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ABSTRAK 

 

Secara umum pemasaran dapat dikatakan sebagai pola pikir yang menyadari bahwa 

perusahaan tidak dapat bertahan tanpa adanya transaksi pembelian. Kualitas produk 

merupakan pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual 

lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaing. Bentuk persaingan langsung banyak terjadi 

antara merek dari jenis dan bentuk produk yang sama di pasar. Pada struktur pasar yang 

kompleks, merek dari jenis produk yang berbeda dapat bersaing juga.  

Pemasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah  kualitas produk berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian sabun Wings Cream konsumen ibu rumah tangga di Desa 

Kwadungan Kecamatan Ngasem? (2) Apakah harga berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian sabun Wings Cream konsumen ibu rumah tangga di Desa Kwadungan 

Kecamatan Ngasem? (3) Apakah citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian sabun Wings Cream konsumen ibu rumah tangga di Desa Kwadungan Kecamatan 

Ngasem? (4) Apakah  kualitas produk, harga dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian sabun Wings Cream konsumen ibu rumah tangga di Desa Kwadungan 

Kecamatan Ngasem? 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga di Desa Kwadungan Kecamatan 

Ngasem Kediri. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan Sampel yang yang digunakan 

sebanyak 40 orang responden dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan 

software SPSS for windows versi 21.  

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) kualitas produk  berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian  sabun wings cream. (2) harga berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian sabun wings cream. (3) citra Merek berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian sabun wings cream, dan (4) Kualitas produk, harga dan citra merek 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sabun wings cream. 

 

KATA KUNCI: Kualitas Produk, Harga, Citra Merek, dan Keputusan Pembelian. 
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A. LATAR BELAKANG 

Secara umum pemasaran dapat 

dikatakan sebagai pola pikir yang 

menyadari bahwa perusahaan tidak dapat 

bertahan tanpa adanya transaksi pembelian. 

Perusahaan harus dapat bertahan tanpa 

adanya transaksi pembelian. Perusahaan 

harus dapat memasarkan barang dan jasa 

yang diproduksi kepada konsumen agar 

dapat bertahan dan bersaing dengan 

perusahaan lain.  

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 di 

dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini 

membuat timbulnya persaingan semakin 

ketat dalam dunia bisnis. 

Konsumen akan merasa puas dengan 

adanya jaminan/kepuasan bahwa layanan 

yang mereka terima benar dan dilakukan 

oleh sumber daya manusia yang 

berkompeten di bidangnya (Syamsi, 

2008:20). Kepuasan merupakan perasaan 

senang atau kecewa seorang konsumen 

yang timbul karena membandingkan 

kinerja yang dipersepsikan produk (atau 

hasil) terhadap harapan para konsumen. 

Bila kepuasan konsumen atas suatu barang 

atau jasa dari segi pelayanan semakin 

tinggi, maka dapat menimbulkan 

keuntungan bagi perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

peneliti melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “Pengaruh Kualitas 

Produk, Harga, dan Citra Merek 

terhadap Keputusan Pembelian sabun 

Wings Cream, Konsumen Ibu Rumah 

Tangga di Desa Kwadungan Kecamatan 

Ngasem Kediri”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dalam penelitian ini permasalahan 

yang dihadapi dalam proses penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian sabun Wings Cream 

konsumen ibu rumah tangga di Desa 

Kwadungan Kecamatan Ngasem? 

2. Apakah harga berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian sabun 

Wings Cream konsumen ibu rumah 

tangga di Desa Kwadungan 

Kecamatan Ngasem? 

3. Apakah citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian sabun Wings Cream 

konsumen ibu rumah tangga di Desa 

Kwadungan Kecamatan Ngasem? 

Simki-Economic Vol. 02 No. 02 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748



 
 

 

Novilia Tristiana | 13.1.02.02.0552 
Ekonomi - Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
||1 || 

 
 

4. Apakah  kualitas produk, harga dan 

citra merek berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian sabun 

Wings Cream konsumen ibu rumah 

tangga di Desa Kwadungan 

Kecamatan Ngasem? 

C. KAJIAN TEORI 

1. Keputusan Pembelian 

  Menurut Sciffman dan Kanuk 

(2011 : 186), mengartikan bahwa 

keputusan pembelian sebagai 

:“pemilihan dari dua atau lebih 

alternative yang ada, jadi keputusan 

hanya dapat dibuat jika ada beberapa 

alternatif yang dapat dipilih. Proses 

pengambilan keputusan membeli 

merupakan pemilihan dari dua atau 

lebih alternatif yang dapat dipilih dalam 

proses pembelian yang dilakukan oleh 

seorang konsumen.” 

 Menurut Kotler dan Amstrong 

(2012: 238), keputusan pembelian 

didefinisikan sebagai ”tahap dalam 

proses pengambilan keputusan 

pembelian dimana konsumen benar-

benar membeli. Pengambilan keputusan 

merupakan suatu kegiatan konsumen 

yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan 

barang yang ditawarkan di pasaran.” 

Menurut Setiadi (2011:332) yang 

menjelaskan bahwa keputusan 

pembelian adalah : “proses 

pengintegrasian yang 

Mengkombinasikan pengetahuan untuk 

mengevfaluasi dua atau lebih prilaku 

alternatif, dan memilih salah satu 

darinya”  

2. Kualitas Produk 

 Menurut Kotler (2012:346), produk 

merupakan semua yang ditawarkan 

kepada pasar untuk diperhatikan, 

dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi 

yang dapat memuaskan keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 

 Menurut Kotler dan Amstrong 

(2012:283), mendefinisikan bahwa 

kualitas produk merupakan karakteristik 

produk atau jasa tergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan pelanggan. 

3. Harga  

 Harga menurut Kotler dan 

Amstrong (2012: 37), adalah sejumlah 

uang yang ditukarkan untuk sebuah 
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produk atau jasa. Lebih jauh lagi, harga 

adalah jumlah dari seluruh nilai yang 

konsumen tukarkan untuk jumlah 

manfaat dengan memiliki atau 

menggunakan suatu barang dan jasa.  

Menurut Ferdinand (2010:225), harga 

adalah “salah satu variabel penting 

dalam pemasaran, dimana harga dapat 

mempengaruhi konsumen dalam 

mengambil keputusan untuk membeli 

suatu produk, karena berbagai alasan”. 

4. Citra Merek 

 Citra merek menurut Susanto 

(2011:11), adalah apa yang 

dipersepsikan oleh konsumen mengenai 

sebuah merek. Dimanahal ini 

menyangkut bagaimana seorang 

konsumen menggambarkan apa 

yangmereka rasakan mengenai merek 

tersebut ketika mereka memikirkannya. 

 Kotler dan Keller (2012:346) 

menyatakan bahwa “citra merek adalah 

persepsi dan keyakinan yang dilakukan 

oleh konsumen, seperti yang tercermin 

dalam asosiasi yang terjadi dalam 

ingatan konsumen”. 

D. METODE  

1. Teknik dan Pendekatan Penelitian 

 Teknik penelitian yang digunakan 

adalah kausalitas. Hubungan kausal 

menurut Sugiyono (2013:37) adalah 

hubungan yang bersifat sebab akibat. 

Jadi di dalam hubungan ini terdapat 

variabel independen (variabel yang 

mempengaruhi) dan dependen 

(dipengaruhi). 

Pendekatan penelitian yang 

 digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2013:12), pendekatan kuantitatif 

merupakan pendekatan penelitian yang 

menggunakan data berupa angka-angka 

atau data yang dapat dihitung serta 

dapat dianalisis secara sistematis 

dengan menggunakan statistik. 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini 

penulis melakukan penelitian pada 

konsumen ibu rumah tangga di Desa 

Kwadungan Kecamatan Ngasem Kota 

Kediri, karena di lokasi tersebut masih 

terdapat banyak rumah tangga yang 

menggunakan sabun krim terutama 

sabun Wings Cream.  

 Waktu penelitian adalah pada tahun 

2017 berdasarkan pengerjaan skripsi 

dari yaitu mulai bulan September 2017 

hingga bulan Desember 2017. 

Simki-Economic Vol. 02 No. 02 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748



 
 

 

Novilia Tristiana | 13.1.02.02.0552 
Ekonomi - Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
||1 || 

 
 

3. Populasi dan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2013:148), 

populasi adalah wilayah generalisai 

yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

 Menurut Sugiyono (2013:148), 

sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Dengan kata lain, sejumlah 

tapi tidak semua, elemen populasi akan 

membentuk sampel. 

 Penentuan sampel penelitian harus 

representatif, yang dimaksudkan adalah 

dapat mencerminkan dari seluruh 

karakteristik yang terdapat pada 

populasi. Adapun jumlah sampel 

penelitian dapat dipilih dari sebagian 

maupun dari seluruh populasi.  

 Menurut Sugiyono (2013:165), bila 

dalam penelitian akan melakukan 

analisis dengan multivariate (korelasi 

atau regresi ganda misalnya), maka 

jumlah anggota sampel minimal 10 kali 

dari jumlah variabel yang diteliti. 

Misalnya variabel penelitiannya aja 5 

(independen + dependen), maka jumlah 

anggota sampel = 10 x 5 = 50. Maka 

dalam penelitian ini jumlah sampel 

yang digunakan sebanyak 40 orang 

pasien yaitu 10 x 4 (3 variabel 

independen + 1 variabel dependen). 

 Jadi jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 40 

responden. Teknik pengambilan 

sampelnya adalah purposive sampling. 

Menurut Sugiyono (2013:156) 

“purposive sampling yaitu penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan atau kriteria yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut: 

a. Ibu rumah tangga di Desa 

Kwadungan Kecamatan Ngasem 

Kota Kediri. 

b. Usia 25-50 tahun. 

c. Tingkat pendidikan minimal SMA. 

5. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Kuesioner 

  Menurut Sugiyono 

(2013:230), angket atau kuesioner 
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adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara member 

seperangkat pertanyaan atau 

pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Dalam penelitian 

ini menggunakan teknik kuesioner 

yang disebarkan langsung kepada 

konsumen ibu rumah tangga di Desa 

Kwadungan Kecamatan Ngasem 

Kota Kediri. 

b. Observasi 

Menurut Sugiyono (2013; 234), 

observasi adalah proses untuk 

memperoleh data dari tangan 

pertama dengan mengamati orang 

dan tempat pada saat dilakukan 

penelitian. Dalam penelitian ini 

menggunakan observasi  yaitu untuk 

mengetahui jumlah konsumen ibu 

rumah tangga di Desa Kwadungan 

Kecamatan Ngasem Kota Kediri. 

 6. Tehnik Analisis Data 

a. Pengujian Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji hipotesis, 

sesuai dengan ketentuan bahwa 

dalam uji regresi linier berganda 

harus dilakukan uji asumsi klasik 

terlebih dahulu agar penelitian tidak 

biasa dan untuk menguji kesalahan 

model regresi yang digunakan dalam 

penelitian. Pengujian asumsi klasik 

yang dilakukan yaitu: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam model 

regresi, variabel terikat dan variabel 

bebas memiliki distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. 

Pengujian normalitas ini dapat 

dilakukan melalui analisis grafik dan 

analisis statistik. 

2) Analisis Grafik 

  Menurut Ghozali 

(2011:160), salah satu cara termudah 

untuk melihat normalitas residual 

adalah dengan melihat grafik 

histogram yang membandingkan 

antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati distribusi 

normal. Namun demikian hanya 

dengan melihat histogram, hal ini 
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dapat membingungkan khususnya 

untuk jumlah sampel yang kecil. 

3). Analisis Statistik 

 Untuk mendeteksi normalitas data 

dapat dilakukan pula melalui analisis 

statistik yang salah satunya dapat 

dilihat melalui Kolmogorov‐Smirnov 

test (K‐S). 

Dasar pengambilan keputusan dalam 

uji K‐S adalah sebagai berikut : 

(1) Apabila probabilitas nilai Z uji 

K‐S signifikan secara statistik (< 

0,05) maka H0 ditolak dan Ha 

diterima yang berarti data 

terdistibusi tidak normal. 

(2) Apabila probabilitas nilai Z uji 

K‐S tidak signifikan statistik (> 

0,05) maka H0 diterima dan Ha 

ditolak, yang berarti data 

terdistibusi normal. 

4) Uji Multikoliniaritas 

 Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. 

Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya Adanya multikoliniaritas 

dapat dilihat antara lain : 

dari tolerance value atau nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) 

dimana: Tolerance value < 0,10 atau 

VIF > 10 = terjadi multikolinieritas 

dan Tolerance value > 0,10atau VIF 

< 10 = tidak terjadi multikolinieritas 

 

5) Uji Autokorelasi 

Uji autokerelasi dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan penggangu pada periode 

t dan dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). 

 

6) Uji Heteroskedastisitas 

   Menurut Ghozali 

(2011:139), Jika variance dari 

residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas, dan jika 

berbeda disebut heterokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heterokedastisitas. 

  Salah satu cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat dengan 

residualnya. Jika ada pola tertentu, 

seperti titik-titik menyebar diatas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu 
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Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

E. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Alat uji yang digunakan untuk analisis 

penelitian ini adalah Analisis Regresi 

Linier Berganda (Multiple Regression 

Analysis) untuk menguji pengaruh 

kualitas produk (X1), harga (X2) dan 

citra merek (X3)  sebagai variabel bebas 

(independent variabel) terhadap 

keputusan pembelian sebagai variabel 

terikat (dependent variabel) dengan 

menggunakan program SPSS v.21 for 

Windows. Model regresi berganda 

adalah sebagai berikut : 

 

dimana: 

Y : Keputusan pembelian 

α : konstanta  

X1 : Kualitas Produk 

X2 : Harga  

X3 : Citra Merek 

β1-3: Koefisien regresi variabel ke 1 

sampai ke variabel 3 

e  :  variabel residual (error) 

 

F. Uji Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

a)  Uji t 

 Menurut Ghozali (2011:98-99), 

pengujian secara parsial ini 

dimaksudkan untuk menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel 

dependen. Pengujian secara parsial 

menggunakan uji t (pengujian 

signifikansi secara parsial). 

 

b) Uji F 

 Menurut Ghozali (2011:98), Uji F 

pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel 

dependent  atau  terikat. 

 

c). Uji Koefisien Determinasi 

 Menurut Ghozali (2011:97), 

“koefisien determinasi (R
2
) pada 

intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel 

terikat”. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel bebas 

dalam menjelaskan variabel terikat 

sangat terbatas. 

  Karena dalam penelitian ini 

menggunakan banyak variabel bebas, 

maka nilai Adjusted R
2
 lebih tepat 

digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 +  ε 
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G. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

a) Analisis Grafik 

 

pada grafik histogram jika data 

memiliki puncak tepat di tengah-tengah 

titik nol membagi 2 sama besar dan tidak 

memenceng ke kanan maupun ke kiri, 

maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas dan pada grafik normal 

probability plot jika data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Normalitas Grafik normal 

probability plot 

 

Hal ini ditunjukkan gambar tersebut 

sudah memenuhi dasar pengambilan 

keputusan, bahwa data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

b) Analisis Statistik 

Berikut hasil uji analisis statistik 

Kolmogorov‐Smirnov test (K‐S) dengan 

menggunakan taraf signifikan sebesar 

0,05 atau 5%. Jika nilai Asymp 

signifikan (2-tailed) > 0,05 maka H0  

data distribusi normal. 

diterima dan Ha ditolak yang bararti  

nilai signifikan Unstandardized 

Residual sebesar 0,200, nilai tersebut 

lebih besar dari taraf signifikan yang 

ditetapkan, yaitu sebesar 0,05 atau 5%. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 
3,30653593 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,091 

Positive ,091 

Negative -,083 

Test Statistic ,091 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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Sehingga menunjukkan bahwa data 

terdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

  Menurut Ghozali (2011:139), untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas di dalam model 

regresi, pengujian ini menggunakan 

nilai tolerance dan lawannya variance 

inflation factor (VIF). 

Hasil Uji Multikolinearitas 

bahwa variabel kualitas produk, 

harga, dan citra merek memiliki nilai 

Tolerance sebesar 0,237 ; 0,535 ; 0,329 

yang lebih besar dari 0,10 dan VIF 

sebesar 4,211; 1,869 ; 3,035 yang lebih 

kecil dari 10, dengan demikian dalam 

model ini tidak ada masalah 

multikolinieritas, hal ini berarti antar 

variabel independen tidak terjadi korelasi. 

3. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2011:110), uji 

autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linier ada korelasi 

antara kasalahan penganggu pada periode 

t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). 

 Menurut Ghozali (2011:111) 

dengan melihat Durbin Watson dengan 

ketentuan du < dw < 4-du jika nilai DW 

terletak antara du dan 4 - du berarti 

bebas dari autokorelasi. Berdasarkan 

tabel di atas nilai DW hitung lebih besar 

dari (du) = 1,659 dan kurang dari 4 – 

1,659  (4-du) = 2,341 atau dapat dilihat 

pada Tabel 4.11 yang menunjukkan du 

< d < 4 – du atau 1,659 < 2,171< 2,341, 

sehingga model regresi tersebut sudah 

bebas dari masalah autokorelasi. Hal ini 

berarti ada korelasi antara kasalahan 

penganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). 

4. Uji Heteroskedastisitas  

 Menurut Ghozali (2011:139), uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi 

yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Jika Jika tidak ada 

pola yang jelas serta titik-titik 

fficients
a
 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant)   

Kualitas 

Produk 
,237 4,211 

Harga ,535 1,869 

Citra Merek ,329 3,035 

a. Dependent Variable: Keptusan 

Pembelian 

Model Summary
b
 

Model 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 3,44155 2,171 

a. Predictors: (Constant), Citra Merek, Harga, 

Kualitas Produk 

b. Dependent Variable: Keptusan Pembelian 
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menyebar di atas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas dan model regresi 

layak digunakan. 

Grafik Scaterplots 

 

Berdasarkan gambar 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. Hal 

ini berarti dalam model regresi tidak 

terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. 

 

b.  Analisis Regresi Linier Berganda 

  Analisis statistik yang digunakan 

adalah analisis regresi linear berganda. 

Analisis ini digunakan untuk 

memperoleh gambaran yang 

menyeluruh mengenai pengaruh 

kualitas produk(X1), harga(X2), dan 

citra merek (X3) terhadap keputusan 

pembelian (Y) dari 40 responden. 

Berdasarkan perhitungan komputer 

program statistik SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) for 

Windows versi 21 diperoleh hasil 

analisis seperti terangkum pada tabel 

di bawah ini: 

Hasil Analisis Regresi Linear 

Berganda 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 16,815 4,881  3,445 

Kualitas 

Produk 
,364 ,130 ,431 2,799 

Harga -,215 ,094 -,234 -2,276 

Citra 

Merek 
,513 ,202 ,332 2,535 

a. Dependent Variable: Keptusan Pembelian 

 Berdasarkan Tabel, maka didapat 

persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut : 

 

 

 Berdasarkan tabel menunjukkan 

bahwa persamaan regresi linear berganda 

yang diperoleh dari hasil uji analisis yaitu 

Y = 16,815 + 0,364 X1 - 0,215 X2 + 0,513 

X3 +  persamaan regresi tersebut 

mempunyai makna sebagai berikut : 

1. Konstanta = 16,815 

Jika variabel kualitas produk(X1), harga 

(X2), dan citra merek (X3) = 0, maka 

keputusan pembelian(Y) akan menjadi 

16,815. 

2. Koefisien X1 = 0,364 

Y = 16,815 + 0,364 X1 - 0,215 X2 + 0,513 X3 +  
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Setiap penambahan 1 satuan variabel 

kualitas produk (X1) dengan asumsi 

harga (X2), dan citra merek (X3) tetap 

dan tidak berubah, maka akan 

meningkatkan keputusan pembelian (Y) 

sebesar 0,364 Sebaliknya, jika kualitas 

produk (X1) turun 1 satuan dengan 

asumsi harga (X2), dan citra merek (X3) 

tetap dan tidak berubah, maka akan 

menurunkan keputusan pembelian(Y) 

sebesar 0,364. 

3. Koefisien X2 = -0,215 

 Setiap penambahan 1 satuan variabel 

harga (X2) dengan asumsi kualitas 

produk (X1), dan citra merek (X3) tetap 

dan tidak berubah, maka akan 

menurunkan keputusan pembelian (Y) 

sebesar 0,215. Sebaliknya, jika harga 

(X2) turun 1 satuan dengan asumsi 

kualitas produk (X1), dan citra merek 

(X3) tetap dan tidak berubah, maka akan 

meningkatkan keputusan pembelian (Y) 

sebesar 0,215. 

4. Koefisien X3 = 0,513 

 Setiap penambahan 1 satuan variabel 

citra merek (X3) dengan asumsi kualitas 

produk (X1), dan harga (X2) tetap dan 

tidak berubah, maka akan meningkatkan 

keputusan pembelian (Y) sebesar 0,513. 

Sebaliknya, jika citra merek (X3) turun 

1 satuan dengan asumsi kualitas produk 

(X1), dan harga (X2) tetap dan tidak 

berubah, maka akan menurunkan 

keputusan pembelian (Y) sebesar 0,513. 

5. Dari ketiga variabel yang mempengaruhi 

keputusan pembelian, variabel citra 

merek merupakan variabel yang paling 

dominan mempengaruhi variabel 

keputusan pembelian dibandingkan 

dengan kualitas produk dan harga. Hal 

ini dapat diketahui dari besarnya nilai 

beta variabel citra merek sebesar 0,513 

yang lebih besar dibanding variabel 

kualitas produk yang memiliki nilai beta 

sebesar 0,364 dan nilai beta variabel 

harga sebesar -0,215. 

 

c. Pengujian Hipotesis  

1)  Uji Parsial ( Uji t) 

 Pengujian secara parsial 

menggunakan uji t (pengujian 

signifikansi secara parsial) 

dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa jauh kualitas produk (X1), 

harga (X2), dan citra merek (X3)secara 

individual terhadap keputusan 

pembelian (Y) dari 40 responden. 
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Hasil Uji t (Parsial) 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardi

zed 

Coefficients 

Stand

ardize

d 

Coeffi

cients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant

) 

16,8

15 
4,881  

3,44

5 

,00

1 

Kualitas 

Produk 
,364 ,130 ,431 

2,79

9 

,00

8 

Harga 
-

,215 
,094 -,234 

-

2,27

6 

,02

9 

Citra 

Merek 
,513 ,202 ,332 

2,53

5 

,01

6 

a. Dependent Variable: Keptusan Pembelian 

 

2) Hasil Uji F (Simultan) 

 Berikut hasil pengujian secara 

simultan menggunakan uji F yang 

nilainya akan dibandingkan dengan 

signifikansi 0,05atau 5%. 

Hasil Uji F (Simultan) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F 

Sig

. 

1 Regres

sion 
1673,206 3 557,735 

47,0

89 

,00

0
b
 

Residu

al 
426,394 36 11,844   

Total 2099,600 39    

a. Dependent Variable: Keptusan Pembelian 

b. Predictors: (Constant), Citra Merek, Harga, 

Kualitas Produk 

d. Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali (2011:97)  “koefisien 

determinasi pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen”. 

Nilai Koefisien Determinan yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas. Untuk 

mengetahui besar persentase variasi 

variabel terikat yang dapat dijelaskan 

oleh variasi variabel bebas, maka dicari 

nilai Adjusted R
2
. 

Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 

diperoleh nilai Adjusted R
2
 sebesar 0,780. 

dengan demikian menunjukkan bahwa 

adalah kualitas produk, harga, dan citra 

merek dapat menjelaskan keputusan 

pembelian sebesar 78% dan sisanya yaitu 

22% dijelaskan variabel lain yang tidak 

dikaji dalam penelitian ini 

KESIMPULAN 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah 

1. kualitas produk  berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian  sabun wings cream. Hal ini 

terlihat berdasarkan hasil perhitungan 

uji t, dimana nilai signifikan variabel 

Model Summary
b
 

Mode

l R R Square 

Adjusted R 

Square 

1 ,893
a
 ,797 ,780 

a. Predictors: (Constant), Citra Merek, 

Harga, Kualitas Produk 

b. Dependent Variable: Keptusan 

Pembelian 
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kualitas produk adalah 0,08<0,005. 

Nilai tersebut lebih kecil dari α = 0.05, 

sehingga hipotesis Ha diterima.  

2. Harga berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian sabun wings 

cream. Hal ini terlihat berdasarkan 

hasil perhitungan uji t, dimana nilai 

signifikan variabel harga adalah 

0,029<0,05. Nilai tersebut lebih kecil 

dari α = 0.05, sehingga hipotesis Ha 

diterima. 

 3. Citra Merek berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian sabun 

wings cream. Hal ini terlihat 

berdasarkan hasil perhitungan uji t, 

dimana nilai signifikan variabel citra 

merek adalah 0,016<0,05. Nilai 

tersebut lebih kecil dari α = 0.05, 

sehingga hipotesis Ha diterima. 

4. Kualitas produk, harga dan citra merek 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian sabun wings 

cream. Hal ini dapat terlihat dari nilai 

signifikan dari hasil dari uji F  

diperoleh nilai signifikan sebesar 

0,000 < 0,05 yang berarti H0 ditolak 

dan Ha diterima. 
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