalit b (Tidak p!as)

sebesar2,4 %, c). p ihan aternalir c (Cukup) s€besar 9,1 % d). pi'han

,rternalf d (P!as) sebesar 17.7 % dan e) piihan ater.arir e (S6i9!r

Sedangkan lawaban responden tenlans promosi berdasarkan

penanyaan dalam kuesioner, adaah.) p lhan alernatif a (sangal Tdak

Puas)sebesarO,0 q/o, b). plha. aiternall b (Tidak Puas) sebesar l,s %

c) plhanaternaiirc(cukup)sebesar54or, d).ptihanatemarrd{puas)
sebesar25,2 o/. dan e). plhan a terratir e (Sangar Puas) s€besar 67,6 %

Unluk menga.a sis pengaruh pelayafa. dan promosi terhadap

keputusan pembelan konsume. sepalu Homyped d Depanenent starc
Pondok Gede Bekasi dengan memperihatkan ltnlkat maupun

perlbahannya yanq lerad dalam peialanan waktu penuis nensana sis



dengan menggunakan aplikasl sonware komputer SPSS verc 21 dergan

a, Persamaan Regresl

Y:5,419 +0,34sXr+0,470X,

Dar percamaan d alas mempunya arlisebagalbeikul:

1) Nrli 5.419 arrinya kepurlsan pembelan hanya sebesar s.419

apabia lanpa dpengaruhlpeayan.n dan p.omosi.

2) N |ai0.345 aninya setap peningkala. kuarlas pelay.n.n yang ada

mampu menngkalkan keplrusa. pehbelan sebesar 0.345,- ka

3) Nlai 0470 altnya setiap pemberan promos 1 kal saluan akan

mampu menngkalkan kepltusan pembe an sebesar 0.470,- kal

b, Menguji variabel - variabel bebas secara bersama-sama

Pengujian dua variabe bebas X secara bersama-sama lerhadap

variabe Y dlakukan denaan ui F Haslvana dperoleh adaah F tabe =

335 sedanqkan Fhituna diperoeh hasilsebesar 34 411

A PEddOE (CONK ]PROI,I]S PEIAYAIAN



Dengan membandinskan Fbu dan F ,.! terlihat bahwa FiM!>F?br

maka Ho d lo ak da. H dile ma, aninya varabel pelayanan dan promosi

secara bersama sama mempengaruhi Keputusan pembeian konslmen

- pdru For,ped d' Dpp"4Fa-rr \ro,e ooroor uFot B'(d'

c Koefisien Korelasi

a. Prcdlclors: (Consta nl), PR0MOSI, PETAYANAN

Dari hasiL pengolahan dala diperoeh koreasinya seb€s* 0,847

artinya oeav..an dan p@mosi mempunyai koreas yang sangat klat

terhadap kepullsan pembeian konsumen sepal! Nomyped Departemerl

Sl.rc Pondok Gede Bekasi.

d, KoensienDeierminasi

Besarnya pengrtuh pelayafan dan promosi lerhadap kepulusan

pembeia. konsumen sepatu Homyped Depademerl Srore Pondok Gede

Bekasi sebesar 71,307! sedangkan sisanya yang 28,20% lag

d pengatuhi iaktor lain sepedL. lokasi, keberadaan produk, harga dan lain'

Hasl pefellan menunluk(an adanya hlbuilan pelavanan dan

promosi lerhadap kepulusan pembeian konsumen sepal! Homyped

Mjusted R Sld Enorof

Tl8 697 535



Deparlenent stare Pondok Gede Bekas sebesar 0,347, arllnya

pe ayanan dan pr.mos mempufyaikore asiyang sanqat kuatdan posilif.

Sedangkan besamya pengaruh peayanan dan p@mos terhadap

kepurus.. pembelan konsumen sepal! llatyped Depanement store

Po.dok Gede Bekasi sebesar 71,30% Sedangkan sisanya 28,20% lagi

dipengaruhi varabe la n misa nya okasi, keberadaan prodlk harga dan

Agat Depanenenl Slare Pondok Gede Bekasi selalu fremberkan

kualtas peayanan, dan sebaiknya meibatka. seuruh perso.i

/e 9 bad ubL' 9d. ang.L'q d.nqan \on.Laer Pio 
' 
o.i /d1o

(elah diberkaf hendaknya terus ditnjau kembal dan beryaras

agar eblh menarik soliap buannya, aqar mampu bersanq dan

mena.ik banyak pengunjunq.

Hendakrya Depanenent Slore Pondok qede Bekasi, telap

memperhatkan mempenahankan dan rerus menetus ebih

menngkatkan pelayanan dan promosi sena men.a laklorlaktor

penduklnq lan.ya da am kepulusan pembeian Sepalu Homyped
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