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PT. Matahari Depanmcnt Store lbk. Plaza Mcdan Fair Medan 

merupakan pemsahaan yang bergerak dalam bisnis rite!. Sanyak perusahaan 

yang bergerak dalam usaha yang sama, sehingga perusahaan terus 

memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen serta 

gencar dalam mela.lrulcan kegia1an promosi agar Jconsumen tenarik untuk 

mengunjungi dan berbelanja pada PT. Matabari Department Store lbk. Plaza 

Medan Fair Medan . 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kualitas 

pelayanan dan promosi berpengarub terbadap keputusan pembelian produk 
sepatu dan sandal bomyped pada PT. Matahari Departement Store lbk. Plaza 

Medan Fair medan baik secara parsiaJ maupun secara simultan. 
Tujuan penelitian ini � untuk mengetabui apakah kualitas 

pelayanan dan promosi berpengaruh positif terbadap keputusan pembelian 

produk sepatu dan sandal Homyped dan melibat sejauh mana peranan kualitas 

pelayanan dan promosi dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis khususnya mengenai pengaruh lrualitas pelayanan dan 

promosi terl!adap keputusan pembelian produk separu dan sandal lconsumen 

pada PT. Matabari Department Store Thk. Plaza Medan Fair Medan, sebagai 

bahan ma.suk.kan yang dapat dijadikan saran dalam memberikan informasi 

yang berguna bagi PT. Matahari Depanment Store Thk. Plaza Medan Fair 

Medan mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap 
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keputusan pembelian konsumen, sena sebagai bahan referensi yang dapat 

menjadi bahan penelitian lanjutan atau sebagai bahan perbandingan bagi 

peneliti-peneliti selanjutnya. 

Sam pel dalam penelitian ini adalah konsumen yang berbelanja produk 

sepatu maupun sandal Homyped poda PT. Matahari Department Store Thk. 

Plaza Medan Fair Medan. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan 
data primer berupa pengamatan/observasi, dan memberikan daftar 

pertanyaan!angket. Teknik analisis yang dipergunakan adalah an.alisa regrcsi 

linear berganda dengan mem.akai program software SPSS 19.00/orwindows .. 
Berdasarkan basil pengolahan data dengan menggunakan program 

software SPSS 19.00 for windows, b.ahwa kualitas pelayanan dan promosi 

berpengarub positif terhadap keputusan pembelian produk sepatu dan sandal 
Homyped pada PT. Matabari Department Store Thk. Plaza Medan Fair 

Medan baik secara parsial maupun secara simultan. Kualitas pel.ayanan 

beJpengaruh signifikan terbadap keputusan pembelian dengan nilai t hltung 

sebesar sebesar 4,876. Diketahui untuk nilai t tabel (df - 58, a. = 0,05) 

sebesar I ,672. Hasil ini menunjukkan b.ahwa nilai t hltung > t tabel, artinya 

lrualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Sedangkan variabel promosi diperoleh nilai 3,925. basil ini juga 

menunjukkan bahwa nilai t hitung > nilai t tabel, artinya variabel promosi 

juga berpengaruh signi6kan terhadap keputusan pembelian produk sepatu dan 
sandal bomyped pada PT. Matahari Department Store Plaza Medan Fair 

Medan. Selain itu, kualitas pelayanan dan promosi juga berpengaruh terbadap 

kepotusan pembelian produk sepatu dan sandal homyped pada PT. Matahari 

Department Store Plaza Medan Fair Medan secara simultan dengan nilai F 

signifikan sebesar 0,000 atau lcbih reodah dari 0,05. 
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