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ABSTRAK 
 

Rian Indra Perdana: Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Pelayanan Terhadap 

Keputusan Pembelian Aki Second Rekondisi di Usaha Dagang SUNAR JAYA, 

Skripsi, Manajemen, FE UN PGRI Kediri, 2017. 

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa keputusan pembelian yang dilakukan 

oleh konsumen sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kualitas produk sangat 

berpengaruh bagi perusahaan karena konsumen menginginkan suatu produk yang 

berkualitas dan memiliki daya tahan yang baik. Selain kualitas produk yang baik, 

konsmen juga menginginkan harga yang ekonomis yang sesuai dengan kualitas 

produk yang ditawarkan. Untuk mendorong persaingan bisnis, banyak sekali 

pelayanan yang dikemas oleh suatu perusahaan menjadi satu kesatuan produk yang 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah kualitas produk, harga dan 

pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian aki 

second rekondisi di Usaha Dagang SUNAR JAYA? (2) Apakah kualitas produk, 

harga dan pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian aki second rekondisi di Usaha Dagang SUNAR JAYA?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

accidental sampling. Sampel yang yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 40 

responden dari konsumen di Usaha Dagang SUNAR JAYA dan dianalisis 

menggunakan regresi linier berganda dengan software SPSS for windows versi 20. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Kualitas produk secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian aki second rekondisi di Usaha 

Dagang SUNAR JAYA , sedangkan harga dan pelayanan secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di Usaha Dagang 

SUNAR JAYA. (2) Kualitas produk, harga dan pelayanan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian aki second rekondisi di Usaha 

Dagang SUNAR JAYA. 

 

Kata kunci: keputusan pembelian, kualitas produk, harga, pelayanan. 
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I. LATAR BELAKANG MASALAH 
 
 

Segala sesuatu yang 

berhubungan dengan manusia 

setiap kali akan mengalami 

perubahan, baik dalam bidang 

politik ekonomi, sosial, budaya, 

dan juga pengaruh pada pola 

perilaku pesaing didalam 

menjalankan bisnisnya. Hal ini 

mengakibatkan persaingan 

semakin ketat dalam dunia bisnis. 

Setiap perusahaan pada umumnya 

ingin berhasil dalam menjalankan 

usahanya. 

Seorang pelanggan atau 

konsumen seringkali 

mempertimbangkan kualitas 

produk dalam membuat keputusan 

apakah ia akan membeli suatu 

produk atau tidak. Walaupun tidak 

jarang juga harga lebih 

diunggulkan dari pada kualitas 

produk, namun tidak dapat di 

pungkiri bahwa harga sangat 

berperan dalam proses pembuatan 

keputusan pembelian barang 

konsumen. Ditambah lagi 

pelayanan yang optimal yang di 

inginkan oleh konsumen. 

Usaha Dagang SUNAR 

JAYA merupakan wirausaha yang 

bergerak dalam bidang jual beli aki 

second rekondisi yang beralamat di 

desa banjaran jln adi sucipto no 48 

B kota kediri. Usaha Dagang 

SUNAR JAYA sudah berdiri sejak 

tahun 1975 yang di dirikan oleh 

bapak sunar selaku pendiri 

sekaligus pemilik usaha dan 

diterusakn oleh putra dari bapak 

sunar hingga sekarang. Semakin 

bertambahnya jumlah volume 

kendaraan di indonesia, menuntut 

pula masyarakat untuk melakukan 

perawatan dan penggantian 

terhadap spare part kendaraan 

terutama baterai aki karena sistem 

kendaraan aki yang di akhir – akhir 

tahun ini sudah berkembang 

menjadi sistem pembakaran secara 

elektrik yang tentu saja kondisi 

baterai aki yang harus selalu prima. 

Aki second rekondisi di Usaha 

Dagang SUNAR JAYA memiliki 

daya tahan rata – rata 6 bulan 

sampai satu tahun maksimal umur 

aki. Sedangkan harga aki baru yang 
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umur maksimal rata – rata satu 

sampai dua tahun. Namun umur 

ekonomis aki tidak bisa di tentukan 

secara tepat. Banyak faktor yang 

mempengaruhi kondisi aki cepat 

rusak atau tidak. Faktor perawatan 

air aki, kondisi instalasi listrik 

kendaraan sperti dinamo ampere 

maupun dinamo starter, cara 

pemakaian, temperatur suhu, 

medan jalan yang digunakan 

sehinnga terjadi goncangan pada 

aki dan kondisi cuaca atau faktor 

alam. 

Semua faktor tersebut 

mempengaruhi daya tahan aki 

sehingga sehingga daya tahan aki 

second rekondisi maupun dengan 

yang baru tidak bisa di tentukan 

secara tepat. Memang kondisi ini 

membingungkan secara teori bagi 

konsumen untuk menentukan 

keputusan pembelian. Untuk itu 

Usaha Dagang SUNAR JAYA 

menjadikan kondisi ini sebagai 

peluang untuk memberikan pilihan 

bagi konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelian aki second 

atau aki baru dengan melihat faktor 

– faktor yang mempengaruhi daya 

tahan aki sangat banyak dan 

perbandingan harga aki second 

sangat terpaut lebih murah dari 

pada aki baru. Karena aki menjadi 

kebutuhan primer bagi kendaraan, 

tentu harga aki semakin menigkat 

khusunya untuk harga aki baru. 

Dibandingkan dengan harga aki 

baru yang cukup tinggi, aki second 

rekondisi di Usaha Dagang 

SUNAR JAYA dapat menjadi 

pilihan masyarakat dengan 

perbandingan presentase harga aki 

second rekondisi 65% lebih murah 

dari pada harga aki baru dan 

bergaransi. Di Usaha Dagang 

SUNAR JAYA juga melayani 

sistem tukar tambah sehingga 

konsumen tidak perlu merasa 

bingung dan keberatan untuk 

membuang limbah aki mereka, 

karena di Usaha Dagang SUNAR 

JAYA menerima limbah aki 

dengan nilai jual yang cukup 

tinggi. Setiap konsumen juga 

menginginkan  pelayanan yang 

baik, terlebih produk aki di tuntut 

untuk memberikan pelayanan 
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konsumen dalam hal memberikan 

informasi yang jelas dan tepat 

mengenai kondisi aki dari 

konsumen maupun kondisi produk 

aki second rekondisi dari Usaha 

Dagang SUNAR JAYA dan 

garansi 2 bulan untuk memberikan 

kepercayaan tentang produk. 

Di Usaha Dagang SUNAR 

JAYA memeberikan pelayanan 

lebih dengan memberikan layanan 

pemasangan produk bila konsumen 

membawa kendaraanya. Jika 

konsumen dapat mengetahui 

informasi tentang faktor yang 

mempengaruhi kualitas produk, 

harga, dan pelayanan yang baik, 

maka akan timbul kemungkinan 

konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelian aki second 

rekondisi di Usaha Dagang 

SUNAR JAYA. Menurut Adirama 

Aldi ( 2012 ) keputusan pembelian 

sebenarnya merupakan dari 

sejumlah keputusan yang 

terorganisir. 

Untuk melihat faktor – faktor 

keputusan pembelian konsumen di 

Usaha Dagang SUNAR JAYA, 

maka peneliti tertarik untuk 

meneliti pengaruh kualitas 

produkk, harga dan pelayanan 

terhadap keputusan pembelian aki 

second rekondisi di Usaha dagang 

SUNAR JAYA. 

II.    METODE PENELITIAN  

A. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono 

(2010:58) variabel penelitian adalah 

suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, obyek, atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. 

1. Identifikasi Variabel 

Penelitian  

a. Variabel terikat atau Dependent 

Variabel (Y) merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena 

adanya suatu akibat, dalam 

peneltian ini adalah (Y) 

Keputusan Pembelian. 

b. Variabel bebas atau 

Independent Variabel (X) 

adalah variabel yang 
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mempengaruhi atau 

mempunyai sebab 

perubahannya atau 

timbulnya variabel 

dependen (terikat), dalam 

penelitian ini adalah 

Kualitas Produk (X1), 

Harga (X2), dan 

Pelayanan (X3).  

2. Definisi Operasioanal 

Variabel 

Agar variabel – variabel 

tersebut tidak mempunyai arti 

ganda dan spesifik, maka perlu 

didefinisikan secara 

operasional. sehingga dalam 

penelitian ini variabel 

penelitian dibagi menjadi dua 

variabel yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat yang 

didefenisikan sebagai berikut : 

a. Keputusan pembelian 

(Y) 

Keputusan pembelian yaitu 

kegiatan membeli sejumlah 

barang dan jasa, yang dipilih 

berdasarkan informasi yang 

didapat tentang produk, dan 

segera disaat kebutuhan dan 

keinginan muncul. Adapun 

indikator – indikator yang 

digunakan adalah sebagai 

berikut : 

a) Harga yang 

terjangkau. 

b) Kondisi Urgent. 

c) Informasi produk dari 

pihak internal 

maupun eksternal. 

b.  Kualitas Produk (X1)  

Merupakan kondisi dinamis 

yang saing berhubungan 

meskipun dapat memiliki 

definisi yang berbeda tetapi 

produk pada intinya memiliki 

suatu spesifikasi terhadap suatu 

barang dan atau jasa yang dapat 

menimbulkan kepuasan ynag 

memenuhi atau melebihi 

harapan bagi konsumen yang 

menggunakannya. Adapun 

indikator – indikator Kualitas 

produk yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

a) Kemampuan Utama 

Produk  

b) Durability  

c) Reliabel  
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d) Ampere Sesuai 

Dengan Tipe Aki 

e) Desain  

f) Kemudahan untuk 

diperbaiki maupun 

dirawat. 

 

c.  Harga (X2) 

Harga adalah suatu nilai 

yang dinyatakan dalam 

bentuk rupiah guna 

pertukaran atau transaksi 

atau sejumlah uang yang 

harus dibayar konsumen 

untuk mendapatkan barang 

dan jasa. Adapun 

indikatornya adalah sebagi 

berikut : 

a)   Harga Barang 

Terjangkau ( 

Ekonomis). 

b)   Harga Bersaing 

Dengan Produk 

Sejenis. 

c)  Harga Yang 

Terjangkau Sesuai 

Dengan Manfaat dan 

Kualitas Produk. 

d)   Harga Aki second 

bervariasi Sesuai 

Dengan Tipe aki. 

e)    Potongan Harga 

Dengan Sistem Tukar 

Tambah. 

d.  Kualitas Pelayanan (X3)  

Kualitas pelayanan 

merupakan tindakan atau 

perbuatan yang dapat 

ditawarkan oleh satu pihak 

ke pihak lain, yang pada 

dasarnya bersifat 

intangibel (tidak berwujud 

fisik) dan tidak 

menghasilkan kepemilikan 

sesuatu bagian penting 

dalam berwirausaha. 

Adapun indikator – 

indikator sikap yang 

digunakan adalah sebagai 

berikut : 

a)    Peralatan yang memadai 

dan Sesuai Dengan 

Standarisasi. 

b)   Empati 

c)   Pelayanan yang cepat, 

Tegas dan tepat. 
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d)   Pelayanan yang akurat 

dan selalu konsisten. 

e)   Garansi produk. 

B. Teknik Dan Pendekatan 

Penelitian 

1. Teknik Penelitian 

Teknik penelitian 

berkaitan dengan tujuan 

penelitian yaitu 

menggambarkan variabel yang 

sesungguhnya mempengaruhi 

keputusan pembelian. Namun 

demikian, data yang diperlukan 

dalam penelitian ini belum 

tersedia sehingga masih perlu 

menyusun instrumen 

pengumpulan data secara 

terstruktur dan formal. Atas 

dasar kriteria ini, maka teknik 

yang sesuai adalah Kausalitas. 

2.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2013:13) 

Pendekatan kuantitatif adalah 

bentuk analisa yang 

menggunakan angka-angka dan 

perhitungan dengan metode 

statistik, maka harus 

diklasifikasikan dengan 

kategori tertentu dengan 

menggunakan tabel-tabel 

tertentu, untuk mempermudah 

dalam menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. Alasan 

menggunakan pendekatan 

kuantitatif karena penelitian ini 

dilakukan untuk menjelaskan 

hubungan antara Variabel 

Kualitas Produk, Harga dan 

Kualitas Pelayanan terhadap 

Keputusan Pembelian. 

C. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

Usaha Dagang SUNAR JAYA 

yang beralamat di desa banjaran 

Jln. Adi Sucipto no 48 b Kediri, 

dengan pertimbangan : 

1. Usaha Dagang SUNAR 

JAYA merupakan perusahaan 

yang terletak di desa banjaran 

yang memiliki penduduk 

6.257 orang yang rata – rata 

setiap penduduk banjaran 

memiliki kendaraan pribadi, 

sehingga ini di pandang 

sebagai peluang. Sebagai 
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perusahaan yang bergerak di 

bidang produksi dan 

perdagangan Usaha Dagang 

SUNAR JAYA harus terus 

menjaga dan 

mengembangkan kualitas 

produk sesuai dengan 

keinginan konsumen. Karena 

aki merupakan produk yang 

tidak terlepas dari pelayanan 

secara teknis, maka pelayanan 

juga sangat berpengaruh 

untuk dianalisis. Sedangkan 

harga yang menyesuaikan 

dengan hasil kualitas produk 

beserta pelayanan yang 

tersedia dan tentunya harga 

juga dapat bersaing dengan 

perusahaan lain untuk 

memperoleh kepercayaan dari 

konsumen sehingga 

konsumen memutuskan untuk 

melakukan keputusan 

pembelian. Berkaitan dengan 

ini, penting untuk dilakukan 

penelitian di lokasi tersebut. 

2. Pertimbangan efisiensi 

sumber daya yang dimiliki 

penulis. 

3. Memungkinkan temuan 

penelitian ini untuk dapat di 

aplikasikan secara langsung 

sehingga dari manfaat praktis 

dapat dinikmati oleh 

perusahaan. 

D. Populasi Dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Sugiono 

(2011:80) Populasi merupakan 

wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek  atau subjek 

yang memiliki  kuantitas  dan  

karakteristik  tertentu  yang  

ditetapkan  oleh  peneliti  untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh 

konsumen di Usaha 

Dagang SUNAR JAYA, 

yang  melakukan pembelian aki 

second rekondisi dengan 

jumlah populasi tidak 

diketahui. 

2. Sampel  
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Menurut Sugiono (2011: 

62) Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Teknik 

sampling sangatlah diperlukan 

dalam sebuah penelitian karena 

hal ini digunakan untuk 

menentukan siapa saja anggota 

dari populasi yang hendak 

dijadikan sampel. Sedangkan 

sampel pada penelitian ini 

digunakan sistem Accidental 

Sampling. Menurut Sugiyono 

(2012:126) teknik Accidental 

Sampling yaitu teknik dalam 

menentukan sampel data 

dimana siapa saja responden 

yang ditemui secara kebetulan 

di lokasi penelitian akan 

dijadikan sebagai sampel 

penelitian. Sampel pada 

penelitian ini berjumlah 40 

sampel. Hasil ini diperoleh dari 

jumlah variabel yaitu 4 variabel 

x 10  sehingga diperoleh 40 

sampel. 

E.  Instrument Penelitian 

1.  Pengembangan Instrumen 

a.  Pengertian Instrumen 

Menurut Sugiyono 

(2011: 102), “Instrumen 

Penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. 

Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

kuesioner.  

b.  Kisi – kisi Kuesioner 

Instrumen penelitian 

adalah kuesioner yang 

disusun secara berurutan 

menurut indikator – indikator 

variabel penelitian disajikan 

pada lampiran. Untuk 

menjamin validitas dan 

realibitasnya, uji validitas dan 

uji reliabilitasnya, uji validitas 

dan uji reliabilitas instrumen 

dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

 

 c.  Teknik Skoring Kuesioner 

 

Berdasarkan Arikunto 

(2002:129) Kuesioner yang 
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digunakan adalah kuesioner 

tertutup, yaitu kuesioner yang 

telah disediakan jawabannya, 

sehingga responden tinggal 

memilih jawaban yang sudah 

disediakan. Penggunaan 

kuesioner tersebut diharapkan 

memudahkan responden dalam 

memberikan jawaban, karena 

alternatif jawabannya telah 

disediakan. Kuesioner dibuat 

dengan kategori multiple 

choice dengan menggunakan 

skala likert, dimana setiap 

pertanyaan dibagi menjadi 

skala ukur

2. Pengujian Instrumen 

a.  Uji Validitas 

Menurut Solimun 

dalam Supriyanto, (2010:249) 

menyatakan bahwa uji 

validitas menunjukan sejauh 

mana satu alat ukur 

menunjukkan objeck yang 

ingin diukur. Tujuanya yaitu 

untuk mengukur valid atau 

tidak suatu kuesioner. 

Uji validitas dilakukan 

dengan cara mengorelasikan 

skor masing – masing butir 

pernyataan pada tiap – 

variabel dengan skor totalnya. 

Tujuannya yaitu untuk 

mengukur valid tidaknya 

suatu kuesioner. Kuesioner 

dinyatakan valid dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Nilai koefisien korelasi 

lebih besar daripada nilai 

korelasi yang tercantum 

dalam tabel pada α = 5% 

dengan ketentuan Df = n-2. 

Jika nilai n = 40 maka, Df 

= 40-2 = 38. Sehingga nilai 

r tabel = 0,312

b.  Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas 

berguna untuk menetapkan 

apakah instrumen, dalam hal 

ini kuesioner, dapat 

digunakan lebih dari satu kali, 
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paling tidak boleh responden 

yang sama. Uji reliabilitas 

untuk alternatif jawaban yang 

lebih dari dua menggunakan 

uji Cronbach’s Alpha, yang 

nilainya akan dibandingkan 

dengan nilai koefisien 

reliabilitas minimal yang 

dapat diterima. Kuesioner 

dinyatakan reliabel dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1.   Nilai rsb hasil perhitungan 

lebih besar daripada nilai 

r dalam tabel pada α = 

0,6. Jika nilai 

Croncbach’s Alpha > 0,6 

maka instrumen 

penelitian reliabel.  

2.    Hasil Uji Reliabilitas 

Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 3.3 

 

Variabel Croncbach’s 

Alpha 

sig Status 

X1 0,666 0,6 Reliabel 

X2 0,737 0,6 Reliabel 

X3 0,694 0,6 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel 3.3 

dapat dilihat bahwa semua 

indikator kualitas produk 

(X1), Harga (X2), Pelayanan 

(X3), dan Keputusan 

Pembelian (Y) mempunyai 

nilai Cronbach’s alpha > 0,6 

sehingga semua indikator 

dapat dikatakan reliabel. 

F.   Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber dan Langkah – 

langkah Pengumpulan Data 

a.  Sumber Data 

1)  Data Primer  

Data Primer 

yaitu data yang 

diperoleh langsung dari 

responden. Menurut 

Sugiyono (2010:137) 

sumber primer adalah 

sumber data yang 

langsung memberikan 

data kepada pengumpul 

data. Data primer pada 

penelitian ini diperoleh 

dengan cara 

memberikan pernyataan 

berupa kuesioner 

kepada konsumen 
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Usaha Dagang SUNAR 

JAYA. 

2)  Data Sekunder 

Menurut 

Sugiyono (2010:137) 

sumber data sekunder 

adalah sumber data 

yang tidak langsung 

memberikan data 

kepada pengumpul data. 

Data sekunder pada 

penelitian ini diperoleh 

dari jurnal, dokumen 

dan artikel. 

b.  Langkah – langkah 

Pengumpulan Data 

1.  Angket atau Kuesioner 

 Menurut 

Sugiono (2011:142) 

Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan 

data yang dilakukan 

dengan memberi 

seperangkat 

pertanyaan atau 

pernyataan tertulis 

kepada responden 

untuk di jawabnya.  

2.   Wawancara 

Menurut 

Sugiyono (2005: 130) 

wawancara 

merupakan suatu 

metode pengumpulan 

data dengan sebuah 

dialog yang dilakukan 

oleh peneliti langsung 

kepada informan atau 

pihak yang 

berkompeten dalam 

suatu permasalahan. 

3.   Observasi 

Observasi 

merupakan 

pengamatan dan 

pencatatan dengan 

sistem terhadap segala 

sesuatu yang dimiliki. 

Adapun observasi 

yang peniliti lakukan 

adalah dengan 

melakukan peninjauan 

secara langsung ke 

tempat pengamatan 

yaitu di tempat Usaha 

Dagang SUNAR 

JAYA. 

4.   Studi Literatur 
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Menurut 

Sugiyono (2012:291) 

studi literatur 

merupakan studi 

kepustakaan yang 

merupakan cara 

pengumpulan data 

bermacam – macam 

material yang terdapat 

diruang kepustakaan 

seperti buku – buku, 

jurnal, majalah, dan 

sebagainya yang 

relevan dengan 

penelitian . 

 

  G.    Teknik Analisis Data 

1.  Uji Asumsi Klasik 

   Regresi linear berganda 

harus memenuhi asumsi – 

asumsi yang ditetapkan agar 

menghasilkan nilai – nilai 

koefisien sebagai penduga yang 

tidak bias. Apabila asumsi 

tersebut tidak terpenuhi maka 

akan muncul gejala berikut : 

a. Uji Normalitas 

     Uji normalitas 

bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi 

residu dan persamaan 

regresinya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik 

adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati 

normal. Untuk menguji 

apakah didistribusi data 

normal atau tidak, salah satu 

metode untuk melihat 

normalitas adalah 

menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov – Smirnov dan 

Normal Plot dengan SPSS 

dengan ketentuan dasar nilai 

signifikansi lebih besar dari 

0,05 maka data tersebut 

berdistribusi normal. 

  b. Gejala Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas 

bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual suatu 

pengamatan dengan yang 

lain. Jika varians dari suatu 

pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap/sama disebut 
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hemoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Cara 

Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas 

yaitu dengan melihat grafik 

plot antara nilai prediksi 

variable terikat 

(dependent/ZPRED) dengan 

residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat 

dilakukan denagn melihat 

ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot 

antara SRESID dan ZPRED 

dengan dasar analisis 

sebagai berikut: 

a) Jika ada pola tertentu, 

seperti titik-titik yang 

membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, 

melebar, kemudian 

menyempit) maka 

mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang 

jelas serta titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

     Gejala 

heteroskedastisitas juga 

dapat diuji dengan metode 

Glejser dengan  cara 

menyusun regresi antara 

nilai absolut residual dengan 

variabel bebas. Jika masing 

– masing variabel bebas 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap absolut residual (α 

= 0,05) maka dalam model 

regresi tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. 

 

c. Gejala Multikoliniearitas 

Pendeteksian 

terhadap multikoliniearitas 

dilakukan dengan melihat 

nilai Variance – Inflating 

Factor ( VIF ) dari hasil 

analisis regresi. Jika nilai 

VIF > 10, terdapat gejala 

multikoliniearitas 

Jika nilai VIF < 10, tidak 

terdapat gejala 

multikoliniearitas 

d. Gejala Autokorelasi 
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Untuk mendeteksi 

gejala autokorelasi 

dilakukan dengan  pengujian 

Durbin Watson (d). Hasil 

perhitungan Durbin Watson 

(d) dibandingkan dengan 

nilai d tabel pada α = 0,05. 

Tabel d memiliki dua nilai, 

yaitu nilai batas (du) dan 

nilai batas bawah (dL) untuk 

berbagai nilai n dan k. 

Jika d < dL ; terjadi 

autokorelasi positif; 

d > 4 – dL ; terjadi 

autokorelasi negatif; 

du < d < 4 – du ; tidak terjadi 

autokorelasi; 

dL ≤ d ≤ dU atau 4 – du ≤ d ≤ 

4 – dL ; pengujian tidak 

meyakinkan.    

2.   Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Menurut Sugiono 

(2004:211) Analisis yang 

digunakan untuk menentukan 

ketepatan prediksi apakah ada 

hubungan yang kuat antara 

variabel terikat (Y) Keputusan 

Pembelian, dan variabel bebas 

(X1) Kualitas produk (X2) 

harga, dan Pelayanan (X3). 

Dalam penelitian ini analisis 

regesinya sebagai berikut :  

Y1 = a + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 

3.    Koefisien Determinasi (R²) 

        Analisa koefisien 

determinasi dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar 

perubahan atau variabel bisa 

dijelaskan oleh perubahan 

atau variasi pada variabel 

yang lain atau dengan kata 

lain seberapa besar 

kemampuan variabel bebas 

untuk berkontribusi terhadap 

variabel tetapnya dalam 

satuan persentase dengan 

ketentuan adalah sebagai 

berikut : 

a) b1, b2, b3, b4= koefisien 

regresi x1, x2, x3, x4 

dimana R² terletak 

diantara 0 dan 1,0 <  R² 

b) Bila R² = 1 (Berarti 

variabel independent 

memberikan variabel 

semua informasi yang 

dibutuhkan untuk 



  

  Artikel Skripsi 

    Universitas Nusantara PGRI Kediri   

  
 
 

 

 

Rian Indra Perdana| 12.1.02.02.0531 simki.unpkediri.ac.id 

FE – Prodi Manajemen  

 
18 

 

memprediksi variasi 

variabel dependent). 

c) Bila R² = 0 (Berarti 

kemampuan variabel 

independent memberikan 

menjelaskan variabel 

dependent amat terbatas). 

4.   Uji Hipotesis 

a.  Uji t ( Uji Parsial ) 

        Dalam penelitian 

ini, uji t digunakan untuk 

menguji signifikan antara 

variabel X dan Y. Apakah 

18ariable X1, X2, X3, 

(harga, desain produk, 

dan kualitas produk) 

benar-benar berpengaruh 

terhadap variabel Y 

(keputusan pembelian) 

secara terpisah atau 

parsial. 

     Dalam pengujian 

ini kriteria yang 

digunakan adalah dengan 

taraf siginifikan sebesar 

𝛼 dan derajat keabsahan 

(df) sebesar α/2 ;  n-k-1, 

maka diperoleh 1 tabel. 

Adapun kriteria menolak 

dan menerima H₀ adalah 

: 

1. Jika t hitung ≤ t tabel 

maka Ho dterima dan 

Ha ditolak artinya 

tidak terdapat 

hubungan yang 

signifikan antara 

variabel independent 

dan variabel 

dependen. 

2.  Jika t hitung ≥ t tabel 

maka Ha diterima dan 

Ho ditolak artinya 

terdapat hubungan 

yang signifikan antara 

variabel independent 

dan variabel 

dependen. 

 

 

b.  Uji F 

   Uji seluruh 

koefisien regresi secara 

serempak sering disebut 

dengan uji F. Nilai yang 

digunakan untuk 

melakukan uji serempak 

adalah nilai Fhitung yang 
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dihasilkan dari rumus 

yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Karena nilai 

Fhitung berhubungan erat 

dengan nilai koefisien 

determinasi (R2). Uji F 

yang signifikan 

menunjukkan bahwa 

variasi variabel terikat 

dijelaskan sekian persen 

oleh variabel bebas 

secara bersama – sama 

adalah benar – benar 

nyata dan bukan terjadi 

secara kebetulan. Dengan 

kata lain, berapa persen 

variabel terikat dijelaskan 

seluruh variabel bebas 

secara serempak, dijawab 

oleh koefisien 

determinasi, sedangkan 

signifikan atau tidak yang 

sekian persen itu, dijawab 

oleh uji F. Berdasarkan 

asumsi ini, nilai koefisien 

determinasi dan uji F 

menentukan baik 

tidaknya model yang 

digunakan. Uji 

keseluruhan koefisien 

regresi secara bersama – 

sama dilakukan dengan 

langkah sebagai berikut : 

a) Menentukan hipotesis nol 

dan hipotesis alternatif 

H0 ; b1 = b2 = b3 = 0 [ 

proporsi variasi dalam 

variabel terikat (Y) yang 

dijelaskan secara 

bersama – sama oleh 

variabel bebas tidak 

signifikan. 

b) Menghitung nilai F ( 

dalam print out tersedia ). 

c) Membandingkan nilai 

Fhitung dengan nilai Ftabel 

yang tersedia pada a 

tertentu, misalnya 1% ; df 

= k; n – (k + 1). 

d) Mengambil keputusan 

apakah model regresi 

linier berganda dapat 

digunakan atau tidak 

sebagai model analisis. 

Dengan menggunakan 

kriteria berikut ini, jika 

H0 ditolak maka model 

dapat digunakan karena, 
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baik besran maupun 

tanda (+/-) koefisien 

regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi 

perubahan variabel 

terikat akibat perubahan 

variabel bebas. Kriteria 

pengambilan keputusan 

mengikuti aturan jika 

Fhitung  > Ftabel : maka H0 

ditolak. 

 

 

 

III.  HASIL DAN KESIMPULAN 

 

a.  Uji t ( Parsial ) 

Tabel 4.15 

Hasil Uji t ( Parsial ) 

 

berdasarkan hasil analisis 

regresi diperoleh nilai t hitung 

masing-masing variabel dan dasar 

uji hipotesis H1 diterima adalah 

nilai sig < α = 0,05. Sehingga hasil 

pengujian hipotesis  sebagai berikut 

: 

 a)   Pengaruh kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian  

Koefisien regresi untuk 

variabel kualitas produk nilai 

sig adalah 0,007 < 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa H1 

diterima. 

             b)   Pengaruh harga 

terhadap keputusan 

pembelian 

Koefisien regresi untuk 

variabel  harga sebesar 0,122 

> 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa H2 

ditolak. 

c)  Pengaruh pelayanan 

terhadap keputusan 

pembelian 

Koefisien regresi untuk 

variabel pelayanan sebesar 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient
s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 12,694 2,515  5,048 ,000 

Kualitas 

Produk 
,323 ,114 ,409 2,840 ,007 

Harga ,162 ,102 ,228 1,582 ,122 

Pelayanan ,174 ,112 ,254 1,556 ,129 
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0,129 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa H3 ditolak. 

b.  Uji f ( Simultan )                                                         

Tabel 4.16 

                  Hasil Uji f ( Simultan ) 

 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi diperoleh f hitung pada 

semua variabel secara simultan 

sebesar 18,121 dan dasar 

pengambilan keputusan f hitung < f 

tabel. Rumus f tabel adalah (k ; n-k) 

yang diperoleh t tabel = 2,84. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa variabel kualitas produk, 

harga, pelayanan berpengaruh 

secara simultan terhadap keputusan 

pembelian. 

E.  Pembahasan  

a)   Pengaruh Kualitas Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Variabel kualitas produk 

memilik pengaruh signifikan dan 

positif terhadap keputusan pembelian 

pada Usaha Dagang SUNAR JAYA. 

Hasil ini menunjukkan semakin baik 

kualitas produk dari Usaha Dagang 

SUNAR JAYA, maka akan semakin 

meningkatkan keputusan pembelian 

konsumen. 

Kualitas produk merupakan 

semua yang ditawarkan kepada pasar 

untuk dipertahankan, dimiliki, 

digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kenutuhan 

pemakainya. Produk tidak hanya terdiri 

atas barang berwujud, tetapi definisi 

produk yang lenih luas meliputi objek 

fisik, jasa, kegiatan, orang, tempat, 

organisasi, ide atau campuran dari hal-

hal tersebut. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Ghanitama 

(2012) dan Luthfia (2012) yang 

menyatakan bahwa kualitas produk 

memiliki dampak signifikan pada 

keputusan pembelian. 

b)   Pengaruh Harga Terhadap 

keputusan pembelian  

Variabel harga tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 

ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
84,886 3 28,295 18,121 ,000b 

Residual 56,214 36 1,561   

Total 141,100 39    

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

b. Predictors: (Constant), Pelayanan, Kualitas 

produk, Harga 
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keputusan pembelian pada Usaha 

Dagang SUNAR JAYA. Hasil ini 

menunjukkan bahwa ketika harga pada 

Usaha Dagang SUNAR JAYA 

dinaikan maka akan menurunkan 

keputusan pembelian konsumen. 

Setiap perusahaan dapat 

menetapkan harga tinggi untuk 

membentuk atau mempertahankan 

citra prestisius. Dalam tujuan 

berorientasi pada citra, perusahaan 

berusaha menghindari persaingan 

dengan jalan melakukan diferensiasi 

produk atau dengan melayani segmen 

pasar khusus. Hasil ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ghanitama (2012) dan Luthfia (2012) 

yang menyatakan bahwa harga 

memiliki dampak yang signifikan pada 

keputusan pembelian. 

c)    Pengaruh Pelayanan Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Variabel pelayanan tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada Usaha 

Dagang SUNAR JAYA. Hasil ini 

menunjukkan semakin tidak baik 

pelayanan dari Usaha Dagang SUNAR 

JAYA, maka akan semakin 

menurunkan keputusan pembelian 

konsumen. 

Pelayanan merupakan setiap 

tindakan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain, yang 

ada dasarnya bersifat intangible atau 

tidak berwujud fisik dan tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu. 

Produksi jasa bisa berhubungan 

dengan produk fisik maupun tidak. 

Berdasrkan hasil penelitian diatas tidak 

sejalan dengan hasil penelitian 

Widagdo (2011) dan sejalan dengan 

hasil penelitian oleh Luthfia (2012). 

 
 
 
 
 
 
 

IV. PENUTUP 

 

A. Simpulan 
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Hasil penelitian, dapat ditarik satu 

kesimpulan sebagai berikut:  

 1.   Kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian.  

 2. Harga memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian  

 3.  Pelayanan memiliki pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

 4.  Kualitas produk, harga dan  

pelayanan secara simultan 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

 B.   Implikasi 

1.  Implikasi Teoritis 

Implikasi pada hasil 

penelitian ini menunjukkan 

manfaat nyata dari hasil penelitian 

untuk memberikan referensi 

tambahan dalam menetapkan 

hubungan antara kualitas produk, 

harga, dan pelayanan terhadap 

keputusan pembelian aki second 

rekondisi di Usaha Dagang 

SUNAR JAYA. Beberapa 

implikasi strategis hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Kualitas produk yang baik akan 

mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli 

produk aki second rekondisi di 

Usaha Dagang SUNAR JAYA. 

Hasil penelitian pada variabel 

kualitas produk yang diukur 

dengan enam indikator 

cenderung menunjukkan bahwa 

indikator daya tahan menjadi 

indikator dengan nilai rata-rata 

tertinggi dibandingkan 

indikator lainnya. Hal ini 

berarti bahwa pelanggan 

merasa puas akan daya tahan 

aki second rekondisi.  

2. Hasil penelitian pada variabel 

harga yang diukur dengan 

empat indikator cenderung 

menunjukkan bahwa indikator 

potongan harga adalah nilai 

yang paling rendah. Hal ini 

menunjukkan potongan harga 

dari produk aki second 

rekondisi di Usaha Dagang 

SUNAR JAYA kurang 

diperhatikan sehingga akan 
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memengaruhi persepsi 

konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelian.  

3. Hasil penelitian pada variabel 

pelayanan yang diukur dengan 

enam indikator cenderung 

menunjukkan bahwa indikator 

pelayanan secara fisik 

merupakan hal yang cenderung 

kurang diperhatikan. Contoh 

seperti tempat ruang tunggu 

konsumen dan pelayanan dari 

karyawan kepada konsumen 

yang harus di tingkatkan di 

Usaha Dagang SUNAR JAYA. 

Semakin nyaman tempat atau 

outlet sebuah usaha akan 

berdampak positif bagi 

konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelian. 

Sedangkan karyawan yang 

memiliki tingkat kehandalan 

dalam melayani konsumen 

akan semakin baik pula dampak 

positif bagi keputusan 

pembelian. 

 

2.  Implikasi Praktis 

Penelitian ini digunakan 

sebagai masukan bagi Usaha 

Dagang SUNAR JAYA, untuk 

membenahi diri sehubungan 

dengan kualitas produk, harga dan 

pelayanan untuk meningkatkan 

keputusan pembelian aki second 

rekondisi di perusahaan tersebut. 

C.  Saran 

Berdasarkan simpulan yang 

ada maka penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Saran bagi Usaha Dagang 

SUNAR JAYA : 

a. Kualitas produk merupakan 

variabel yang dominan terhadap 

keputusan pembelian, sehingga 

hendaknya manajemen Usaha 

Dagang SUNAR JAYA tetap 

membentuk dan 

mempertahankan kualitas 

produk yang bermutu, sehingga 

konsumen tertarik untuk 

membeli produk aki second 

rekondisi di Usaha Dagang 

SUNAR JAYA. 

b.  Pada dasarnya penetapan harga 

yang dilakukan Usaha Dagang 

SUNAR JAYA masih belum 
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tepat. Perlu adanya manajemen 

ulang terhadap harga dari aki 

second rekondisi di Usaha 

Dagang SUNAR JAYA sehingga 

harga yang ditetapkan tidak 

dianggap terlalu mahal oleh 

konsumen. 

c.  Perlu adanya peningkatan 

pelayanan untuk menambah citra 

produk. Hal ini sangat penting 

untuk mendukung keputusan 

pembelian konsumen dengan 

cara menambah bentuk 

pelayanan fisik maupun non 

fisik. 

 

2. Saran bagi Penelitian selanjutnya : 

a. Untuk penelitian berikutnya, 

penelitian ini dapat digunakan 

sebagai acuan, akan tetapi 

menggunakan variabel-variabel 

yang lain supaya dapat 

memperoleh hasil yang lebih 

menyeluruh terhadap variabel-

variabel yang mempengaruhi 

keputusan pembelian. 

b. Untuk memperkuat hasil 

penelitian selanjutnya, lebih baik 

ditambah lagi jumlah sampel 

yang dilteliti untuk menambah 

keakuratan dalam menguji 

signifikan atau tidak variabel 

yang di gunakan.
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