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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi dengan Fenomena banyaknya bermunculan restaurant cepat 

saji (fastfood) dengan berbagai merek serta varian produk yang tentunya secara mudah ditemukan di 

restaurant cepat saji (fastfood). Kemunculan restaurant- restaurant baru semakin memperketat 

persaingan diantara yang sudah ada sebelumnya, dengan adanya persaingan yang ketat restaurant cepat 

saji dituntut untuk mampu mempertahankan posisi dan menggeser kompetitor lainnya demi menguasai 

pangsa pasar. 

 Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) apakah kualitas produk, harga dan kualitas 

pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di Mc.Donald’s Kota 

Kediri? (2) apakah kualitas produk, harga dan kualitas pelayanan secara secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian di Mc.Donald’s Kota Kediri? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampel 

menggunakan teknik non probability sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden. Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, Analisis Regresi Linier 

Berganda, Uji Koefisien Determinasi dan Uji Hipotesis. dengan bantuan program SPSS For Windows 

Versi 23. 

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Kualitas produk, harga dan kualitas pelayanan secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di Mc.Donald’s Kota Kediri. (2) 

Kualitas produk, harga dan kualitas pelayanan secara secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian di Mc.Donald’s Kota Kediri. 

 

 

Kata Kunci: Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Kualitas Pelayanan, Keputusan Pembelian. 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini tidak heran 

lagi apabila manusia pada jaman 

sekarang lebih menyukai makanan cepat 

saji (fast food). Menikmati makanan siap 

saji kini bukan lagi sekadar untuk  

 

memenuhi kebutuhan primer tapi 

sebagai bagian dari gaya hidup, di mana 

food court,cafe, kedai kopi, restoran 

makanan cepat saji menjadi tempat 

berkumpul yang amat diminati.  

Sejarah fast food sendiri telah ada sejak 

lama bahkan sebelum namanya menjadi 

fast food. Sebelumnya fast food dikenal 

sebagai quick service restoran. Ide 

restoran cepat saji ini berawal dari 

budaya romawi kuno dimana konsep 

makanan siap saji itu ada selama 

permainan dan aktivitas budaya. Salah 

satu fakta sejarah makanan cepat saji 
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adalah bahwa industri bisnis makanan 

cepat saji global yang tumbuh sebesar 

4,7% pada tahun 2006 dan raja-raja 

makanan cepat saji seperti Mc.Donald’s 

memiliki gerai makanan hampir 31.000 

berjalan di 126 negara dan 6 benua. 

(sumber:Euromonitor internasional fast 

food di Indonesia) 

Selain itu, di negara 

berkembang seperti India, bisnis 

makanan cepat saji tumbuh pada 

tingkat yang luar biasa, dengan 

tingkat pertumbuhan sebesar 41% per 

tahun. Inti dari makanan cepat saji 

terletak pada pelayanan yang cepat 

dan ketersediaan makanan yang siap 

dimasak. Ini merupakan bagian dari 

fenomena abad ke 20 ketika manusia 

modern menjadi sangat sibuk dan 

membutuhkan sesuatu yang serba 

cepat. Hal ini membuat resto dan 

outlet makanan cepat saji 

mendapatkan popularitas besar. 

Melihat pesaing yang semakin 

menjamur ini Mc.Donald's harus 

meciptakan kualitas produk, harga, 

dan kualitas pelayanan perusahaan 

yang baik guna menciptakan 

kepuasan pelangan yang bertujuan 

untuk menciptakan loyalitas 

pelanggan. Karena itu pengetahuan 

akan kualitas produk, harga, dan 

deliver order perusahaan sangat 

diperlukan untuk menyusun langkah 

strategis dalam meningkatkan 

eksistensi usaha mereka yang 

nantinya diharapkan dapat 

meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. 

Proses pengambilan 

keputusan pembelian pada setiap 

orang pada dasarnya adalah sama, 

namun proses pengambilan keputusan 

tersebut akan diwarnai oleh ciri 

kepribadian, usia, pendapatan dan 

gaya hidupnya. Menurut Schiffman 

dan Kanuk (dalam Wijayanti, 2011) 

secara umum keputusan pembelian 

adalah seleksi dari dua atau lebih 

pilihan alternatif. Tindakan memilih 

tersebut diperjelas lagi oleh 

Dharmmesta dan Handoko (2010) 

sebagai tindakan pengambilan 

keputusan yang meliputi keputusan 

tentang jenis dan manfaat produk, 

keputusan tentang bentuk produk, 

keputusan tentang merek, keputusan 

tentang jumlah produk, keputusan 

tentang penjualnya dan keputusan 

tentang waktu pembelian serta cara 

pembayarannya. 

Berdasarkan pendapat-

pendapat tersebut istilah keputusan 

pembelian dapat diartikan sebagai 

bagian dari perilaku konsumen yang 

bertujuan untuk menentukan proses 

pengembangan keputusan dalam 

membeli suatu barang atau jasa 
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dimana individu terlibat secara 

langsung dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang atau jasa 

yang ditawarkan tersebut. Oleh 

karena itukesimpulan terbaik individu 

untuk melakukan pembelian 

terbentuk berdasarkan kebutuhan dan 

keinginannya. 

 Menurut Kotler dan Amstrong 

(2010), Kualitas produk adalah 

kemampuan suatu produk untuk 

melaksanakan fungsinya meliputi, 

daya tahan keandalan,ketepatan 

kemudahan operasi dan perbaikan 

serta atribut bernilai lainnya. Oleh 

sebab itu, baik tidaknya kualitas 

produk tergantung pada kemampuan 

penyedia jasa dalam memenuhi 

harapan pelanggannya secara 

konsisten.Setelah mewujudkan 

kualitas produk perusahaan perlu 

memperhatikan harga.  

Menurut Hasan (2013:522) 

harga sebagai cara menyerang 

pesaing atau pengganti nilai atau 

kualitas. Namun harga juga dapat 

menjadi indikator kualitas diman 

suatu produk dengan kualitas tinggi 

akan berani dipatok dengan harga 

yang tinggi juga. Harga juga dapat 

mempengaruhi konsumen dalam 

mengambil keputusan untuk 

melakukan pembelian suatu produk. 

Harga yang disajikan Mc.Donalds 

sangat beragam, dapat bersaing 

dengan perusahaan serupa dan dapat 

dijangkau oleh semua kalangan 

masyarakat. Hal ini dibuktikan 

dengan kehadiran menu hemat setiap 

harinya. Para pelanggan dapat 

menikmati sajian french fries, Mc 

float, bubur ayam, dan lain-lain.  

Menurut Kotler (2010:25) 

kualitas pelayanan merupakan 

totalitas dari bentuk karakteristik 

barang atau jasa yang menunjukkan 

kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan pelanggan, baik yang 

nampak jelas maupun yang 

tersembunyi. Dari definisi diatas 

dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan merupakan sebuah 

tingkatan kemampuan (ability) dari 

perusahaan dalam memberikan segala 

yang menjadi harapan pelanggan 

dalam memenuhi kebutuhannya. 

Pelayanan juga dapat didefinisikan 

sebagai sesuatu yang tidak tampak 

dan mudah hilang. Variabel ini sangat 

penting dalam proses keputusan 

pembelian karena pelayanan yang 

memuaskan konsumen akan 

berdampak pada terjadinya pembelian 

berulang ulang yang pada akhirnya 

akan meningkatkan penjualan. 

Berdasarkan uraian latar 

belakang diatas peneliti akan 

melakukan penelitian yang berjudul 
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“Pengaruh Kualitas Produk, Harga 

dan Kualitas Pelayanan terhadap 

Keputusan Pembelian oleh 

Konsumen  Di Mc.Donald’s Kota 

Kediri” 

 

I. METODE 

Variabel terikat atau variabel 

dependen (Y) dalam penelitian ini adalah 

Keputusan Pembelian. Sedangkan 

variabel bebas atau variabel independent 

(X) dalam penelitian ini adalah kualitas 

produk, harga dankualitas pelayanan. 

1. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pembeli Mc.Donald’s 

yang jumlahnya tidak terbatas dan 

tidak diketahui jumlahnya. 

Teknik sampel dalam peneliti 

ini  menggunakan teknik non 

probability sampling, menurut  

 

Sanusi (2014:89) teknik non 

probability sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel dimana tidak 

semua populasi dalam posisi yang 

sama-sama memiliki peluang untuk 

dipilih menjadi sampel.Teknik 

nonprobability sampling yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah sampling 

kuota. 

Sedangkan kriteria sampel 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a) Responden yang memiliki usia 

diatas 17 tahun 

b) Responden yang membeli di 

Mc.Donald’s Kota Kediri 

c) Konsumen yang terlibat 

langsung dalam keputusan 

pembelian 

Dalam penenlitian ini me-

ngunakan analisis dengan kolerasi 

atau regresi berganda. Dalam 

penelitian ini mengunakan 4 variabel 

(bebas dan terikat), maka jumlah 

anggota sampel 30 konsumen.sampel 

yang diambil dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 30 orang yang 

respondennya berstatus konsumen 

Doticdonuts di Kota Malang 

 

Jenis 

Kelamin 

Jumlah 

responden 

Presentase 

Wanita 15 50% 

Pria 15 50% 

Total 30 100% 

 

2. Instrumen Penelitian dan Teknik 

Pengumpulan Data 

Pendekatan penelitian dalam 

penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, yaitu peneliti menyusun 

instrumen penelitian kuantitatif 

dengan menyebar kuesioner untuk 

mendapatkan data penelitian, 

selanjutnya data yang diperoleh 
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tersebut diproses dengan cara 

memberi simbol angka untuk 

selajutnya diolah dengan 

menggunakan SPSS versi-23. 

Penelitian ini menggunakan 

teknik kualitas.Teknik kualitas 

Menurut Sugiyono (2016:59) adalah 

hubungan yang bersifat sebab 

akibat. Jadi, disini ada variabel 

independen (mempengaruhi) dan 

variabel dependen (dipengaruhi) 

untuk membuktikan kualitas produk, 

harga dan kualitas pelayanan 

sebagai variabel bebas dan 

keputusan pembelian sebagai 

variabel terikat. 

 

II. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. HASIL ANALISIS DATA 

Berdasarkan perhitungan uji 

asumsi klasik dalam penelitian ini 

dengan dibantu program SPSS versi 

23 dalam proses perhitungannya 

dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Berdasarkan uji normalitas 

yang telah dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 

23, diperoleh gambar sebagai 

berikut: 

 

Sumber : Output SPSS 23 

 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas 

Dari gambar diatas, dapat 

diketahui bahwa data menyebar 

disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal. 

Fakta untuk membuktikan bahwa 

model regresi memenuhi asumsi 

normalitas, karena data dari hasil 

jawaban responden tentang 

kualitas produk, harga dan kualitas 

pelayanan dan Keputusan 

Pembelian adalah  

 

menyebar mengikuti garis diagonal 

dan berada disekitar garis 

diagonal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan uji 

heteroskedastisitas yang telah 

dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 23, diperoleh 

gambar sebagai berikut : 
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Sumber : Output SPSS 23 

Gambar 4.2 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan gambar diatas, 

diketahui bahwa titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Hal ini 

dapat diartikan bahwa data dari 

hasil jawaban responden tentang 

kualitas produk, harga dan kualitas 

pelayanan tidak mempunyai 

standar deviasi atau penyimpangan 

data yang sama terhadap 

Keputusan Pembelian. 

c. Uji Autokorelasi 

Berdasarkan uji autokorelasi 

yang telah dilakukan dengan  

menggunakan program SPSS versi 

23 dengan melihat nilai Durbin-

Watson dapat dilihat pada tabel 4.9 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat 

diketahui bahwa Durbin-Watson 

yang dihasilkan adalah 1,644. 

Banyaknya variabel bebas adalah 3 

dan jumlah sampel adalah 30, 

maka diketahui nilai du adalah 

1,64, sehingga dapat diketahui 

nilai durbin-watsonnya adalah  4-

du = 4 – 1,64 = 2,36. Dapat 

disimpulakan bahwa nilai Durbin-

Watson terletak antara du s/d 4-u, 

sehingga asumsi autokorelasi telah 

terpenuhi. 

d. Uji Multikolineritas 

Berdasarkan uji 

multikolineritas yang telah 

dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 23 dengan  

melihat nilai VIF dapat dilihat 

pada tabel 4.4 sebagai berikut : 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat 

dilihat bahwa variabelkualitas 

produk, harga dan kualitas 

pelayanan memiliki nilai VIF lebih 

Model Summary
b
 

M

od

el R 

R 

Squ

are 

Adjus

ted R 

Squar

e 

Std. 

Error 

of the 

Estim

ate 

Durbi

n-

Watso

n 

1 ,60

3
a
 

,364 ,291 3.016 1.644 

a. Predictors: (Constant), KUALITAS 

PRODUK, HARGA, KUALITAS 

PELAYANAN 

b. Dependent Variable: KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 
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kecil dari 10, yaitu masing-masing 

sebesar 1,055, 1,058 dan 

1,101.Dengan demikian dalam 

model ini tidak terjadi 

multikolineritas. 

e. Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi linier berganda yang telah 

dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 23, diperoleh 

nilai sebagai berikut 

Berdasarkan hasil 

perhitungan diatas maka persamaan 

regresi disusun sebagai berikut : 

Y = 33,930 + 0,465 X1 + 0,543 X2 

+ (-0,474) X3 

Artinya : 

a. Nilai a yaitu 33,930, artinya 

apabila variabel kualitas produk, 

harga dan kualitas pelayanan 

memiliki hubungan positif 

terhadap variabel terikat yaitu 

keputusan pembeian 

b. Regresi X1 0,465. Besarnya 

koefisien variabel kualitas produk 

adalah sebesar 0,465, artinya 

bahwa setiap peningkatan kualitas 

produk secara positif naik 1 

(satuan) akan mengakibatkan 

peningkatan keputusan pembelian 

sebesar 0,465, bila variabel lainnya 

konstan. 

c. Regresi X2 0,543. Besarnya 

koefisien variabel harga adalah 

sebesar 0,543, artinya bahwa setiap 

peningkatan harga secara positif 

naik 1 (satuan) akan 

mengakibatkan peningkatan 

keputusan pembelian sebesar 

0,543, bila variabel lainnya 

konstan. 

d. Regresi X3 -0,474. Besarnya 

koefisien variabel kualitas 

pelayanan adalah sebesar -0,474 , 

artinya bahwa setiap penurunan 

kualitas pelayanan secara positif 

naik 1 (satuan) akan 

mengakibatkan penurunan 

keputusan pembelian sebesar -

0,474, bila variabel lainnya 

konstan. 

e. Dari variabel kualitas produk, 

harga dan kualitas pelayanan yang 

memiliki pengaruh dominan 

terhadap keputusan pembelian 

adalah variabel X1 yaitu kualitas 

produk yang memiliki besaran 

koefisien variabel sebesar 0,465, 

hasil paling besar di antara 

variabel yang lain. 

f. Uji Koefisien Determinasi 

(Adjusted R
2
) 

Berdasarkan uji koefisien 

determinasi (Adjusted R
2
) yang 

telah dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 

versi 23 dengan melihat 

nilai R-Square dapat dilihat pada 

tabel 4.5 sebagai berikut : 

table 4.5 
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Hasil Uji Koefisien 

Determinasi (Adjusted R
2
) 

 

 

Menggunakan adjusted r 

ssquare karena ketika menambah 

variable independennilai adjusted r 

square tidak selalu lebih besar (di 

sesuaikan). Berdasarkan tabel diatas 

dapat diketahu bahwa nilai Adjusted 

R Square adalah 0,364 dan hal ini 

menunjukkan bahwa besarnya 

variasi kualitas produk (X1), harga 

(X2) dan kualitas pelayanan (X3) 

dalam menjelaskan variasi keputusan 

pembelian (Y) adalah sebesar 36,4%. 

Berarti masih ada variasi lain sebesar 

63,3% yang dapat menjelaskan 

variasi keputusan pembelian tetapi 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

g. Uji T (Parsial) 

Berdasarkan hasil uji t yang 

telah dilakukan dengan 

menggunakan SPSS versi 23, 

diperoleh nilai sebagai berikut tabel 

4.6 

Tabel 4.6 

 Uji T 

 

Berdasarkan nilai yang 

diperoleh dari perhitungan diatas 

diketahui bahwa : 

1. Berdasarkan hasil uji t 

(parsial) pada tabel 4.6 

diperoleh nilai signifikan 

kualitas produk 0,025. Karena 

nilai signifikan lebih kecil dari 

0,05 berarti Ho ditolak dan H1 

diterima. Artinya, kualitas 

produk (X1) secara parsial 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Squa

re 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

Durbin

-

Watso

n 

1 ,603
a
 ,364 ,291 3,016 1,644 

a. Predictors: (Constant), KUALITAS 

PRODUK, HARGA, KUALITAS 

PELAYANAN 

b. Dependent Variable: KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 

Coefficients
a
 

Model 

Unstand

ardized 

Coeffici

ents 

Stan

dard

ized 

Coe

ffici

ents 

T 

Si

g. 

Collin

earity 

Statist

ics 

B 

Std. 

Err

or 

Bet

a 

Tol

era

nce 

VI

F 

1 (Const

ant) 

33,

930 

10,

897 
 

3,1

14 

,00

4 
  

Kualit

as 

produ

k 

,46

5 

,19

5 
,383 

2,3

84 

,02

5 

,94

8 

1,0

55 

harga ,54

3 

,27

6 
,316 

1,9

64 

,06

0 

,94

5 

1,0

58 

Kualit

as 

pelaya

nan 

-

,47

4 

,21

3 

-

,365 

-

2,2

21 

,03

5 

,90

8 

1,1

01 

a. Dependent Variable: 

KEPUTUSAN PEMBELIAN 
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berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelain 

(Y).  

2. Berdasarkan hasil uji t 

(parsial) pada tabel 4.6 

diperoleh nilai signifikan 

harga0,060. Karena nilai 

signifikan lebih besardari 0,05 

berarti Ho diterima dan H2 

ditolak. Artinya, harga secara 

parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian.. 

3. Berdasarkan hasil uji t (parsial) 

pada tabel 4.6 diperoleh nilai 

signifikan kualitas pelayanan  

0,035. Karena nilai signifikan 

lebih kecil dari 0,05 berarti Ho 

ditolak dan H3 diterima. 

Artinya, kualitas pelayanan 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian.  

h. Uji F (Simultan) 

Berdasarkan hasil uji f yang 

telah dilakukan dengan 

menggunakan SPSS versi 23, 

diperoleh nilai sebagai berikut  

 

Berdasakan hasil uji F 

(simultan) pada tabel 4.12 

diperoleh nilai F hitung sebesar 

4,693 dengan signifikan 0,07. Hal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

ni menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji F variabel kualitas 

produk, harga dan kualitas 

pelayanan<0,05. Karena nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,05 

berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya, kualitas produk, harga dan 

kualitas pelayanan secara bersama-

sama mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian.  

 

VI. KESIMPULA$N 

Berdasarkan hasil analisis data diatas  

maka, dapat disimpulkan : 

1. Ada pengaruh yang signifikan 

antara kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian produk 

makanan Mc.Donald’s. Hal ini 

didukung dengan perolehanNilai 

t hitung variabel kualitas produk 

lebih besar dari nilai t tabel 

(4,693>1,683) dan nilai 

Tabel Uji F 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Squar

e F Sig. 

1 Regre

ssion 
135,413 3 

45,13

8 

4,96

3 

,007
b
 

Resid
ual 

236,453 26 9,09   

Total 371,867 29    

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 

b. Predictors: (Constant), ATRIBUT 

PRODUK, CITA RASA, PERSEPSI 

KUALITAS 
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signifikannya (sig.) lebih kecil 

dari α yang disyaratkan 

(0,000<0,05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa variabel 

kualitas produk mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

Mc.Donald’s kota kediri. Hal ini 

menunjukkan hipotesis nol 

ditolak dan h1 diterima, sehingga 

disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh kualitas produk dengan 

keputusan pembelian. Dalam hal 

ini didukung pula oleh nilai 

probabilitas sebesar 0,000<0,05. 

Hasil ini menunjukkan bahwa  

 

semakin baik kualitas produk 

dalam konsumen maka semakin 

besar pula minat konsumen yang 

dalam hal ini adalah Masyarakat 

di kota kediri untuk memutuskan 

melakukan pembelian 

2. Ada pengaruh yang tidak 

signifikan antara harga terhadap 

keputusan pembelian produk 

makananMc.Donald’s kota 

kediri. Hal ini didukung dengan 

perolehan nilai t hitung variabel 

persepsi kualitas lebih besardari 

nilai t tabel (1,964>1,683) dan 

nilai signifikannya (sig.) lebih 

besar dari α yang disyaratkan 

(0,060<0,05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa variabel 

harga tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian Makanan di 

mc.donald’s kota kediri 

3. Ada pengaruh signifikan antara 

kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian produk 

makanan mc.donald’s koya 

kediri. Hal ini didukung dengan 

perolehan nilai t hitung variabel 

atribut produk Nilai t hitung 

variabel kualitas pelayanan (X3) 

lebih kecil dari nilai t tabel (-

2,221<1,683) dan nilai 

signifikannya (sig.) lebih kecil 

dari α yang di isyaratkan 

(0,035<0,05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa variabel 

kualitas pelayanan mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

Makanan mc.donald’s kota kediri 

 

4. Kualitas produk, haraga dan 

kualitas pelayanan secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian. 

Makanan Mc.Donald’s kot 

kediri.  

Atribut Produk  secara bersama-

sama mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y). 
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