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ABSTRAKSI 

 

Pasar modern merupakan salah satu tempat perbelanjaan yang saat ini 

diminati masyarakat. Berbagai cara di lakukan pengelola pasar modern untuk 

memikat hati para konsumen. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen yang belanja di pasar modern adalah harga, kualitas produk, 

keamanan parkir dan promosi. Dari beberapa faktor tersebut harus 

dipertimbangkan oleh pengelola agar dapat meningkatkan volume penjualan. 

Perumusan masalah dalam penelitian adalah menganalisis pengaruh harga, 

kualitas produk, keamanan parkir, dan promosi terhadap keputusan pembelian mie 

sedap di pasar modern yang berada di surakarta, faktor manakah di antara harga, 

kualitas produk, keamanan parkir, dan promosi yang berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian mie sedap pada pasar modern di surakarta. 

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah uji validitas, uji 

reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis yang meliputi uji regresi linier 

berganda, uji t, uji F dan koefisian determinasi (R
2
). Dari hasil analisis tersebut 

dapat disimpulkan bahwa hanya variabel kualitas produk yang berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian mie sedaap pada pasar modern di 

surakarta dengan nilai uji t sebesar 2,910. Sedangakan variabel yang tidak 

signifikan adalah harga, keamanan parkir, dan promosi, hal itu di karenakan nilai 

uji t lebih kecil dari pada t tabel. 

Kata kunci : harga, kualitas produk, keamanan parkir, promosi, keputusan pembelian 
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A. PENDAHULUAN 

Kemajuan dibidang perekonomian selama ini telah banyak membawa 

akibat perkembangan yang pesat dalam bidang usaha. Sejalan dengan itu banyak 

bermunculan perusahaan dagang yang bergerak dibidang perdagangan eceran 

yang berbentuk toko, minimarket, departemen store (toserba), pasar swalayan 

(supermarket) dan lain-lain. Hal ini  menimbulkan persaingan di antara 

perusahaan tersebut. Untuk memenangkan persaingan mereka (perusahaan) 

memanfaatkan peluang bisnis yang ada dan berusaha untuk menerapkan strategi 

pemasaran yang tepat dalam rangka untuk menguasai pasar.Yuliani (2005) 

mengatakanpenguasaan pasar merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok 

yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup usahanya, berkembang dan mendapatkan laba semaksimal 

mungkin. 

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar sukses dalam 

persaingan adalah berusaha dan berupaya mencapai tujuan untuk menciptakan dan 

mempertahankan pelanggan. Hal tersebut bisa dicapai oleh suatu perusahaan 

melalui upaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa yang diinginkan 

konsumen, di mana kegiatan tersebut sangat tergantung pada perusahaan atau 

pedagang dengan bermacam atribut seperti harga, kualitas produk, keamanan 

parkir maupun promosi dalam keputusan untuk berbelanja. 

Sesuatu yang di inginkan konsumen atau masyarakat adalah bagaimana 

cara untuk mendapatkan barang yang di inginkan dan di butuhkan serta 

menyediakan beranekaragaman produk, harga yang bersaing, pelayanan, 

fasiliatitas yang mendukung,dan suana berbelanja serta keamanan parkir yang 

semuanya terdapat dalam satu toko atau swalayan. 

Harga, kualitas produk, keamanan parkir, dan promosi yang ditawarkan 

sangat mempengaruhi  keputusan pembelian konsumen. Untuk itu perusahaan 

harus tanggap dan cerdas terhadap apa yang dilakukannya terkait dengan 

kelangsungan usahanya, karena konsumen di era sekarang akan semakin selektif 

dalam melakuakan pembelian untuk kebutuhan hidup. 
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Dilihat dari segi harga, apakah harga di Swalayan sama, lebih murah atau 

bahkan lebih mahal dari pesaing serta pasar tradisional. Dari segi yang lain 

misalnya pelayanan juga harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena hal 

ini menyangkut pemenuhan kebutuhan yang diiginkan konsumen. Situasi dan 

suasana yang mendukung, pelayanan yang cepat dan ramah serta mengutamakan 

pembeli atau pelanggan. Serta dari segi keamanan parkir juga harus memenuhi 

standar keamanan sehingga konsumen merasa aman akan kendaraan yang di 

gunakan. 

Keberadaan Solo Grand Mall, Solo Square, Luwes, Dan Carefour di 

Surakarta merupakan contoh pasar modern yang menjadi tempat perbelanjaan 

yang mudah dijangkau karena berada di tempat yang strategis karena berada di 

pusat kota. Dilihat dari lokasi yang mudah dijangkau, keberadaan pasar modern 

tersebut sangat dikenal masyarakat luas. Selain lokasi, harga sangat mendominasi 

penentuan keputusan untuk berbelanja. Keamanan parkir juga sangat 

mempengaruhi konsumen untuk tertarik dan berbelanja karena tempat parkir yang 

aman dan luas juga memberi kesan nyaman kepada konsumen. Untuk dapat 

menarik perhatian dari konsumen dan juga dapat bersaing dengan swalayan lain, 

maka keempat pasar modern tersebut menawarkan harga yang menarik bagi 

konsumen dengan kualitas produk yang terjamin. Untuk keamanan parkir pasar 

modern tersebut menyediakan tempat yang luas dan pengamanan yang ketat.  

Persaingan di industri makanan siap saji akhir-akhir ini mengalami 

perkembangan yang sangat pesat, banyak produsen yang meluncurkan berbagai 

jenis produk dengan keunggulan dan inovasinya. Strategi pemasaran yang 

dilakukan pun semakin gencar agar produk itu mampu diterima di pasaran. Para 

produsen menggunakan media masa sebagai sarana pemasaran yang efektif. Salah 

satu produk makanan siap saji yang mengalami perkembangan yang sangat pesat 

adalah produk mie instan  merek mie Sedaap. 

B. METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang di gunakan adalah riset konklusif atau diskriptif 

Teknik yang akan digunakan adalah koesioner terperinci dan  penarikan sampel 

formal, jenis data yang digunakan adalah data primer. Dalam hal ini data diperoleh 
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secara langsung dengan membagi kuesioner atau daftar pertanyaan kepada 

konsumen. Metode pengumpulan data yang akan di lakukan dalam menyusun 

penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis data yang 

dilakukan akan melibatkan data variabel dependen atau yang sering di sebut juga 

variabel terkait yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. 

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

1. Uji Instrumen Data 

Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

validitas dan reliabilitas didistribusikan kepada 100 konsumen di  Pasar 

modern, untuk dianalisis validitas dan reliabilitasnya dan hasil dari 

analisis tersebut dipergunakan sebagai bahan acuan dalam memperoleh 

data guna analisis lebih lanjut. Adapun faktor yang akan diukur adalah 

atribut yang meliputi dimensi kualitas jasa pelayanan dari Pasar modern 

yaitu harga, kualitas produk, promosi, keamanan parkir, dan  serta 

tingkat keputusan pembelian. Hasil validitas dan reliabilitas sebagai 

berikut: 

a. Validitas 

Hasil analisis validitas menggunakan komputer yaitu program 

SPSS versi 12.00 ditunjukkan dengan membandingkan rhitung dengan 

ttabel. Sedangkan nilai dari rhitung dapat dilihat dalam Corrected Item Total 

Correlation pada program SPSS versi 12.00. Kemudian untuk 

pengambilan keputusan jika rhitung > rtabel maka butir atau variabel yang 

diteliti adalah valid.  

1) Variabel Harga  

Berdasarkan perhitungan, maka hasil validitas pada variabel  

harga   dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan 1, 2, dan 3 tentang  

variabel X1 (harga) adalah valid, karena rhitung > r tabel. 

2) Variabel Kualitas produk  

Berdasarkan perhitungan, maka hasil validitas pada variabel  

Kualitas  pertanyaan tentang  variabel X2 (kualitas produk) 
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menunjukkan bahwa butir  pertanyaan 1, 2, dan 3 untuk variabel X2 

adalah valid, karena rhitung > r tabel. 

3) Variabel Keamanan parkir  

Berdasarkan perhitungan, maka hasil validitas pada variabel  

Keamanan parkir,  pertanyaan tentang  variabel X3 (keamanan 

parkir) menunjukkan bahwa butir  pertanyaan 1, 2, dan 3 untuk 

variabel X3 adalah valid, karena rhitung > r tabel. 

4) Variabel Promosi  

Berdasarkan perhitungan, maka hasil validitas pada variabel  

Promosi sebagai  pertanyaan tentang  variabel Promosi (X4) 

menunjukkan bahwa semua butir  pertanyaan 1, 2 dan 3 untuk 

variabel X4 adalah valid, karena rhitung > r tabel. 

5) Variabel Keputusan pembelian  

Berdasarkan perhitungan, maka hasil validitas pada variabel  

keputusan pembelian sebagai  pertanyaan tentang variabel Y 

(keputusan pembelian) menunjukkan bahwa butir pertanyaan 

variabel X5 semuanya valid, karena rhitung > r tabel. 

b. Reliabilitas 

 Setelah dilakukan pengujian pada validitas atas variabel-variabel 

tersebut (harga, kualitas produk, keamanan parkir, promosi, dan , serta 

keputusan pembelian), maka dapat dilakukan pengujian reliabilitas. 

Hasil analisis reliabilitias dapat dilihat pada program SPSS versi 12.00 

dan ditunjukkan oleh besamya nilai alpha (). Pengambilan keputuan 

reliabilitas suatu variabel ditentukan dengan asumsi apabila nilai alfa 

cronbach > 0,6 maka butir atau variabel yang diteliti adalah reliabel. 

Berikut ini rangkuman hasil pengujian yang menunjukkan nilai 

alpha pada variabel harga (X1), kualitas produk (X2), keamanan parkir 

(X3), promosi (X4) , serta keputusan pembelian (Y). bahwa semua 

variabel baik harga (X1), kualitas produk (X2), keamanan parkir (X3), 

promosi (X3) dan keputusan pembelian (Y) adalah reliabel karena 
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mempunyai nilai alfa cronbach > 0,6, sehingga dapat dipergunakan 

untuk mengolah data selanjutnya. 

2. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang 

digunakan berasal dari populasi yang normal. Pengujian ini 

menggunakan metode One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test dengan 

membandingkan Asymptotic Significance (probabilitas) dengan taraf 

signifikansi.  

Kriteria pengukuran sebagai berikut:  

1) Nilai Asymptotic Significance (probalitas) > taraf signifikansi () 

berarti data sampel berasal dari distribusi normal. 

2) Nilai Asymptotic Significance (probalitas) < taraf signifikansi () 

berarti data sampel berasal dari distribusi tidak normal.   

Hasil Pengujian normalitas masing-masing variabel ditunjukkan 

dalam tabel di bawah  bahwa p-value dari Undstadardized residual 

ternyata lebih besar dari α (0,681 >0,05), sehingga keseluruhan 

data tersebut dinyatakan memiliki distribusi normal atau memiliki 

sebaran data yang normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah variabel 

independen yang satu dengan variabel independen yang lain dalam 

model terdapat hubungan yang sempurna atau tidak. Pengujian 

Multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai 

berikut: (Singgih, 2001: 357) 

1) VIF > 10 terjadi multikolinieritas 

2) VIF < 10 tidak terjadi multikolinieritas 

diketahui bahwa VIF < 10, sehingga tidak terjadi 

multikolinieritas. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Asumsi dalam model regresi linier klasik adalah bahwa tiap 

unsur distubance (1) merupakan suatu angka yang konstan yang sama 

dengan 
2
. Apabila asumsi tidak terpenuhi maka akan terjadi 

heteroskedastisitas. Meskipun tidak merusak ketidak estimator OLS, 

namun estimator tidak mempunyai varian terkecil atau efisien. Dengan 

kata lain estimator tidak mempunyai sifat BLUE. 

Uji heteroskedastisitas pengujian yang dilakukan dnegna uji 

Park. Park memberikan saran penggunaan e1
2
 sebagai pendekatan 

2
 

dengan melakukan regresi sebagai berikut: (Wahid, 2004: 88). 

Ln e1
2
 = ln 

2 
=  ln X + v1

 

Jika  ternyata signifikan secara statistik maka dikatakan bahwa 

dalam data tersebut terjadi heteroskedastisitas, dan apabila tidak 

signifikan maka data terjadi tidak terjadi heteroskedastisitas.  

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi  adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari 

residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang 

disusun menurut runtut waktu . Pengujian terhadap adanya fenomena 

autokorelasi dalam data yang dianalisis dapat dilakukan dengan 

menggunakan Durbin-Watson Test. 

Dalam penelitian ini, deteksi autokorelasi menggunakan uji DW. 

Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut : 

1) Jika nilai DW tepat sama dengan 2 maka tidak terjadi autokorelasi 

sempurna. 

2) Jika nilai DW antara 1,5 sampai 2,5 maka tidak mengalami 

autokorelasi. 

3) Jika nilai DW berada antara 0 sampai dengan 1,5 maka memiliki 

autokorelasi positif. 

4) Jika nilai DW >2,5 sampai 4 maka memiliki autokorelasi negatif. 

Berdasarkan hasil analisis uji autokorelasi menunjukkan nilai 

DW sebesar 1,964, ini menunjukkan bahwa nilai DW ini termasuk 
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dalam kriteria DW antara 1,5 sampai 2,5 maka tidak mengalami 

autokorelasi.  

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Hasil analisis regresi linear berganda secara sistematis dapat ditulis 

persamaannya sebagai berikut :  

Y = 1,654 + 0,035 X1 + 0.359 X2 + 0,207X3 + 0,165X4 + e 

Interpretasi dari masing-masing koefisien variabel adalah  sebagai 

beriaakut:  

a. a    = Nilai konstanta sebesar 1,654 berarti bila variabel kualitas 

pelayanan tidak ada atau sama dengan nol, maka keputusan pembelian 

sebesar 1,654 .  

b. b1   =  Koefisien variabel harga sebesar 0,035, koefisien ini 

menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel harga terhadap 

keputusan pembelian sebesar koefisien regresinya yaitu 0,035. Artinya 

apabila harga naik 1 point maka keputusan pembelian akan naik 

sebesar 0,035 dengan asumsi variabel lain tetap. 

c. b2  =  Koefisien variabel kualitas produk sebesar 0.359, koefisien 

ini menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian sebesar koefisien regresinya yaitu 

0.359. Artinya apabila kualitas produk naik 1 point maka keputusan 

pembelian akan naik sebesar 0.359 dengan asumsi variabel lain tetap. 

d. b3  =  Koefisien variabel keamanan parkir sebesar 0,207, 

koefisien ini menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel 

keamanan parkir terhadap keputusan pembelian sebesar koefisien 

regresinya yaitu 0,207. Artinya apabila keamanan parkir naik 1 point 

maka keputusan pembelian akan naik sebesar 0,207 dengan asumsi 

variabel lain tetap.  

e. b4  =  Koefisien variabel promosi sebesar 0,165. koefisien ini 

menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel promosi terhadap 

keputusan pembelian sebesar koefisien regresinya yaitu 0,165. Artinya 
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apabila promosi naik 1 point maka keputusan pembelian akan naik 

sebesar 0,165 dengan asumsi variabel lain tetap.  

 Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kelima variabel 

independen harga, kualitas produk, keamanan parkir, promosi 

memberikan kontribusi positif terhadap keputusan pembelian.  

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut menunjukkan bahwa 

variabel kualitas produk mempunyai pengaruh paling dominan 

dibandingkan dengan variabel harga, keamanan parkir dan promosi. 

4. Uji Hipotesis  

a. Uji t 

Adapun perhitungan untuk menguji keberartian variabel 

independen harga (X1), kualitas produk (X2), keamanan parkir (X3), 

dan promosi (X4) terhadap keputusan pembelian (Y) secara individu 

sebagai berikut: 

1) Uji t yang berkaitan dengan harga (X1) terhadap kepuasan  

konsumen (Y) 

Langkah-langkah pengujian : 

a) Komposisi hipotesis 

H0 : 1 = 0,  berarti tidak ada pengaruh harga terhadap 

keputusan pembelian. 

H1 : 1  0, berarti ada pengaruh harga  terhadap keputusan 

pembelian. 

b) Level of significant = 0,05 

c) Nilai t tabel   = t /2; (n-k-1) 

    = t 0,025; 100 - 4 - 1  

    = 1,99 

Ho diterima apabila -ttabel  < thitung <-ttabel 

Ho ditolak apabila thitung > ttabel  atau -thitung < -ttabel 

d) Nilai t hitung 

Dari hasil perhitungan komputer SPSS versi 12.00 dapat 

diperoleh thitung sebesar 0,284. 
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e) Keputusan 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 0,284 < ttabel 

= 1,99, maka Ho diterima berarti menolak H1 sehingga tidak 

ada pengaruh yang signifikan harga terhadap keputusan 

pembelian. 

2) Uji t yang berkaitan dengan kualitas produk (X2) terhadap 

kepuasan  konsumen (Y) 

Langkah-langkah pengujian : 

a) Komposisi hipotesis 

H0 : 2 = 0,  berarti tidak ada pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian. 

H1 : 2  0,  berarti ada pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian. 

b) Level of significant = 0,05 

 

c) Nilai t tabel  = t /2; (n-k-1) 

   = t 0,025; 100 - 4 - 1  

   = 1,99 

Ho diterima apabila -ttabel  < thitung <-ttabel 

Ho ditolak apabila thitung > ttabel  atau -thitung < -ttabel 

d) Nilai t hitung 

Dari hasil perhitungan komputer SPSS versi 12.00 dapat 

diperoleh thitung sebesar 2,910. 

 

 

Daerah terima Ho 

Daerah tolak  Daerah tolak  

-1,99 0,284 1,99 
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e) Keputusan 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 2,910 > ttabel 

= 1,99, maka Ho ditolak berarti menerima H1 sehingga ada 

pengaruh yang signifikan kualitas produk  terhadap keputusan 

pembelian. 

3) Uji t yang berkaitan dengan keamanan parkir (X3) terhadap 

kepuasan  konsumen (Y) 

Langkah-langkah pengujian : 

a) Komposisi hipotesis 

H0 : 3 = 0,  berarti tidak ada pengaruh keamanan parkir 

terhadap keputusan pembelian. 

H1 : 3  0,  berarti ada pengaruh keamanan parkir terhadap 

keputusan pembelian. 

b) Level of significant = 0,05 

c) Nilai t tabel  = t /2; (n-k-1) 

   = t 0,025; 100 - 4 - 1  

   = 1,99 

Ho diterima apabila -ttabel  < thitung <-ttabel 

Ho ditolak apabila thitung > ttabel  atau -thitung < -ttabel 

d) Nilai t hitung 

Dari hasil perhitungan komputer SPSS versi 12.00 dapat 

diperoleh thitung sebesar 1,746. 

. 

 

 

 

Daerah terima Ho 

Daerah tolak  Daerah tolak  

-1,99 2,910 1,99 

Daerah terima Ho 

Daerah tolak  Daerah tolak  

-1,99 1,746 1,99 
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e) Keputusan 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 1,746 < ttabel 

= 1,99, maka Ho diterima berarti menolak H1 sehingga tidak 

ada pengaruh yang signifikan keamanan parkir  terhadap 

keputusan pembelian. 

4) Uji t yang berkaitan dengan promosi  (X4) terhadap kepuasan  

konsumen (Y) 

Langkah-langkah pengujian : 

a) Komposisi hipotesis 

H0 : 4 = 0,  berarti tidak ada pengaruh promosi terhadap 

keputusan pembelian. 

H1 : 4  0,  berarti ada pengaruh promosi terhadap keputusan 

pembelian. 

b) Level of significant = 0,05 

c) Nilai t tabel  = t /2; (n-k-1) 

   = t 0,025; 100 - 4 - 1  

   = 1,99 

Ho diterima apabila -ttabel  < thitung <-ttabel 

Ho ditolak apabila thitung > ttabel  atau -thitung < -ttabel 

d) Nilai t hitung 

Dari hasil perhitungan komputer SPSS versi 12.00 dapat 

diperoleh thitung sebesar 1,322. 

 

 

 

e)  

 

f) Keputusan 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 1,322 < ttabel 

= 1,99, maka Ho diterima berarti menolak H1 sehingga tidak ada 

Daerah terima Ho 

Daerah tolak  Daerah tolak  

-1,99 1,322 1,99 
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pengaruh yang signifikan promosi terhadap keputusan 

pembelian. 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

secata simultan terhadap variabel dependen. Pengujian ini telah 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

Ho : b1 = b2 = b3 = b4 berarti secara simultan tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen   dengan variabel dependen.  

Ha : b1  b2   b3  b4 berarti  secara   simultan   ada   pengaruh 

yang signifikan antara variabel   

independen   dengan variabel dependen.  

Kriteria pengujian: 

Nilai Fhitung diperbandingkan dengan nilai Ftabel (dengan tingkat 

signifikansi 5% (= 5%) dan derajat kebebasan df pembilang k – 1(4-1)  

= 4 dan df penyebut n-k-1  (100-4-1) = 95,  sehingga Ftabel bernilai 2,47 

maka : 

Jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima  

Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak  

Daerah penerimaan dan penolakan Ho ditunjukkan dalam gambar 

sebagai berikut: 

 

 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh nilai Fhitung sebesar 7,353,  angka 

tersebut berarti Fhitung lebih besar daripada Ftabel sehingga keputusannya 

menolak Ho. Dengan demikian secara simultan keempat variabel 

7,353 2,47 
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independen signifikan mempengaruhi kepuasan keputusan pembelian di 

Swalayan. 

5. Uji R
2
 (koefisien determinasi) 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi 

(adjusted R
2
) sebesar 0,236,  hal ini berarti bahwa variabel independen 

dalam model (variabel harga, variabel kualitas produk, variabel keamanan 

parkir, variabel promosi) menjelaskan variasi keputusan pembelian di 

Swalayan sebesar 23,6% dan 76,4% dijelaskan oleh faktor atau variabel 

lain di luar model misalnya pelayanan dan lokasi. 

D. PEMBAHASAN  

 Untuk membuktikan hipotesis tersebut dipergunakan analisis regresi 

berganda. Berdasarkan pengujian regresi linier berganda diperoleh persamaan     

Y = 1,654 + 0,035 X1 + 0.359 X2 + 0,207X3 + 0,165X4, dengan koefisien 

regresi variabel harga sebesar 0,035, variabel kualitas produk sebesar 0.359, 

variabel keamanan parkir sebesar 0,207, variabel promosi sebesar 0,165.  

Sedangkan Uji t yang menyatakan koefisien regresi untuk variabel harga 

sebesar 0,035, diperoleh thitung sebesar 0,284 dengan ttabel sebesar 1,99 sehingga 

thitung < ttabel berarti H1 ditolak, variabel harga tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian, dan variabel kualitas produk dengan koefisien regresi 

sebesar 0.359, diperoleh thitung sebesar 2,910 dengan ttabel sebesar 1,99. sehingga 

thitung > ttabel berarti H1 diterima, variabel kualitas produk berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian, dan variabel keamanan parkir dengan koefisien regresi 

sebesar 0,207 diperoleh thitung sebesar 1,746 dengan ttabel sebesar 1,99. sehingga 

thitung < ttabel berarti H1 ditolak, variabel keamanan parkir tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian, dan variabel promosi dengan koefisien regresi 

sebesar 0,165, diperoleh thitung sebesar 1,322 dengan ttabel sebesar 1,99. sehingga 

thitung < ttabel berarti H1 ditolak, variabel promosi tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian,  

Pengujiannya menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh secara 

bersama-sama (simultan), Diperoleh Fhitung sebesar 7,353 dan Ftabel sebesar 

2,47. Sehingga Fhitung (7,353) >  Ftabel (2,47) berarti H1 diterima maka kualitas 
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pelayanan yang terdiri dari dimensi harga, kualitas produk, keamanan parkir, 

promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian di Pasar 

modern. 

E. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Untuk membuktikan hipotesis tersebut dipergunakan analisis regresi 

berganda. Berdasarkan pengujian regresi linier berganda diperoleh 

persamaan  Y = 1,654 + 0,035 X1 + 0.359 X2 + 0,207X3 + 0,165X4, dengan 

koefisien regresi variabel harga sebesar 0,035, variabel kualitas produk 

sebesar 0.359, variabel keamanan parkir sebesar 0,207, variabel promosi 

sebesar 0,165.  

2. Uji t yang menyatakan koefisien regresi untuk variabel harga sebesar 

0,035, diperoleh thitung sebesar 0,284 dengan ttabel sebesar 1,99 sehingga 

thitung < ttabel berarti H1 ditolak, variabel harga tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian, dan variabel kualitas produk dengan koefisien 

regresi sebesar 0.359, diperoleh thitung sebesar 2,910 dengan ttabel sebesar 

1,99. sehingga thitung > ttabel berarti H1 diterima, variabel kualitas produk 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dan variabel keamanan parkir 

dengan koefisien regresi sebesar 0,207 diperoleh thitung sebesar 1,746 

dengan ttabel sebesar 1,99. sehingga thitung < ttabel berarti H1 ditolak, variabel 

keamanan parkir tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dan 

variabel promosi dengan koefisien regresi sebesar 0,165, diperoleh thitung 

sebesar 1,322 dengan ttabel sebesar 1,99. sehingga thitung < ttabel berarti H1 

ditolak, variabel promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian,  

3. Berdasarkan uji F diperoleh Fhitung sebesar 7,353 dan Ftabel sebesar 2,47. 

Sehingga Fhitung (7,353) >  Ftabel (2,47) berarti H1 diterima maka dimensi 

harga, kualitas produk, keamanan parkir, promosi berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian di Pasar modern. 
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