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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakagi perlunya peningkatan keputusan pembelian pada PT Surya 

Timur Sakti Jatim Surabaya. Karena adanya masalah penurunan Keputusan Pembelian yang 

disebabkan kurangnya kualitas produk, harga, dan iklan.  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor dan pengaruh (1) kualitas 

produk secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian pada PT. Surya Timur Sakti Jatim Surabaya 

tahun 2018; (2) harga secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada PT Surya Timur Sakti 
Jatim Surabaya tahun 2018; (3) Iklan secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada PT Surya 

Timur Sakti Jatim Surabaya tahun 2018; (4) kualitas produk, harga, dan iklan secara simultan terhadap 

keputusan pembelian pada PT Surya Timur Sakti Jatim Surabaya tahun 2018. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel penelitian yaitu 40 orang. 
Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner dan diuji menggunakan uji validitas, 

reliabilitas, asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis 

dengan software SPSS For windows versi 21. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) kualitas produk secara parsial 

berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian PT Surya Timur Sakti Jatim Surabaya 

tahun 2018 (2) Harga secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian PT 
Surya Timur Sakti Jatim Surabaya tahun 2018 (3) Iklan secara parsial berpengaruh signifikan positif 

terhadap keputusan pembelian PT Surya Timur Sakti Jatim Surabaya tahun 2018 (4) kualitas produk, 

harga dan iklan secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian PT 

Surya Timur Sakti Jatim Surabaya tahun 2018.  

  

 
Kata Kunci: Kualitas Produk, Harga, Iklan, dan Keputusan Pembelian 
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I. LATAR BELAKANG 

Tingginya tingkat persaingan yang 

ketat dalam dunia usaha membuat para 

pengusaha harus mampu berpikir keras 

dalam meningkatkan persaingan yang 

harus ditingkatkan. Oleh karena itu 

berbagai upaya yang harus ditingkatkan 

oleh pihak perusahaan harus benar-

benar dianalisis secara teliti guna 

memenangkan persaingan tersebut. 

Strategi pemasaran yang harus dimiliki 

oleh setiap perusahaan guna mening-

katkan perusahaan harus benar-benar 

diperhatikan bagi dari segi kualitas 

produk yang dimiliki oleh setiap 

perusahaan yang mutu baik, dari  harga 

harus mampu bersaing dengan 

perusahaan lain dan terjangkau oleh 

semua kalangan sedangkan berdasarkan 

segi iklan haruslah dapat menarik minat 

konsumen sehingga konsumen dapat 

menentukan keputusan pembelian. 

Dalam penelitian peneliti memilih 

perusahaan Sepeda Motor Yamaha Pada 

PT Surya Timur Sakti Jatim Surabaya 

(Studi Kasus pada Konsumen PT Surya 

Timur Sakti Jatim Surabaya) Periode 

2017-2018. Dari segi pemasaran apakah 

perusahaan tersebut sudah mampu 

meningkatkan pemasaran dalam bidang 

kualitas produk, harga dan iklan dalam 

menentukan keputusan pembelian. 

karena banyaknya faktor yang menurun 

dalam beberapa periode 2017-2018 

dengan berbagai kendala yang dialami 

oleh perusahaan Sepeda Motor Yamaha 

Pada PT Surya Timur Sakti Jatim 

Surabaya (Studi Kasus pada Konsumen 

PT Surya Timur Sakti Jatim Surabaya) 

oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang Analisis Faktor 

Kualitas Produk, Harga, dan Iklan 

Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda 

Motor Yamaha Pada PT Surya Timur 

Sakti Jatim Surabaya (Studi Kasus Pada 

Konsumen PT Surya Timur Sakti Jatim 

Surabaya) Periode 2017-2018. 

Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis faktor dan 

pengaruh (1) kualitas produk secara 

signifikan terhadap Keputusan Pem-

belian pada PT. Surya Timur Sakti 

Jatim Surabaya tahun 2018; (2) harga 

secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada PT Surya Timur Sakti 

Jatim Surabaya tahun 2018; (3) Iklan 

secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada PT Surya Timur Sakti 

Jatim Surabaya tahun 2018; (4) kualitas 

produk, harga, dan iklan secara simultan 

terhadap keputusan pembelian pada PT 

Surya Timur Sakti Jatim Surabaya 

tahun 2018. 
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II. METODE 

Dalam penelitian jenis pendekatan 

yang digunakan adalah kuantitatif. 

“Pendekatan kuantitatif adalah pendeka-

tan penelitian yang menggunakan data 

penelitian angka-angka dan dianalisis 

menggunakan statistik” (Sugiyono, 

2015:23). Alasan penggunaan analisis 

statistik kuantitatif adalah dalam 

penelitian ini penelitian didasarkan 

dalam bentuk angka. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik kausalitas dalam penggolongan 

asosiatif kausal yaitu sebuah penelitian 

yang digunakan untuk mencari 

hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Penelitian ini dilakukan 

di “Surya Timur Sakti Jatim” yang 

beralamat di Jalan Basuki Rahmat 45-

47 Surabaya. Selama tiga yaitu mulai 

bulan Maret sampai dengan bulan Mei. 

Populasi dalam penelitian adalah semua 

konsumen Surya Timur Sakti Jatim 

yang belum diketahui berapa 

jumlahnya. Sampel diambil berdasarkan 

pendapat (Sugiyono, 2016:98), dengan 

ketentuan 3 variabel independen dan 1 

variabel dependen sehingga diketahui 

banyaknya sampel dalam penelitian ini 

yaitu 3 + 1 = 4 variabel yang dikalikan 

10 sehingga 40 sampel ditentukan 

dengan menggunakan teknik pengam-

bilan sampel accidental sampling. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah kuesioner dengan 

teknik analisis statistik menggunakan 

regresi linear berganda yaitu uji-t dan 

uji-F. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN  

 Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Kualitas Produk 

terhadap Keputusan Pembelian 

Hipotesis satu menunjukkan 

bahwa ada pengaruh positif antara 

kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian pada PT. Surya Timur 

Sakti Jatim. Dari hasil uji-t nilai 

probabilitas kualitas produk lebih 

besar dari taraf signifikansi yaitu 

0,016<0,05. Sehingga dapat dikata-

kan variabel kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Dari teori dan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa kualitas 

produk berpengaruh terhadap kepu-

tusan pembelian. Hal ini dikarenakan 

produk yang berkualitas memiliki 

suatu kondisi yang dinamis, banyak 

konsumen dalam membeli suatu 

barang memilih produk yang 

berkualitas, karena produk yang 

berkualitas memiliki karakteristik 

yang lebih unggul daripada produk-

produk yang kurang berkualitas. 
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Sehingga kualitas produk dapat 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

2. Pengaruh Harga terhadap Kepu-

tusan Pembelian 

Hipotesis dua menunjukkan 

bahwa ada pengaruh positif antara 

harga terhadap keputusan pembelian 

pada PT. Surya Timur Sakti Jatim. 

Dari hasil uji-t didapat nilai proba-

bilitas harga lebih kecil dari taraf 

signifikansi yaitu 0,000<0,05. Sehi-

ngga dapat dikatakan variabel harga 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Dari teori di atas disimpulkan 

bahwa harga adalah sejumlah uang 

yang harus dibayar oleh konsumen 

untuk membeli suatu barang/jasa. 

Sesuai dengan hasil penelitian yaitu 

harga yang ditetapkan oleh PT Surya 

Timur Sakti Jatim dapat mempen-

garuhi keputusan pembelian, karena 

harga yang ditetapkan tidak terlalu 

mahal dan terjangkau oleh 

kemampuan konsumen dalam mem-

beli produk di PT Surya Timur Sakti 

Jatim. 

3. Pengaruh Iklan terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hipotesis tiga menunjukkan 

bahwa ada pengaruh positif antara 

iklan terhadap keputusan pembelian 

pada PT. Surya Timur Sakti Jatim. 

Hasil uji t didapat nilai probabilitas 

iklan lebih kecil dari taraf signifikan 

yaitu 0,008 < 0,05. Sehingga dapat 

dikatakan variabel iklan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pem-

belian. 

Dari pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa iklan merupakan 

salah satu bentuk informasi baik 

langsung maupun tidak langsung 

untuk mengenalkan produk kepada 

konsumen. Sehingga dalam pene-

litian ini iklan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian, semakin sering 

PT Surya Timur Sakti Jatim meng-

iklankan produknya maka semakin 

banyak orang/ konsumen akan 

mengenal produk PT Surya Timur 

Sakti Jatim dan menjadi keputusan 

konsumen dalam membeli produk di 

tempat tersebut. 

4. Pengaruh Kualitas Produk, Harga 

dan Iklan terhadap Keputusan 

Pembelian 

Hasil dari pengujian hipotesis 

empat yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa secara simultan 

kualitas produk, harga, dan iklan 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Berdasarkan 

nilai signifikan Uji F sebesar 0,000 

yang artinya lebih kecil dari tingkat 
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signifikansi yaitu 0,05 atau 5%, 

sehingga dapat dikatakan bahwa 

secara simultan kualitas produk, 

harga dan iklan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Dengan nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) 

sebesar 0,776 yang berarti bahwa 

77,6% kepuasan konsumen 

menjelaskan ketiga variabel indepen-

den yaitu  kualitas produk, harga dan 

iklan sedangkan sisanya 22,4% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

dikaji dalam penelitian ini. Dari 

ketiga variabel independen tersebut, 

variabel yang dominan terhadap 

keputusan pembelian adalah harga 

(X2) karena mempunyai nilai 

tertinggi pada Standardized 

Coefficients Beta yaitu sebesar 

0,566. 

 Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Krisna (2010), Abraham (2014) 

Rinda (2017) Immanuel (2017) bahwa 

kualitas produk, harga dan iklan 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

 Kesimpulan  

1. Berdasarkan analisis secara parsial, 

ternyata hasil penelitian membukit-

kan bahwa semua variabel inde-

penden (kualitas produk, harga dan 

iklan) mempunyai pengaruh positif 

terhadap variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian sepeda motor 

Yamaha di Surya Timur Sakti Jatim. 

Artinya menurut konsumen, ketiga 

variabel independen tersebut diang-

gap penting ketika akan membeli 

sepeda motor Yamaha di Surya 

Timur Sakti Jatim. 

2. Berdasarkan pengujian secara 

simultan, ternyata hasil penelitian 

membuktikan bahwa semua variabel 

independen (kualitas produk, harga 

dan iklan) secara simultan mempun-

yai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian. 

3. Hasil pengujian regresi berganda 

menunjukkan bahwa semua variabel 

independen (kualitas produk, harga 

dan iklan) berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. 

Pengaruh positif terbesar terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor 

Yamaha di Surya Timur Sakti Jatim 

adalah pada variabel iklan (X3) hal 

ini ditunjukkan dari nilai koefisien 

regresi sebesar 0,365, kemudian 

diikuti oleh variabel kualitas produk 

(X1) yang ditunjukkan dari nilai 

koefisien regresi sebesar 0,330, dan 

yang terendah adalah variabel harga 

(X2) yang ditunjukkan dari nilai 

koefisien regresi sebesar 0,277. 
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IV. PENUTUP  

 Berdasarkan hasil kesimpulan yang 

telah diuraikan di atas bahwa implikasi 

dalam penelitian ini yaitu: 

  Dapat dijadikan masukan bagi 

perusahaan dalam hal yang terkait 

dengan kualitas produk, harga, dan 

iklan. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

semakin baik kualitas produk, harga 

yang terjangkau serta iklan yang dapat 

menarik konsumen dapat memberikan 

menimbulkan keputusan pembelian. 

  Hasil penelitian dapat digunakan 

sebagai bahan referensi atau masukan 

kepada sepeda motor Yamaha di Surya 

Timur Sakti Jatim tentang kualitas 

produk yang berkualitas dan mutunya 

terjamin, harga yang terjangkau oleh 

semua kalangan dan iklan yang 

menarik. 
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