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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

A. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari 

responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan dan penghasilan per 

bulan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas 

mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan 

penelitian tersebut. 

1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Keragaman responden berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada 

tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki – laki 72 72% 

Perempuan  28 28% 

Total 100 orang 100% 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden pada tabel 4.1 

tersebut, terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 72 orang dengan 

presentase sebesar 72% dan responden perempuan yaitu sebanyak 28 

orang dengan presentasi sebesar 28%. Sebagian besar responden yang ada 

adalah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 72%. Hal 
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tersebut dikarenakan laki-laki lebih menyukai rasa yang menyengat dan 

menyegarkan dari minuman berkarbonasi coca-cola dibanding wanita 

yang biasanya lebih menyukai rasa manis atau asam. 

2. Berdasarkan Umur 

Keragaman responden berdasarkan umur atau usia dapat ditunjukkan pada 

tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 

Responden Berdasarkan Umur 

Umur  Jumlah Persentase 

16 – 20 tahun 12 12% 

21 – 25 tahun 52 52% 

26 – 30 tahun 27 27% 

Lebih dari 31 tahun 9 9% 

Total 100 orang 100% 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan karakteristik umur responden pada tabel 4.2 tersebut, 

menunjukkan bahwa responden yang berumur antara 16 – 20 tahun 

sebanyak 12 orang dengan presenatase sebesar 12%, responden yang 

berumur antara 21 – 25 tahun sebanyak 52 orang dengan presentase 

sebesar 52%, responden yang berumur antara 26 – 30 tahunsebanyak 27 

orang dengan presentase sebesar 27% dan responden yang berumur lebih 

dari 30 tahun sebanyak 9 orang dengan presentase sebesar 9%. 

Berdasarkan karakteristik umur responden sebagian besar responden 

berumur antara 21 – 25 tahun yaitu sebesar 52%. Hal tersebut 

dikarenakan lokasi yang menjadi studi kasus adalah minimarket dan sport 
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centre di kartasura, sehingga sebagian besar umur responden masih muda 

yaitu antara 21 – 25 tahun. 

3. Berdasarkan Pekerjaan 

Keragaman responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat ditunjukkan 

pada tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 

Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan jumlah Persentase 

Pelajar / Mahasiswa 61 61% 

Karyawan Swasta 14 14% 

PNS 12 12% 

Wiraswasta dan lain – lain 13 13% 

Total 100 orang 100% 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan karakteristik pekerjaan responden pada tabel 4.3 di 

atas tersebut menunjukkan bahwa responden dengan pekerjaan sebagai 

pelajar/mahasiswa sebanyak 61 orang dengan presentase sebesar 61%, 

karyawan swasta sebayak14 orang dengan presentase sebesar 14%, 

pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 12 orang dengan presentase sebesar 

12%, wiraswasta dan lain-lain sebanyak 13 orang dengan presentase 

sebesar 13%. Berdasarkan karakteristik pekerjaan responden sebagian 

besar responden adalah pelajar/mahasiswa yaitu sebesar 61%. Hal 

tersebut dikarenakan lokasi yang menjadi studi kasus adalah minimarket 

dan sport centre di kartasura, sehingga sebagian besar responden adalah 

masih sebagai pelajar/mahasiswa. 
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4. Berdasarkan Penghasilan per Bulan 

Keragaman responden berdasarkanpenghasilan atau pendapatan per 

bulandapat ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 

Responden Berdasarkan Penghasilan 

Penghasilan per Bulan jumlah Persentase 

Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000 63 73% 

Rp 2.000.000 – Rp 2.500.000 25 25% 

Lebih dari  Rp 2.500.000 12 12% 

Total 100 orang 100% 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan karakteristik penghasilan responden pada tabel 4.4 

tersebut menunjukkan bahwa, karakteristik responden dengan penghasilan 

per bulan antara Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000 sebanyak 63 orang dengan 

presentase 63 %, responden dengan penghasilan per bulan antara Rp 

2.000.000 – Rp 2.500.000 sebanyak 25 orang dengan presentase 25 %, 

dan responden dengan penghasilan per bulan lebih dari Rp 2.500.000 

sebanyak 12 responden dengan presentase 12 %. Sebagian besar 

responden berpenghasilan antara Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000 yaitu 

sebesar 63%. Karena lokasi yang menjadi studi kasus minimarket dan 

sport centre di sekitar Kartasura, sehingga responden sebagian besar 

pelajar/mahasiswa yang berpenghasilan/uang saku per bulan antara Rp 

1.500.000 – Rp 2.000.000. 
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B. Statistik deskriptif 

1. Harga 

Harga akan menggambarkan penilaian konsumen tentang harga 

jual minuman berkarbonasi Coca-cola di masyarakat. Tanggapan dari 

responden mengenai harga minuman berkarbonasi Coca-cola ditunjukkan 

pada tabel 4.5 sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden Mengenai Harga 

No PERNYATAAN SS S KS TS STS JML 

1 Harga minuman coca-cola sesuai dengan 

kualitas produk, aman di konsumsi, 

menyegarkan, dan terdapat label halal. 

19 72 9 0 0 100 

2 Harga minuman coca-cola sesuai ukuran 

kemasan produk tidak terlalu besar dan 

tidak terlalu kecil. 

18 64 18 0 0 100 

3 Harga minuman coca-cola sesuai dengan 

manfaat yang diperoleh cepat 

menghilangkan dahaga dan menyegarkan. 

12 65 21 2 0 100 

4 Harga minuman coca-cola terjangkau bagi 

kalangan menengah kebawah tersedia 

berbagai harga dari Rp 4.000,00 sampai 

dengan Rp 8.000,00. 

2 59 37 2 0 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tanggapan responden mengenai harga jual minuman 

coca-cola pada tabel 4.5 tersebut, dapat di ketahui bahwa harga minuman 

coca-cola yang sesuai dengan kualitas produk, aman untuk konsumsi, dan 

menyegarkan sebesar 19 responden sangat setuju, 72 responden setuju, 

dan 9 responden kurang setuju. mengenai harga minuman coca-cola 

sesuai ukuran kemasan produk tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil 
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Sebesar 18 responden sangat setuju, 64 responden setuju, 21 responden 

kurang setuju, dan 2 responden tidak setuju. .mengenai harga minuman 

coca-cola sesuai dengan manfaat yang diperoleh cepat menghilangkan 

dahaga dan menyegarkan Sebesar 12 responden sangat setuju 65, 

responden setuju, 21 responden kurang setuju, dan 2 responden tidak 

setuju. mengenai harga minuman coca-cola terjangkau bagi kalangan 

menengah kebawah yang tersedia berbagai harga dari Rp 4.000,00 – Rp 

8.000,00. Sebesar 2 responden sangat setuju, 59 responden setuju, 37 

responden kurang setuju, dan 2 responden tidak setuju  

2. Kualitas Produk 

Kualitas produk menggambarkan penilaian konsumen terhadap 

kualitas dan manfaat yang di peroleh konsumen dari minuman 

berkarbonasi Coca-cola.Tanggapan responden mengenai kualitas 

minuman berkarbonasi Coca-cola di tunjukkan tabel 4.6 sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Produk 

No. PERNYATAAN SS S KS TS STS JML 

1 Manfaat produk minuman coca-cola 

yang diperoleh konsumen aman di 

konsumsi dan cepat menghilangkan 

dahaga konsumen. 

9 76 15 0 0 100 

2 Rasa dari produk minuman 

berkarbonasi coca-cola yang terasa 

menyegarkan untuk di konsumsi. 

11 60 28 1 0 100 

3 Kemasan dari produk minuman 

berkarbonasi coca-cola yang kreatif, 

unik, dan menarik. 

7 64 29 0 0 100 

4 Produk minuman coca-cola sesuai 

dengan spesifikasi yang ditawarkan 

pada ikan, promosi, dan kualitas 

produk. 

5 42 48 5 0 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tanggapan responden mengenai kualitas produk 

minuman berkarbonasi coca-cola pada tabel 4.6 tersebut, dapat diketahui  

mengenai manfaat produk minuman coca-cola yang diperoleh konsumen 

aman di konsumsi dan cepat menghilangkan dahaga konsumen sebanyak 

9 responden sangat setuju, 76 responden setuju, 15 responden kurang 

setuju, mengenai rasa dari produk minuman berkarbonasi coca-cola yang 

terasa menyegarkan untuk di konsumsi sebanyak 11 responden sangat 

setuju, 60 responden  setuju, 28 responden kurang setuju dan 1 responden 

tidak setuju., mengenai kemasan dari produk minuman berkarbonasi coca-

cola yang kreatif, unik, dan menarik sebanyak 7 responden sangat setuju, 

64 responden setuju, dan 29 responden kurang setuju, dan mengenai 
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produk minuman coca-cola sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan 

pada ikan, promosi, dan kualitas produk sebanyak  5 responden sangat 

setuju, 42 responden setuju, 48 responden kurang setuju dan 5 responden 

tidak setuju. 

3. Promosi 

Promosi menggambarkan penilaian konsumen terhadap iklan dari 

minuman berkarbonasi coca-cola. Tanggapan dari responden mengenai 

iklan/promosi dari minuman berkarbonasi coca-cola di tunjukkan pada 

tabel 4.7 sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Promosi 

No. PERNYATAAN SS S KS TS STS JML 

1 Kuantitas penayangan iklan minuman 

berkarbonasi coca-cola di tv atau radio 

sangat tepat yaitu pada saat jam-jam 

istirahat. 

10 76 12 2 0 100 

2 Minuman berkarbonasi coca-cola sering 

menjadi sponsor atau donatur dalam 

suatu acara yang ada di sekitar 

masyarakat. 

17 62 21 0 0 100 

3 Sering mengadakan acara minum gratis 

atau bazar di tempat pada sekolah-

sekolah jengang SMA. 

2 50 42 6 0 100 

4 Promosi minuman berkarbonasi coca-

cola yang menarik dengan 

mencantumkan nama konsumen dan 

kata ucapan pada kemasan. 

2 48 45 5 0 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tanggapan responden mengenai promosi minuman 

berkarbonasi coca-cola pada tabel 4.7 tersebut, dapat diketahui mengenai 
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kuantitas penayangan iklan minuman berkarbonasi coca-cola di tv atau 

radio sangat tepat yaitu pada saat jam-jam istirahat, sebanyak 10 

responden sangat setuju, 76 responden setuju, 12 responden kurang setuju 

dan 2 responden tidak setuju, mengenai minuman berkarbonasi coca-cola 

sering menjadi sponsor atau donatur dalam suatu acara yang ada di sekitar 

masyarakat,sebanyak 17 responden sangat setuju, 62 responden  setuju 

dan 21 responden kurang setuju. mengenai Sering mengadakan acara 

minum gratis atau bazar pada sekolah-sekolah jengang SMA, dan 

sebanyak 2 responden sangat setuju. Mengenai promosi minuman 

berkarbonasi coca-cola yang menarik dengan mencantumkan nama 

konsumen dan kata ucapan pada kemasan botol sebanyak 2 responden 

sangat setuju, 50 responden setuju, 42 responden kurang setuju dan 6 

responden tidak setuju 48 responden setuju, 45 responden kurang setuju 

dan 5 responden tidak setuju 

4. Keputusan pembelian 

Keputusan pembelian adalah serangkaian unsur-unsur yang 

mencerminkan keputusan konsumen dalam membeli, menggunakan, dan 

mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Pada tahap ini konsumen 

dihadapkan pada suatu pilihan untuk melakukan pembelian atau tidak 

terhadap barang dan jasa tersebut. Tanggapan responden mengenai 

keputusan pembelian minuman berkarbonasi coca-cola ditunjukkan tabel 

4.8 sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 

Tanggapan Responden Mengenai Keputusan Pembelian 

No. PERNYATAAN SS S KS TS STS JML 

1 Saya yakin akan kualitas produk, 

keamanan, dan manfaat dari produk 

minuman berkarbonasi coca-cola. 

12 61 22 5 0 100 

2 Dengan membeli dan 

mengkonsumsi produk minuman 

berkarbonasi coca-cola , dapat 

menghilangkan haus dan dahaga. 

15 64 20 1 0 100 

3 Saya ingin membeli minuman 

berkarbonasi coca-cola dan 

mengkonsumsinya  karena 

menyegarkan. 

6 70 22 2 0 100 

4 Sebagai konsumen saya percaya 

terhadap produk minuman 

berkarbonasi coca-cola karena tidak 

mengandung efek samping yang 

merugikan konsumen. 

10 67 22 1 0 100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tanggapan responden mengenai keputusan pembelian 

minuman berkarbonasi coca-cola pada tabel 4.8 tersebut, dapat diketahui 

mengenai kualitas produk, keamanan, dan manfaat dari produk minuman 

berkarbonasi coca-cola, bahwa sebanyak 12 responden sangat setuju,61 

responden setuju,22 responden kurang setuju dan 5 responden tidak 

setuju. Dengan membeli dan mengkonsumsi produk minuman 

berkarbonasi coca-cola , dapat menghilangkan haus dan dahaga sebanyak 

15 responden sangat setuju, 64 responden setuju,20 responden kurang 

setuju dan 1 responden tidak setuju. Mengenai konsumen ingin membeli 

minuman berkarbonasi coca-cola  dan mengkonsumsinya karena 
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menyegarkan sebanyak 6 responden sangat setuju, 70 responden setuju, 

22 responden kurag setuju dan 2 responden tidak setuju, dan terhadap 

produk minuman berkarbonasi coca-cola karena tidak mengandung efek 

samping yang merugikan konsumen sebanyak 10 responden sangat setuju, 

67 responden setuju, 22 responden kurang setuju dan 1 responden tidak 

setuju. 

C. Metode Analisis Data 

Tujuan dilakukannya metode analisis data adalah untuk pembahasan 

dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang telah terkumpuldan telah di 

lakukan penelitian sebelumnya. Analisis data yang di lakukan antara lain:  

1. Uji Validitas 

Uji validitas sebuah alat ukur ditunjukkan dari kemampuannya 

mengukur kuesioner yang diberikan kepada responden. Apabila seluruh 

instrumen dari kuesioner yang diujikan sesuai, maka instrument tersebut 

dikatakan valid. Kriteria penilaian uji validitas adalah apabila r hitung > r 

tabel, maka instrumen dari kuesioner tersebut adalah valid. Hasil dari uji 

validitas ditunjukkan pada tabel 4.9 sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas 

No. Variable indikator r hitung r tabel Keterangan 

1 Harga  

item_1 0,581 0,195 Valid 

item_2 0,554 0,195 Valid 

item_3 0,620 0,195 Valid 

item_4 0,553 0,195 Valid 

2 Kualitas Produk 

item_5 0,530 0,195 Valid 

item_6 0,646 0,195 Valid 

item_7 0,552 0,195 Valid 

item_8 0,583 0,195 Valid 

3 Promosi 

item_9 0,593 0,195 Valid 

item_10 0,547 0,195 Valid 

item_11 0,599 0,195 Valid 

item_12 0,674 0,195 Valid 

4 Keputusan Pembelian 

item_13 0,610 0,195 Valid 

item_14 0,430 0,195 Valid 

item_15 0,454 0,195 Valid 

Item_16 0,472 0,195 Valid 

Sumber: Data di Olah 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa semua indikator yang 

digunakanuntuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian inimempunyai nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel. Untuk 

sampel sebanyak 100 respondendengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% 

maka di peroleh r tabel sebesar 0,195. Berdasarkan hasil uji validitas 

tersebut maka semua indikator pengukuran dalam kuesioner adalah valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Pengertian reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Untuk mengetahui kuesioner tersebut 

sudah reliable akan dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner. Metode 

pengambilan keputusan pada uji reliabilitas yaitu menggunakan batasan 
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0,60 yang artinya suatu variabel dikatakan reliable jika nilai menunjukkan 

Alpha cronbach> 0,60. Hasil dari uji reliabilitas ditunjukkan pada tabel 

4.10 sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Koefisien Alpha Status 

Harga 0,801 0,60 Realibel 

Kualitas Produk 0,798 0,60 Realibel 

Promosi 0,798 0,60 Realibel 

Keputusan Pembelian 0,798 0,60 Realibel 

 Sumber: Data di Olah 

Berdasarkan hasil uji realibilitaspada tabel 4.10 tersebut dengan 

menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α), menunjukan bahwa semua 

variabel memilkiki Cronbach Alpha> 0,60.Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel harga, kualitas 

produk, promosi, dan keputusan pembeliantersebut adalah reliabel. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang 

dipergunakan dalam penelitian. Model analisis regresi penelitian ini 

mensyaratkan uji asumsi terhadap data yang meliputi : 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Dengan menggunakan analisa matrik korelasi antar 

variabel independen dengan melihat nilai Tolerance dan Variance 
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Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF kurang dari 10, hal ini berarti tidak terjadi 

multikolinieritas dalam model regresi. Hasil dari uji multikolinieritas 

ditunjukkan pada tabel 4.11 sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.957 1.106  3.576 .001   

Harga .257 .097 .292 2.639 .010 .394 2.536 

Kualitas Produk .256 .106 .270 2.425 .017 .388 2.574 

Promosi .243 .096 .257 2.538 .013 .472 2.120 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

 

Hasil pengujian multikolinieritas pada tabel 4.11 tersebut 

menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan sebagai prediktor 

model regresi menunjukkan nilai VIF yang cukup kecil, dimana 

semuanya berada di bawah 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10. Hal 

ini berartibahwa variabel-variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari 

satu pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Cara yang digunakan 

antara lain menggunakan Glejser test, yaitu jika hasil uji diperoleh 
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nilai probability signifikan> 0,05 maka model regresi tersebut tidak 

mengandung heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas 

ditunjukkan pada tabel 4.12 sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .710 .741  .959 .340 

Harga -.006 .065 -.014 -.087 .931 

Kualitas Produk .011 .071 .025 .150 .881 

Promosi -.003 .064 -.007 -.049 .961 

a. Dependent Variable: RES_2     

 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.12 

tersebutyaitu dengan menggunakan ujiGlejser dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi dari variabel harga (0.931> 0,05), variable kualitas 

produk (0.881> 0,05) dan variabel promosi (0.961> 0,05) semua 

menunjukkan nilai signifikan lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa di dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian tersebut 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi yang digunakan, variabel residual memiliki distribusi 

normal. Metode pengujian normalitas yaitu Kolmogorov SmirnovTest 
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(KS test) dengan melihat nilai signifikansi variabel, jika signifikan 

lebih besar dari 0,05 maka menunjukkan distribusi data yang 

digunakan dalam model analisis regresi berdisdistribusi normal. Hasil 

dari uji normalitas ditunjukkan pada tabel 4.13 sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .99526404 

Most Extreme Differences Absolute .114 

Positive .114 

Negative -.098 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.142 

Asymp. Sig. (2-tailed) .147 

a. Test distribution is Normal. 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.13 tersebut dengan 

menggunakan metode Kolmogorov SmirnovTest (KS test), dari hasil 

pengujian diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,147. Karena 

tingkat signifikansi 0,147 > 0,0. Makamodel regresiyang digunakan 

tersebut berdistribusi normal. 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh variabel bebas yaitu harga (X1), kualitas produk(X2) dan 

promosi (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) pada minuman 

berkarbonasi coca-cola. Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan 

pada tabel 4.14 berikut ini : 



55 

 

Tabel 4.14 

Hasil Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.957 1.106  3.576 .001 

Harga .257 .097 .292 2.639 .010 

Kualitas Produk .256 .106 .270 2.425 .017 

Promosi .243 .096 .257 2.538 .013 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian    

 

Persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut : 

Y = 3,957 + 0,257X1 + 0,256X2 + 0,243X3 

Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Koefisien regresi keputusan pembelian (Y) adalah 3,957 yang 

artinya apabila nilai dari variabel lainnya tetap (konstan), maka 

keputusan pembelian adalah sebesar 3,957 satuan. 

2. Koefisien regresi harga (X1) adalah 0,257 yang artinya setiap 

kenaikan ataupun penurunan nilai harga sebesar 1 satuan  dan nilai 

dari variabel lainnya tetap (konstan), maka keputusan pembelian 

akan mengalami kenaikan ataupun penurunan 0,257 satuan. 

3. Koefisien regresi kualitas produk (X2) adalah 0,256 yang artinya 

setiap kenaikan ataupun penurunan nilai kualitas produk sebesar 1 

satuan dan nilai dari variabel lainnya tetap (konstan), maka 
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keputusan pembelian akan mengalami kenaikan ataupun penurunan 

sebesar 0,256satuan. 

4. koefisien regresi promosi (X3) adalah 0,243yang artinya setiap 

kenaikan ataupun penurunan nilai promosi sebesar 1 satuan dan nilai 

dari variabel lainnya tetap (konstan), maka keputusan pembelian 

akan mengalami kenaikan ataupun penurunan sebesar 0,243 satuan. 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu 

harga (X1), kualitas produk (X2), dan promosi (X3) secara parsial 

terhadap variabel terikatnya yaitu keputusan pembelian. Apabila nilai t 

hitung > t tabel dan nilai signifikan < 0,05  maka secara parsial 

variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu 

keputusan pembelian. Hasil dari uji t ditunjukkan pada tabel 4.15 

sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.957 1.106  3.576 .001 

Harga .257 .097 .292 2.639 .010 

Kualitas Produk .256 .106 .270 2.425 .017 

Promosi .243 .096 .257 2.538 .013 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian    
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Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada tabel 4.15 

tersebut menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang meliputi 

harga, kualitas produk, dan promosi memiliki signifikansi < 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian 

minuman berkarbonasi coca-cola,dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

Berdasarkan hasil uji t variabel harga (X1) diperoleh nilai t 

hitung sebesar 2,639 dengan tingkat signifikansi 0,010. Dengan 

demikian maka hipotesis pertamaditerima, bahwa harga memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

minuman berkarbonasi coca-cola. Hal ini manunjukkan semakin 

murah harga yang ditawarkan, harga yang ditawarkan sesuai dengan 

kualitas produk, dan harga sesuai dengan manfaat yang diperoleh 

maka keputusan pembelian konsumen akan meningkat. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hapsari (2013) dan Wahyudi (2012), bahwa harga berpengaruh positif 

dan signifikan tehadap keputusan pembelian. 

2. Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

Berdasarkan hasil uji t variabel kualitas produk (X2) diperoleh 

nilai t hitung sebesar 2,425 dengan tingkat signifikansi 0,017. Dengan 

demikian maka hipotesis kedua diterima, bahwa kualitas produk 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
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pembelian minuman berkarbonasi coca-cola. Hal ini menunjukkan 

semakin tinggi manfaat yang diperoleh konsumen, rasa dari produk 

yang di jual, kemasan produk yang menarik, kreatif, dan unik maka 

keputusan pembelian konsumen akan meningkat. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2012), 

bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan tehadap 

keputusan pembelian. 

3. Pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian 

Berdasarkan hasil uji t variabel promosi (X3) diperoleh nilai t 

hitung sebesar 2,538 dengan tingkat signifikansi 0,013. Dengan 

demikian maka hipotesis ketiga diterima, bahwa promosi memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

minuman berkarbonasi coca-cola. Hal ini manunjukkan semakin tepat 

promosi yang dilakukan seperti penayangan iklan, menjadi sponsor 

atau donatur, dan semakin menarik promosi yang dilakukan, maka 

keputusan pembelian konsumen akan meningkat. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2013), 

bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan tehadap keputusan 

pembelian suatu produk.. 

b. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis R
2
 (AdjustR Square) atau koefisien determinasi 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen dalam menerangkan variasi variabel dependen dalam 
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penelitian. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol sampai dengan 

satu (0< R
2
>1). Variabel independen yang hampir semua memberikan 

informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel 

dependen akan menujukan Adjusted R Square atau nilai R
2
 yang 

mendekati satu. Hasil dari uji Koefisien Determinasi (R
2
) ditunjukkan 

pada tabel 4.17 sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 
.733

a
 .537 .523 1.011 

a. Predictors: (Constant), Promosi, Harga, Kualitas Produk 

 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R
2
) pada tabel 

4.17tersebut yang ditunjukkan dengan Adjusted R Square yaitu sebesar 

0,523 artinya adalah sebesar 52,3% variabel keputusan pembelian 

minuman berkarbonasi coca-cola (Y) yang dapat dijelaskan oleh 

variabel harga (X1), kualitas produk (X2), dan promosi (X3). 

Sedangkan sisanya yaitu sebesar 47,7% dapat dijelaskan oleh variabel-

variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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D. PEMBAHASAN 

Harga merupakan faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam 

melakukan pembelian, sehingga faktor harga ini tidak bisa dikesampingkan 

oleh perusahaan. Dengan kata lain, pada tingkat harga tertentu yang telah 

dikeluarkan, konsumen dapat merasakan manfaat dari produk yang telah 

dibelinya sehingga konsumen akan merasa puas apabila manfaat yang mereka 

dapatkan sebanding atau bahkan lebih tinggi dari harga yang ditetapkan. 

Sehingga dalam penentuan harga produk atau jasa yang dijual, baik 

perusahaan besar maupun usaha kecil sekalipun harus memperhatikan 

konsumen dan para pesaingnya. Oleh karena hal tersebut semakin harga 

produk terjangkau oleh konsumen, maka semakin tinggi pula keputusan 

pembelian konsumen terhadap suatu produk. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2013), Wahyudi (2012) 

Ahasanul Haque Sabbir Rahman Mahbubur Rahman (2010), dan Ayu. 

Karbala And Harimukti. Wandebori (2012) bahwa harga berpengaruh positif 

dan signifikan tehadap keputusan pembelian. 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar 

untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan termasuk barang fisik, 

jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, property, organisasi, informasi dan 

ide. Jika konsumen merasa cocok dengan suatu produk dan produk tersebut 

dapat memenuhi kebutuhannya, maka konsumen mengambil keputusan untuk 

membeli produk tersebut terus menerus, untuk produk yang merupakan 

kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, konsumen sangat 
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mempertimbangkan kualitasnya. Karena merupakan kebutuhan pokok dan 

sangat berhubungan dengan kesehatan manusia, maka kualitas produk sangat 

mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian produk. 

Apabila kualitas produk ditingkatkan, perilaku konsumen untuk melakukan 

pembelian juga akan meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2012), Ahasanul Haque Sabbir 

Rahman Mahbubur Rahman (2010), Ayu. Karbala And Harimukti. 

Wandebori (2012) bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan tehadap 

keputusan pembelian. 

Promosi merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan 

perusahaan, dimana dengan melakukan promosi perusahaan dapat 

memasarkan produknya dengan merangsang dan menyebarkan informasi 

tentang produk yang ditawarkan dan manfaat atau kegunaan dari produk 

tersebut. Pemasaran tidak hanya membicarakan mengenai produk, harga 

produk dan pelayanan tetapi juga informasi dan mengkomunikasikan produk 

ini kepada masyarakat agar produk itu dikenal dan daya beli pun dapat 

meningkat. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi 

antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk 

memengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Promosi merupakan Faktor 

penentu keberhasilan suatu program pemasaran, betapa pun berkualitasnya 

suatu produk bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin 

bahwa produk tersebut akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan 
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pernah membelinya. Sehingga promosi  sangat mempengaruhi konsumen 

dalam mengambil keputusan pembelian produk. Apabila promosi 

ditingkatkan, perilaku konsumen untuk melakukan pembelian juga akan 

meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Hapsari (2013) dan Ayu. Karbala And Harimukti. Wandebori (2012), 

bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan tehadap keputusan 

pembelian. 


