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ABSTRAK 
Hasil Penelitian dilatarbelakangi  keputusan pembelian rokok Apache di Kota Kediri dipengaruhi 

oleh  kualitas produk, harga, dan promosi dengan rumusan masalah apakah ada pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel bebas dengan variabel terikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian rokok Apache di Kota 

Kediri serta menganalisis variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap keputusan 

pembelian produk rokok Apache pada konsumen. Populasi penelitian ini adalah pembeli produk rokok 
Apache di wilayah Kota Kediri. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan Accidental Random Sampling kepada 35 

responden yang terdiri dari Pelajar/Mahasiswa, PNS, Swasta, dan Wiraswasta. Variable dalam 
penelitian ini adalah kualitas produk, harga, dan promosi sebagai variable bebas dan keputusan 

pembelian sebagai variable terikat. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah dengan 

penyebaran angket kuesioner. Cara analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Analisis regresi 
linear berganda dengan Softwear SPSS 20 kemudian hasil analisis berupa angka-angka tersebut di 

tarik kesimpulan. Hasil dari penelitian pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukan kualitas 

produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian rokok Apache di Kota Kediri sebesar 

3,425 dengan taraf signifikan 0,002,0,05. Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
rokok Apache di Kota Kediri sebesar 3,663 dengan taraf signifikan 0,001<0,05. Promosi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian rokok Apache di Kota Kediri 2,565 dengan taraf signifikan 

0,001<0,05. ketiga variabel independen yang diteliti terbukti secara signifikan mempengaruhi 
keputusan pembelian. Kemudian melalui uji f dapat di ketahui bahwa secara bersamaan ketiga variabel 

tersebut mempengaruhi keputusan pembelian. Kesimpulan bahwa semakin baik/tinggi variabel 

kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada 

produk Apache di Kota Kediri. Dapat diketahui dari uji f hitung sebesar 78,247 dengan nilai signifikan 
0,000<0,05 yang berarti secara simultan atau bersama-sama kualitas produk, harga, dan promosi 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada produk Apache di Kota Kediri. 

 

KATA KUNCI  : Kualitas Produk, Harga, Promosi dan Keputusan Pembelian 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Keputusan pembelian adalah suatu 

keputusan seseorang di mana dia memilih 

salah satu dari beberapa alternatif pilihan 

yang ada dalam pilihan dan proses 

integrasi yang mengkombinasikan sikap 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau 

lebih perilaku alternatif. Menurut 

Schiffman dan Kanuk (2008:485), 

keputusan pembelian adalah seleksi 

terhadap dua pilihan alternatif atau lebih 

konsumen pada pembelian. Setiap hari 
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konsumen mengambil berbagai keputusan 

mengenai setiap aspek kehidupan sehari-

hari. Tetapi, kadang mengambil keputusan 

ini tanpa memikirkan bagaimana 

mengambil keputusan dan apa yang terlibat 

dalam proses pengambilan keputusan ini. 

Pilihan alternatif harus tersedia bagi 

seseorang ketika mengambil keputusan. 

Secara umum pemasaran dapat 

dikatakan sebagai pola pikir yang 

menyadari bahwa perusahaan tidak dapat 

bertahan tanpa adanya transaksi pembelian. 

Perusahaan harus dapat memasarkan 

barang atau jasa yang diproduksi kepada 

konsumen agar bertahan dan bersaing 

dengan perusahaan lain. Menurut 

Ghanimata dan Kamal (2012:2), kualitas 

produk merupakan senjata strategis yang 

potensial untuk mengalahkan pesaing. Jadi 

hanya perusahaan yang kualitas produk 

paling baik akan tumbuh dengan pesat, dan 

dalam jangka panjang perusahaan tersebut 

akan lebih berhasil dari perusahaan yang 

lain. 

Disamping kualitas produk dan harga, 

suatu perusahaan dalam mengeluarkan 

produk sebaiknya disesuaikan dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Dengan begitu maka produk dapat bersaing 

di pasaran, sehingga menjadikan konsumen 

memiliki banyak alternatif pilihan produk 

sebelum mengambil keputusan untuk 

membeli suatu produk yang ditawarkan. 

Hal inilah yang menjadi peran promosi 

penting untuk perusahaan. Dengan promosi 

perusahaan dapat mengkomunikasikan 

produk kepada konsumen. Keunggulan-

keunggulan dari produk dapat diketahui 

oleh konsumen dan bisa membuat 

konsumen tertarik untuk mencoba dan 

kemudian akan mengambil keputusan 

untuk membeli suatu produk tersebut. Jadi 

promosi merupakan suatu aspek yang 

penting dalam manajemen pemasaran 

karena dengan promosi bisa membuat 

konsumen yang semula tidak tertarik 

terhadap suatu produk bisa berubah fikiran 

dan menjadi tertarik pada produk tersebut. 

Perusahaan menggunakan promosi 

untuk memicu transaksi, sehingga 

konsumen mau membeli suatu merek 

tertentu serta mendorong tenaga penjual 

untuk secara agresif menjualnya. Selain itu 

promosi mampu merangsang permintaan 

akan suatu produk. Dengan promosi 

tersebut diharapkan konsumen mau 

mencoba produk tersebut dan mendorong 

konsumen yang sudah ada agar membeli 

produk lebih sering lagi sehingga akan 

terjadi pembelian ulang dan volume 

penjualan produk suatu perusahaan akan 

meningkat. Menurut Kotler (2008:426) 

promosi merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan antar perusahaan untuk 

mengkomunikasikan manfaat dari 

produknya dan untuk meyakinkan 
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konsumen sasaran agar membelinya. 

Faktor penting dalam mewujudkan tujuan 

penjualan suatu perusahaan. Agar 

konsumen bersedia menjadi langganan, 

mereka terlebih dahulu harus dapat 

mencoba atau meneliti barang-barang yang 

di produksi oleh perusahaan, akan tetapi 

mereka tidak akan melakukan hal tersebut 

jika kurang yakin terhadap barang itu. 

Disinilah perlunya mengadakan promosi 

yang terarah, karena diharapkan dapat 

memberikan pengaruh positif terhadap 

meningkatnya penjualan.  

Berdasarkan pemantauan yang 

dilakukan terdapat beberapa hal yang 

mempengaruhi keputusan pembelian oleh 

konsumen dalam membeli rokok 

“APACHE”, diantaranya karena ada 

banyak jenis rokok yang diproduksi sesuai 

keinginan konsumen. Jenis-jenis produk 

rokok Apache di antaranya adalah sebagai 

berikut Tabel 1 : 

Tabel 1 

Jenis-jenis varian rokok Apache 

No. Varian 
Isi Dalam 

Pack 

1 Apache Filter 12 12 Batang 

2 Apache Filter 16 16 Batang 

3 Apache Kretek 10 10 Batang 

4 Apache Kretek 12 12 Batang 

5 Apache Kretek 20 20 Batang 

6 Apache Blackgold 12 Batang 

7 Apache Menthol 12 Batang 

8 Apache Exclusive Mild 20 Batang 

9 Apache Exotic 12 Batang 

10 Apache Exotic Menthol 12 Batang 

11 Extreme Mild 16 Batang 

Sumber Data : Diolah Sendiri 

 

Dalam memasarkan produknya 

perusahaan rokok merek Apache 

mempunyai banyak sales montoris laki-

laki, tidak hanya itu untuk lebih dikenal 

brands dan kualitasnya perusahaan rokok 

merek Apache sering-sering mengadakan 

event kecil maupun besar dan menjadi 

sponsor-sponsor sebuah acara. 

Dapat dilihat tercatat volume penjualan 

semester pertama tahun 2015 sebagai 

berikut Tabel 1.2 : 

Tabel 2 

Volume penjualan semester pertama tahun 

2015 
Produk Penjualan 

Sigaret kretek mesin (SKM) 27,45 trilliun 

Sigaret kretek tangan (SKT) 9,09 trilliun 

Sigaret putih mesin 6,47 trilliun 

Sumber: majalah inilahREVIEW edisi ke-43 

Pada semester pertama, penjualan 

emiten rokok ini tumbuh 11,9% dari Rp 

39,09 trilliun menjadi Rp 43,74 trilliun. Ini 

ditopang oleh kenaikan volume penjualan 

domestik dan kenaikan harga produk 

rokok. Penjualan SKM naik 18,8% 

menjadi Rp 27,45 trilliun, penjualan SKT 

turun 2,1% ke posisi Rp 9,09 trilliun dan 

penjualan SPM tumbuh 7,7% menjadi Rp 

6,47 trilliun. Labanya stagnan di angka Rp 

4,09 trilliun. 

Dengan promosi yang baik diharapkan 

akan terjadi komunikasi antara produsen 

dengan konsumen. Kemudian dengan 

adanya komunikasi tersebut diharapkan 

dapat memperoleh konsumen baru dan 

mempertahankan konsumen lama, selain 
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itu produsen juga harus dapat memberikan 

kepuasan, pelayanan yang memikat dan 

memahami kebutuhan konsumen. 

Pelayanan yang dapat memuaskan 

konsumen akan berdampak terjadinya 

pembelian berulang-ulang yang berarti 

akan terjadi peningkatan penjualan (sale). 

Dengan pelayanan yang baik dapat 

menciptakan kepuasan dan loyalitas 

konsumen serta membantu menjaga jarak 

dengan pesaing. 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan di atas bahwa keputusan 

pembelian dapat mempengaruhi faktor 

kualitas produk, harga, dan promosi yang 

dapat menjadi pertimbangan dalam 

keputusan pembelian konsumen di 

perusahaan rokok merek Apache, maka 

penelitian ini berjudul “Pengaruh 

Kualitas Produk, Harga, dan Promosi 

Terhadap Keputusan Pembelian Rokok 

Apache di Kota Kediri”. 

Berdasarkan latar belakang dan 

pembatasan masalah diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian rokok Apache di Kota 

Kediri? 

2. Apakah harga berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian rokok 

Apache di Kota Kediri? 

3. Apakah promosi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian rokok Apache di Kota 

Kediri? 

4. Apakah kualitas produk, harga, dan 

promosi rokok secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian rokok Apache di 

Kota Kediri?. 

II. METODE 

Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel yang diteliti yaitu sebagai berikut, 

variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi penyebab 

berubahnya atau timbulnya variable 

dependen. Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah kualitas produkharga dan 

promosi. Variabel terikat adalah yang 

disebabkan atau dipengaruhi oleh adanya 

variable bebas atau variable independen. 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah keputusan pembelian.  

Indikator-indikator keputusan 

pembelian menurut Swasta dan Irawan 

(2005: 119) adalah: 1) Keputusan tentang 

jenis produk, 2) Keputusan tentang waktu 

pembelian, 3) Keputusan tentang merek. 

Harga adalah sejumlah uang yang 

dibebankan atas suatu produk atau jasa 

dengan sejumlah nilai yang ditukar 

konsumen atas manfaat-manfaat karena, 

memiliki atas menggunakan suatu produk 

atau harga. Indikatornya harga adalah : 1) 

Keterjangkauan harga, 2) Kesesuaian harga 
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dengan kualitas produk, 3) Daya saing 

harga.  

Promosi merupakan semua kegiatan 

yang ditujukan untuk memacu tingkat 

permintaan terhadap produk yang 

dipasarkan dengan komunikasi antara 

produsen dan konsumen. Komunikasi 

pemasaran perlu dilakukan guna 

memberitahukan produk yang akan 

dipasarkan. Indikator promosi antara lain: 

1) Promosi di media cetak, 2) Promosi di 

media elektronik, 3) Promosi 

menggunakan banner atau spanduk. 

Sumber data dalam penelitian ini 

adalah data primer. Data primer (primary 

data) merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui perantara). Jenis 

penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian survey.  

Menurut Sugiyono (2015:7), Data 

kuantitatif adalah data penelitian berupa 

angka-angka dan analisis menggunakan 

statistik. Data yang sudah kuantifikasikan 

ini kemudian diolah secara statistic dengan 

bantuan SPSS 20. 

Menurut Sugiono (2015:80), Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari objek atau subjek yang menjadi 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua 

konsumen rokok merek Apache di Kota 

Kediri. 

Menurut Sugiyono (2015:81) “sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Tehnik Sampel diambil berdasarkan non 

probabability sampling, dengan teknik 

menggunakan pendekatan aksidental 

sampling yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan atau siapapun yang 

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel. Karena 

konsumen rokok merek Apache di Kota 

Kediri jumlah populasinya tidak diketahui. 

Maka si peneliti berpedoman pada teorinya 

Arikunto.  

Menurut Arikunto (2007:116) 

penentuan pengambilan sampel sebagai 

berikut, “Apabila kurang dari 100 lebih 

baik diambil semua hingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi”. Jika 

jumlah subjeknya besar dapat diambil 

antara 10%-15% atau 20%-55%. Jadi 

sampel yang diambil dalam penelitian ini 

adalah 35 responden yang mengkonsumsi 

rokok Apache.  

Instrumen penelitian adalah sebuah alat 

yang digunakan untuk mengumpulkan data 

atau informasi yang bermanfaat untuk 

menjawab permasalahan penelitian. Variasi 

jenis instrumen penelitian adalah berupa 

angket, check list () dalam bentuk skala 

likert, dengan beberapa pertanyaan yang 
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jawabannya berupa skala deskriptif. 

Angket atau kuisioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden. 

Dalam penelitian ini kuisioner atau angket 

dimaksimalkan untuk mengambil 

informasi. 

Menurut Sugiyono (2015:121), 

validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat ke valitan 

suatu instrumen. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila mempunyai 

validitas tinggi, sebaliknya akan dikatakan 

kurang valid apabila validitas rendah. 

Adapun rumus yang digunakan untuk 

melakukan uji validitas angket adalah 

Rumus Korelasi Product Moment dengan : 

     
 ∑    ∑    ∑  

√  ∑    ∑  
 
   ∑    ∑    

 

Mengenai valid atau tidaknya 

instrumen dapat dilihat dengan 

membandingkan indeks korelasi dengan 

level signifikansi 5%. Bila signifikansi 

hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) 

maka dapat dikatakanvalid dan sebaliknya 

bila signifikansi hasil korelasi lebih besar 

dari 0,05 (5%) maka dinyatakan tidak 

valid. 

Menurut Sugiyono (2015:121), 

reliabilitas adalah bila suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Reliabel 

berarti dapat dipercaya, jadi dapat 

diandalkan. Arikunto (2007:196), 

menyatakan bahwa “Rumus Alpha 

digunakan untuk mencari reliabilitas 

instrument skornya bukan 1 dan 0 

misalnya angket atau soal bentuk 

uraian.Untuk itu, pada penelitian ini 

menggunakan rumus Alpha dalam uji 

reliabilitas. Adapun rumus Alpha adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji hipotesis 

sesuai dengan ketentuan bahwa dalam uji 

regresi linier berganda harus dilakukan 

harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih 

dahulu agar penelitian tidak bias dan untuk 

menguji kesalahan model regresi yang 

digunakan dalam penelitian. pengujian 

asumsi klasik yang dilakukan adalah:  

a. Uji Normalitas 

b. Uji Multikolinearitas 

c. Uji Autokorelasi 

d. Uji Hesteroskedastisitas 

2. Uji Regresi Linier Berganda 

Y1 = a + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e 

3. Uji Koefisien Determinasi 
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4. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh bersama-sama variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Untuk 

mengetahui signifikansi atau tidak 

pengaruh bersama-sama variabel bebas 

terhadap variabel terikat maka digunakan 

probability sebesar 5% (α – 0,05). Uji F 

dalam penelitian ini meggunakan komputer 

dengan bantuan SPSS 20. Hasil uji f pada 

SPSS dapat dilihat tabel ANOVA dalam 

kolom sign. 

1) Jika probabilitas signifikansi ≥ α 

0,05maka Ho diterima dan Ha ditolak.  

2) Jika probalilitas signifikan< α 

0,05maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

3) Taraf signifikansi = 5% 

4) Derajat kebebasan (df) = n-1 

b. Uji f 

Uji F digunakan untuk menguji 

variabel-variabel bebas secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel terikat. 

Pengujian ini dilakukan dengan cara 

menggunakan taraf signifikansi terhadap 

variabel terikat. Uji F dalam penelitian ini 

menggunakan komputer dengan bantuan 

SPSS 20. 

Dasar keputusan pembelian adalah 

menggunakan angka probabilitas 

signifikan, yaitu:  

1) Apabila probabilitas signifikan ≥ 

0,05maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2) Apabila probalilitas signifikan < 

0,05maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 

Gambar 1 

Grafik Histogram Hasil Uji Normalitas 

Berdasarkan gambar di atas dapat 

dilihat bahwa data telah berdistribusi 

normal. Hal ini ditunjukkan gambar 

tersebut sudah memenuhi dasar 

pengambilan keputusan, bahwa data 

memiliki puncak tepat di tengah-tengah 

titik nol membagi 2 sama besar dan tidak 

memenceng ke kanan maupun ke kiri 

sehingga grafik histogramnya 

menunjukkan distribusi normal,  maka 

model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Tabel 3 

Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficients

a
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Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

  
,356 2,809 
,311 3,214 
,346 2,888 

a. Dependent Variable: Keputusan 
pembelian 

Sumber  Data : Diolah SPSS V 20,0 
 

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat 

bahwa variabel Kualitas Produk, Harga, 

dan Promosi memiliki nilai Tolerance 

sebesar 0,356 ; 0,311 ; 0,346 yang lebih 

besar dari 0,10 dan VIF sebesar 2,809; 

3,124 ; 2,888, yang lebih kecil dari 10.  

dengan demikian dalam model ini tidak 

ada masalah multikolinieritas. 

 

 

 

c. Uji Heterokedastisitas 

 

Gambar 2 

Grafik Scaterplots 

 

Berdasarkan gambar 2 yang 

ditunjukkan oleh grafik scatterplot terlihat 

bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik di atas maupun dibawah 

angka 0 pada sumbu Y. Dan ini 

menunjukkan bahwa model regresi ini 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Tabel 4 

Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 ,940
a
 ,883 ,872 ,41398 2,136 

a. Predictors: (Constant), Promosi, Kualitas produk, Harga 
b. Dependent Variable: Keputusan pembelian 

Sumber : Data Diolah, SPSS V 20,0,2016 

 

Hasil pengujian autokolerasi di atas 

didapat nilai Durbin-Watson (DW) yang 

dihasilkan dari model regresi adalah 2,136 

sedangkan dari tabel Durbin-Watson (DW) 

dengan signifikan  0,05 atau 5% dan 

jumlah data responden (n) = 35, serta 

(jumlah variabel independen) = 3 maka 

diperoleh nilai dU sebesar 1,650. Batas 

bawah (dL) yakni 1,229  Nilai DW 2,462 

lebih besar dari batas atas (dU) yakni 

1,650.  1,583<2,462<1,283 dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat 

autokolerasi positif maupun negatif. 
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2. Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 5 

Analisis Regresi Linear Berganda 

a. Dependent Variable: Keputusan pembelian 
Sumber : Data Primer Di Olah, SPSS V 20,0 

 

Berdasarkan Tabel 5 di atas, maka 

didapat persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut : 

Y = 0,465 + 0,342X1 + 0,403X2 + 0,230X3 

+ e 

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan 

bahwa persamaan regresi linear berganda 

yang diperoleh dari hasil uji analisis yaitu 

Y = 0,465 + 0,342X1 + 0,403X2 + 0,230X3 

+ e persamaan regresi tersebut mempunyai 

makna sebagai berikut : 

a. Konstanta sebesar 0,465 menyatakan 

bahwa jika variabel (X1) kualitas 

produk, (X2) harga, (X3) promosi 

dianggap konstanta, maka keputusan 

pembelian (Y) akan menjadi 0,465. 

b. Koefisien regresi variabel Kualitas 

Produk (X1) sebesar 0,342 menyatakan 

bahwa setiap kenaikan 1 satuan 

variabel X1 (kualitas produk) akan 

menaikkan nilai keputusan pembelian 

(Y) 0,342.  

c. Koefisien regresi variabel Harga (X2) 

sebesar 0,403 menyatakan bahwa 

setiap kenaikan 1 satuan variabel X2 

(harga) akan menaikkan nilai  

keputusan pembelian (Y) 0,403. 

d. Koefisien regresi variabel Promosi (X3) 

sebesar 0,230 menyatakan bahwa 

setiap kenaikan 1 satuan variabel X3 

(promosi) akan menaikkan nilai  

keputusan pembelian (Y) 0,230. 

Berdasarkan penelitian ini variabel 

harga (X2) yang merupakan variabel 

paling dominan/ besar pengaruhnya 

terhadap keputusan pembelian rokok 

Apache di Kota Kediri. selanjutnya 

dipengaruhi oleh variabel Kualitas Produk 

(X1), dan kemudian dipengaruhi oleh 

variabel Promosi (X3), di mana untuk 

menentukan mana yang paling dominan 

diurutkan sampai yang terkecil dilihat dari 

nilai koefisien regresi yang dimiliki 

masing-masing variabel.  

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) ,465 ,821  ,566 ,575   

Kualitas produk ,342 ,100 ,352 3,425 ,002 ,356 2,809 

Harga ,403 ,110 ,403 3,663 ,001 ,311 3,214 

Promosi ,230 ,090 ,267 2,565 ,015 ,346 2,888 
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3. Koefisien Determinasi 

Tabel 7 

Koefisien Determinasi 

Sumber : Data Primer Diolah, SPSS V 20,0 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 

4.7 diperoleh nilai R Square sebesar 0,883. 

dengan demikian menunjukkan bahwa 

kualitas produk, harga, dan promosi dapat 

menjelaskan Keputusan pembelian sebesar 

88,3% dan sisanya yaitu 11,7% dijelaskan 

variabel lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Tabel 8 

Hasil Perhitungan Uji t 

Sumber : Data Primer Diolah, SPSS V 20,0 
 

Cara yang bisa ditempuh yaitu dengan 

membandingkan nilai signifikansi terbesar 

yang telah ditentukan yaitu sebesar 5% 

atau 0,05. Berdasarkan dari perhitungan 

pada tabel di atas diketahui bahwa :  

 

 

1) Variabel kualitas produk (X1) 

Diperoleh t hitung harga sebesar 

3,425 dengan taraf signifikan 0,002 < 

0,05. Hal ini berarti Ho ditolak dan H1 

diterima dan hasil ini menyatakan 

bahwa kualitas produk (X1) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian dengan koefisien 

sebesar 0,100 

2) Variabel harga (X2) 

Diperoleh t hitung variabel seleksi 

sebesar 3,663 dengan taraf signifikan 

0,001 < 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak 

dan H2 diterima dan hasil ini 

menyatakan bahwa variabel harga (X2) 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian dengan 

koefisien sebesar 0,110. 

3) Variabel promosi (X3) 

Diperoleh t hitung variabel seleksi 

sebesar 2,565 dengan taraf signifikan 

0,015 < 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak 

dan H2 diterima dan hasil ini 

menyatakan bahwa variabel promosi 

(X3) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian dengan koefisien sebesar 

0,090. 

 

 

 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

1 ,940
a
 ,883 ,872 

Coefficients
a
 

Model Unstandardize
d Coefficients 

Standar-
dized 
Coef-

ficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constan

t) 
,465 ,821 

 
,566 ,575 

Kualitas 
produk 

,342 ,100 ,352 3,425 ,002 

Harga ,403 ,110 ,403 3,663 ,001 

Promosi ,230 ,090 ,267 2,565 ,015 

a. Dependent Variable: Keputusan pembelian 
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b. Uji F 

Tabel 9 

Hasil Perhitungan Uji F 
ANOVA

a
 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regres-
sion 

40,230 3 13,410 
78,24

7 
,000

b
 

Residual 5,313 31 ,171   

Total 45,543 34    

a. Predictors: (Constant), Promosi, Harga, Kualitas Produk 
b. Dependent Variable : Keputusan Peembelian 

Sumber : Data Primer Di Olah, SPSS V 20,0 

 

Dari perhitungan uji signifikansi 

simultan (uji statistik F) di atas dapat 

diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 

78,247 dengan nilai signifikansi 0,000 < 

0,05 yang berarti secara simultan atau 

bersama-sama kualitas produk (X1), harga 

(X2), dan promosi (X3) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

(Y). 

B. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan 

Promosi terhadap Keputusan Pembelian 

rokok Apache di Kota Kediri dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kualitas Produk berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan 

pembelian rokok Apache di Kota 

Kediri sebesar 3,425 dengan taraf 

signifikan 0,002 < 0,05. Hal ini 

berarti, semakin tinggi kualitas produk 

rokok Apache yang diberikan kepada 

konsumen, maka akan meningkatkan 

keputusan pembelian rokok Apache di 

Kota Kediri. 

2. Harga berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan pembelian rokok Apache di 

Kota Kediri sebesar 3,663 dengan 

taraf signifikan 0,001< 0,05. Hal ini 

berarti, harga yang ditawarkan dapat 

bersaing dengan konsumen rokok lain, 

sehingga harga berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian oleh konsumen 

rokok Apache di Kota Kediri. 

3. Promosi berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan pembelian rokok 

Apache di Kota Kediri sebesar 2,565 

dengan taraf signifikan 0,015< 0,05. 

Hal ini berarti, semakin banyak 

promosi rokok Apache yang diberikan 

kepada konsumen, maka akan 

meningatkan keputusan pembelian 

konsumen terhadap rokok Apache di 

Kota Kediri. 

4. Kualitas Produk, Harga, dan Promosi 

berpengaruh signifikan bahwa 

diketahui nilai F hitung sebesar 78,247 

dengan nilai signifikan 0,000<0,05 

yang berarti secara simultan atau 

bersama-sama kualitas produk, harga, 

dan promosi berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan pembelian rokok 

Apache di Kota Kediri. 
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