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ABSTRAK 

 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh Kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian Sepeda Motor Honda Beat (studi mahasiswa UN PGRI Kediri Angkatan 2016). 

(2) pengaruh Harga terhadap keputusan pembelian Sepeda Motor Honda Beat (studi mahasiswa UN 

PGRI Kediri Angkatan 2016). (3) pengaruh Promosi terhadap keputusan pembelian Sepeda Motor 

Honda Beat (studi mahasiswa UN PGRI Kediri Angkatan 2016). (4) pengaruh Kualitas produk, Harga, 

dan Promosi terhadap keputusan pembelian Sepeda Motor Honda Beat (studi mahasiswa UN PGRI 

Kediri Angkatan 2016). 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penelitian kausalitas. 

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa UN PGRI Kediri Angkatan 2016  yang mengendarai 

sepeda motor honda beat. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Rescoe maka 

jumlah anggota sampel minimal 10 kali variabel yang diteliti, dalam penelitian ini ada 4 variabel 

(bebas dan terikat), maka jumlah anggota sampel 10x4 = 40 pengguna sepeda motor honda. Uji 

penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda dengan software SPSS for windows versi 

23. 

 simpulan dari penelitian ini adalah (1) kualitas produk secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian sepeda motor honda beat (2) harga secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor honda beat (3) promosi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor honda beat (4) kualitas produk, 

harga, promosi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor 

honda beat. 

 

Kata Kunci :kualitas produk, harga, promosi, keputusan pembelian. 
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I. LATAR BELAKANG  

Sekarang ini transportasi 

merupakan salah satu sarana yang 

sangat di butuhkan oleh semua 

masyarakat untuk mencapai tujuan dan 

mendukung aktivitas yang dilakukan, 

sarana transportasi itu  salah satunya 

adalah sepeda motor. Dengan sulitnya 

kendaraan umum membuat 

kebanyakan orang lebih memilih 

kendaraan pribadi untuk 

mempermudah perjalanan dan dapat 

menghemat waktu dalam kegiatan 

aktivitas sehari-hari. salah satu produk 

sepeda motor  di indonesia yang 

banyak di sukai oleh banyak 

masyarakat yaitu sepeda motor honda 

yang di produksi oleh PT Astra Honda 

Motor (AHM). 

PT Astra Honda Motor (AHM) 

merupakan suatu perusahaan yang 

menciptakan produk sepeda motor 

honda dengan berbagai jenis varian 

kendaraan dengan keunggulan serta 

desain gaya modern. Pada penjualan 

tahun 2016 penjualan Sepeda Motor 

Honda Beat ini mencapai 309.796  

unit, dan mengalami kenaikan 

penjualan pada awal tahun 2017 

mencapai 368.739 unit. Salah satunya 

produk yang dikeluarkan oleh PT 

Astra Honda  (AHM) yaitu sepeda 

motor beat FI (injeksi), sepeda motor  

 

honda ini di beri nama Beat FI 

yang merupakan teknologi yang  full 

injection karena itulah yang membuat 

konsumsi motor Beat FI dalam 

penggunaan bahan bakar menjadi 

sangat irit hanya dengan 

menghabiskan 1 liter bahan bakar 

dapat menempuh jarak sejauh 73,5km. 

Dengan banyaknya masyarakat 

yang memilih sepeda motor, 

membuat produsen sepeda motor 

bersaing memproduksi motor dengan 

model sepeda motor yang memiliki 

kualitas produk yang baik, serta dapat 

unggul dari para pesaing, dan dapat 

mempengaruhi calon konsumen untuk 

melakukan pembelian. Perilaku 

konsumen itu sendiri merupakan 

tindakan individu secara langsung 

dalam usaha memperoleh dan 

menentukan produk serta jasa dalam 

proses pengambilan keputusan. 

menurut Kotler dan Keller  (2012: 

166) “proses keputusan pembelian 

yang terdiri dari lima tahap yang 

dilakukan oleh seseorang konsumen 

sebelum sampai pada keputusan 

pembelian dan selanjutnya pasca 

pembelian”. Hal yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian 

diantaranya dari segi produk Menurut 

Kotler dan Armstrong, (2012:283), 

Kualitas produk dapat di artikan 

sebagai Kemampuan sebuah produk 
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dalam memperagakan fungsinya, hal 

initermasuk dalam keseluruhan 

durabilitas,reliabilitas,ketepatan,kemu

dahanpengoperasian, dan reparasi 

produk, juga atribut produk yang ada 

dalam suatu produk yang pasarkan. 

Selanjutnya yang dapat 

mempengaruhi suatu keputusan 

pembelian harga. Menurut Tjiptono 

(2011:218) “Harga merupakan satuan 

moneter atau ukuran lainnya 

(termasuk barang dan jasa) yang 

ditukarkan agar memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu 

barang atau jasa”. Dan yang terakhir 

yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian yaitu promosi promosi 

merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan suatu program 

pemasaran, betapapun berkualitasnya 

suatu produk, bila konsumen belum 

pernah mengetahui produk yang di 

pasarkan maka konsumen tidak akan 

mungkin melakukan 

pembelian.Menurut Alma (2016:179) 

“Pada dasarnya promosi itu 

merupakan suatu komunikasi yang 

memberikan penjelasan dan 

menyakinkan kepada calon konsumen 

tentang barang atau jasa”. 

Atas dasar pemikiran tersebut 

penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai  

"Pengaruh Kualitas Produk, 

Harga, dan Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian Sepeda 

Motor Honda Beat (Studi pada 

Mahasiswa UN PGRI Kediri 

Angkatan 2016)". 

 Adapun tujuan Penelitian ini 

adalah untuk mengetahui (1) 

pengaruh Kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian Sepeda Motor 

Honda Beat (studi mahasiswa UN 

PGRI Kediri Angkatan 2016). (2) 

pengaruh Harga terhadap keputusan 

pembelian Sepeda Motor Honda 

Beat (studi mahasiswa UN PGRI 

Kediri Angkatan 2016). (3) pengaruh 

Promosi terhadap keputusan 

pembelian Sepeda Motor Honda 

Beat (studi mahasiswa UN PGRI 

Kediri Angkatan 2016). (4) pengaruh 

Kualitas produk, Harga, dan Promosi 

terhadap keputusan pembelian 

Sepeda Motor Honda Beat (studi 

mahasiswa UN PGRI Kediri 

Angkatan 2016). 

II. METODE  

Teknik dan Pendekatan Penelitian 

Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik penelitian 

kausalitas. Menurut Sanusi (2011:14) 

Kausalitas adalah desain penelitian 

yang disusun untuk meneliti 

kemungkinan adanya hubungan sebab-
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akibat antar variabel.Tujuan dari 

teknik kausalitas ini untuk 

mendapatkan bukti hubungan sebab 

akibat, sehingga dapat diketahui mana 

yang menjadi variabel yang dapat 

mempengaruhi dan mana variabel 

yang dipengaruhi. 

Pendekatan penelitian dalam 

penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif,  Menurut Sujarweni 

(2014:39) “penelitian kuantitatif yaitu 

jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang dapat 

dicapai (diperoleh) dengan 

menggunakan prosedur-prosedur 

statistik atau cara-cara lain dari 

pengukuran”. 

Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan pada 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri,yang     beralamatkan di Jalan 

KH. Achmad Dahlan No. 76 Kediri. 

Penelitian dilakukan selama 6 

bulan yaitu sejak bulan Maret sampai 

dengan bulan Agustus 2017. 

Populasi dan Sampel 

Menurut Sujarweni (2014:65) 

populasi adalah keseluruhan jumlah 

yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai karakteristik dan 

kualitas tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk diteliti dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah Mahasiswa 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

yang mengendarai Sepeda Motor 

Honda Beat. 

Menurut Sujarweni (2014:65) 

sampel adalah bagian dari sejumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakan untuk 

penelitian. Dalam penelitian ini teknik 

sampling yang digunakan adalah 

teknik nonprobability sampling yaitu 

sampling purposive. Menurut 

(Sujarweni 2014:71) sampling 

purposive yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan atau 

kriteria-kriteria tertentu. Dalam 

penelitian ini kriteria-kriteria 

pengambilan sampel adalah Jenis 

kelamin, umur, prodi manajemen, 

akuntansi, pgsd, biologi. 

 Rescoe (2011:130) penelitian 

akan  melakukan analisis dengan 

korelasi atau regresi berganda, maka 

jumlah anggota sampel minimal 10 

kali variabel yang diteliti, dalam 

penelitian ini ada 4 variabel (bebas 

dan terikat), maka jumlah anggota 

sampel 10x4 = 40 pengguna sepeda 

motor honda beat. 

Uji Instrumen Penelitian 

I. Uji Validitas  

Menurut Sujarweni (2014:83) 

Uji validitas digunakan untuk 
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mengetahui kelayakan butir-butir 

dalam suatu daftar pertanyaan 

dalam mendefinisikan suatu 

variabel. Uji validitas 

menggunakan analisis korelasi 

pearson, keputusan mengetahui 

valid tidaknya butir instrument. 

Jika pada tingkat signifikan 5% 

nilai r hitung ˃ r table maka dapat 

disimpulkan bahwa butir 

instrument tersebut valid. 

Tabel 3.4 

             Uji Validitas 

 

Dapat diketahui bahwa nilai r hitung 

dari semua intem lebih besar dari 

pada r tabel. Hal ini berarti semua 

intem yang ada dalam variabel sudah 

valid. 

II. Uji Reliabilitas  

   Menurut Sujarweni (2014:84) 

reliabilitas dapat dilakukan secara 

eksternal dan internal. Secara 

eksternal,  pengujian dilakukan 

dengan test-retest (stability), 

equivalent, dan gabungan keduanya. 

Secara internal pengujian dilakukan 

dengan menganalisis konsistensi 

butir-butir yang ada pada instrument 

dengan teknik tertentu. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

 
Diketahui bahwa masing-masing 

variabel (kualitas produk, harga, dan 

promosi) memiliki nilai r alpha 

hitung (cronbach’s Alpha) lebih 

besar dari r alpha tabel. Dengan 

demikian hasil uji  semua variabel di 

nyatakan reliabel. 

III. HASIL DAN SIMPULAN  

 Analisis Data 

1. Uji Normalitas  

 

 

 

 

 

Menurut Ghozali(2013:160), 

Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model 
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regresi, variabel penggangu atau 

residual memiliki distribusi 

normal. Jika data menyebar 

disekitar garisdiagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, 

maka residual pada model regresi 

tersebut berdistribusi secara 

normal dan jika data menyebar 

jauh dari garis diagonal dan tidak 

mengikuti arah garis diagonal 

maka regresi tidak  memenuhi 

normalitas. 

Berdasarkan hasil 

analisis, maka dapat diketahui 

bahwa data menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, oleh karena itu 

dapat dinyatakan bahwa data 

berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Ghozali 

(2013:105) Pengujian 

multikoliniearitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas. 

Multikolinieriatas dideteksi 

dengan menggunakan nilai 

tolerance dan variance inflation 

factor (VIF).Nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF 

yang tinggi (karena VIF=1 atau 

tolerance) dan menunjukkan 

adanya kolinearitas yang tinggi. 

nilai cutoff yang dipakai adalah 

nilai tolerance > 0,10 atau nilai 

VIF < 10. 

Berdasarkan hasil di atas 

menunjukkan bahwa variabel 

kualitas produk, harga, promosi 

memiliki nilai 0,856, 0,632,0,647 

yang  lebih besar dari 0,10 dan 

VIF sebesar 1,000, 1,000, 1,000 

yang lebih kecil dari 10. Hasil 

tersebut mengidentifikasikan 

bahwa dalam model regresi 

penelitian ini tidak terjadi korelasi 

antara variabel independen, 

sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi dalam 

penelitian ini bebas dari 

multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Kualitas 

Produk 
,856 1,000 

Harga ,632 1,000 

Promosi ,647 1,000 
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Menurut Ghozali 

(2013:139) Uji heteroskedastisitas 

bertujuan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari 

suatu residual pengamatan yang 

lain. 

Ada cara untuk mendeteksi 

terjadi atau tidaknya 

heteroskedastisitas dengan kriteria 

sebagi berikut : 

1) Jika ada titik membentuk pola 

tertentu yang teratur seperti 

gelombang melebar, kemudian 

menyempit maka telah terjadi 

heteroskedastisitas  

2) Jika titik menyebar di atas dan 

di bawah angka 0 maka sumbu 

Y tanpa membentuk pola 

tertentu maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Berdasarkan hasil di 

tunjukkan oleh scatterplot 

terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta 

tersebar baik diatas maupun 

dibawah 0 pada sumbu Y dan 

ini menunjukkan bahwa model 

regresi ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

4. Uji Autokorelasi 

  

 

 

 

 

 Menurut Ghozali 

(2013:110) Uji autokorelasi 

bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan penganggu 

pada periode t dengan kesalahan 

penggangu pada periode t-1 

(sebelumnya). Pengujian ini 

akan menggunakan uji Durbin 

Watson. 

Berdasarkan tabel di atas 

menunjukkan bahwa nilai 

Durbin Watson yang hasilnya 

adalah 2,043 sedangkan nilai 

DW tabelnya untuk tingkat a = 

5% dengan n = 40 dan k = 4 

adalah batas bawah (dl = 1,284  

dan du = 1,720) dari data diatas 

dapat dibuat persamaan 

sebagai berikut: 

1,284< 2,043 < 2,280 

Berdasarkan hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa data 

yang digunakan telah 

memenuhi uji autokorelasi dan 

Model Summary
b
 

Model 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 2,755 2,043 
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dinyatakan bebas dari 

autokorelasi. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardi
zed 

Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Toler
ance VIF 

1 (Const
ant) 

13,9
21 

7,379  
1,88

7 
,002   

Kualita
s 
Produk 

,315 ,147 ,303 
2,13

6 
,000 ,856 

1,00
0 

Harga 
,269 ,129 ,296 

2,08
6 

,001 ,632 
1,00

0 

Promo
si 

,336 ,152 ,314 
2,21

5 
,004 ,647 

1,00
0 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

 

Menurut Yamin (2011:7) 

Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk memodelkan 

hubungan antara variable dependen 

dan variable independen, dengan 

jumlah variable independen lebih 

dari satu.  

Berdasarkan hasil diatas maka 

dapat disimpulkan persamaan regresi 

berganda sebagai berikut: 

Y = 13,921 + 0,315X1 + 0,269X2 + 

0, 336X3 

a. a =13,921; artinya apabila 

variable kualitas produk (X1), 

harga (X2), promosi (X3), 

diasumsikan tidak memiliki 

pengaruh sama sekali (= 0) maka 

keputusan pembelian adalah 

sebesar 13,921. 

b. Variabel kualitas produk (X1)  

memiliki koefisien sebesar 

0,315. Ini menunjukkan bahwa 

variable kualitas produk 

berpengaruh terhadap variable 

keputusan pembelian .jika X1 

naik 1 satuan dan variable 

lainnya tetap maka keputusan 

pembelian akan naik sebesar 

0,315.  

c. Harga (X2) memiliki koefisien 

sebesar 0,269 ini menunjukkan 

bahwa variable harga 

berpengaruh terhadap variable 

keputusan pembelian jika X2 

naik 1 satuan dan variable 

lainnya tetap maka keputusan 

pembelian  akan naik sebesar 

0,269.  

d. Promosi (X3) memiliki koefisien 

sebesar 0, 336. Ini menunjukkan 

bahwa variable promosi 

berpengaruh terhadap variable 

keputusan pembelian. jika X3 

naik 1 satuan dan variable 

lainnya tetap maka keputusan 

pembelian akan naik sebesar 0, 

336. 

e. Variabel yang paling dominan 

dalam penelitian ini yaitu 

promosi dengan memperoleh 

koefisien sebesar 0,336, yang 

artinya promosi sangat 

mempengaruhi konsumen untuk 
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melakukan pembelian suatu 

produk. 

Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Mode

l R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin

-

Watso

n 

1 ,526

a
 

,277 ,238 2,755 2,043 

 Menurut Ghozali, (2013:97) 

Koefisien determinasi (R
2
) adalah 

alat untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model regresi dalam 

menerangkan variable dependen. 

Nilai  Adjusted R Square = 

0,238 menunjukkan besarnya 

pengaruh kualitas produk, harga, 

promosi terhadap keputusan 

pembelian adalah sebesar 23,8 % 

yang mempengaruhi keputusan 

pembelian sedangkan sisanya sebesar 

76,2 % dipengaruhi oleh variabel 

lain tetapi tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Pengujian Hipotesis 

1. Uji t (parsial) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant

) 

13,92

1 
7,379  1,887 ,002 

Kualitas 

Produk 
,315 ,147 ,303 2,136 ,000 

Harga ,269 ,129 ,296 2,086 ,001 

Promosi ,336 ,152 ,314 2,215 ,004 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

 Menurut Ghozali (2013:98) Uji t 

(individual test) digunakan untuk menguji 

signifikansi hubungan antara variable 

dependen dan independen. 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 

diatas menunjukkan bahwa: 

H1 : Hasil uji t menghasilkan t hitung 

sebesar 2,136 dan signifikan 

sebesar 0,000. T hitung 2,136 > t 

tabel yang nilai 1,028 dengan 

tingkat signifikan 0,000< 0,05, 

maka dapat diketahui bahwa 

kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

H2 :Hasil uji t menghasilkan t hitung 

sebesar 2,086 dan signifikan  

sebesar 0,001 , t hitung 2,086> t 

tabel yang nilainya1,028 dengan 

tingkat signifikan 0,001 < 0,05 

maka dapat diketahui bahwa 

harga berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

H3 : Hasil uji t menghasilkan t hitung 

sebesar 2,215 dengan tingkat 

signifikan 0,004< 0,05 , t hitung 

2,215 > t tabel yang nilainya 

1,028 dengan tingkat signifikan 
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0,004 < 0,05maka dapat diketahui 

bahwa promosi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

2. Uji F (simultan) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 104,447 3 34,816 4,588 ,001
b
 

Residual 273,153 36 7,588   

Total 377,600 39    

Menurut Ghozali 

(2013:98). Uji F digunakan untuk 

mengetahui tingkat pengaruh 

variable bebas (X) secara simultan 

terhadap variable terikat (Y). 

Dalam penelitian ini, uji F 

digunakan untuk mengetahui 

tingkat siginifikansi pengaruh  

variabel-variabel independen 

secara bersama-sama (simultan) 

terhadap variable dependen. 

Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa semua 

variabel bebas dalam penelitian 

ini mempengaruhi variavel terikat. 

Hal tersebut dapat dilihat pada 

nilai signifikan dari ketiga 

variabel independen atau bebas 

yaitu kualitas produk, harga, 

promosi dengan nilai sig. 0,001< 

0,05 (5%). Sehingga keempat 

(H4) dalam penelitian ini 

diterima. Artinya secara simultan 

kualitas produk, harga, promosi 

mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor honda 

beat pada mahasiswa Universitas 

Nusantara PGRI Kediri. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan analisis yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada pengaruh signifikan antara 

kualitas produk dengan 

keputusan pembelian pada 

mahasiswa UN  PGRI Kediri  

angkatan 2016. Kualitas produk 

dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian apabila kualitas 

produk yang ada pada suatu 

produk tersebut memiliki 

manfaat yang berguna bagi 

konsumen. 

2. Ada pengaruh signifikan antara 

harga dengan keputusan 

pembelian padamahasiswa UN 

PGRI Kediri angkatan 2016. 

Harga yang terjangkau 

dibandingkan dengan produk 

lain dapat berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

3. Ada pengaruh signifikan antara 

promosi dengan keputusan 

pembelian pada mahasiswa UN 

PGRI Kediri angkatan 2016. 
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Promosi yang menarik dan 

kreatif dapat mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian. 

4. Ada pengaruh signifikan antara 

kualitas produk, harga, promosi 

secara simultan terhadap 

keputusan pembelian pada 

mahasiswa UN PGRI Kediri 

angkatan 2016. Variabel kualitas 

produk yang berguna bagi 

konsumen serta harga yang 

terjangkau untuk semua 

masyarakat dan promosi yang 

menarik dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian.  
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