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ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN CITRA MEREK 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK FOODCOURT TRANSMART 

SURAKARTA (Studi kasus pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta) 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian produk Foodcourt Transmart Surakarta oleh Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, (2) pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk 

Foodcourt Transmart oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, (3) pengaruh 

citra merek terhadap keputusan pembelian produk Foodcourt Transmart oleh Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan 

metode deskriptif analisis. Populasi dalam penelitian tentang produk Foodcourt Transmart 

ini adalah konsumen di kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan convinience sampling dengan jumlah sampel 

sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik 

analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) variabel kualitas produk berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian produk Foodcourt Transmart, dibuktikan dari nilai t hitung 

sebesar -2,093 dengan nilai signifikansi 0,039<0,05, (2) variabel Harga berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian produk Foodcourt Transmart, dibuktikan dari nilai t hitung 

sebesar 7,764 dengan nilai signifikansi 0,000>0,05, (3) variabel citra merek mempunyai 

pengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk Foodcourt Transmart, dibuktikan 

dari nilai t hitung sebesar 7,893 dengan nilai signifikansi 0,000>0,05. 

 

Kata kunci: kualitas produk, harga, citra merek, keputusan pembelian 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to find out: (1) the influence of product quality on the 

purchase decisions of Surakarta Foodcourt Transmart products by Students of the 

Muhammadiyah University of Surakarta, (2) the effect of prices on Transmart Foodcourt 

product purchasing decisions by Surakarta Muhammadiyah University Students, (3) 

influence towards the purchase decision of Transmart Foodcourt products by Surakarta 

Muhammadiyah University Students.The type of research conducted is descriptive analysis 

method. The population in this study of Transmart Foodcourt products is consumers 

among Muhammadiyah University Surakarta Students. The sampling technique uses 

convenience sampling with a total sample of 100 respondents. Data collection techniques 

using questionnaires and data analysis techniques used to answer the hypothesis are 

multiple linear regression.The results of this study indicate that: (1) product quality 

variables have a positive effect on the purchasing decisions of Transmart Foodcourt 

products, evidenced by the value of t count of -2.093 with a significance value of 0.039 

<0.05, (2) Price variable has a positive effect on Foodcourt product purchasing decisions 

Transmart, evidenced from the value of t count of 7.764 with a significance value of 

0,000> 0.05, (3) the brand image variable has a positive influence on the purchase decision 

of the Transmart Foodcourt product, evidenced by the value of t calculated at 7,893 with a 

significance value of 0,000> 0.05. 

 

Keywords: product quality, price, brand image, purchase decision 
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1. PENDAHULUAN 

Penelitian tentang keputusan pembelian ini menarik untuk diteliti. (Amron, 2018; 

Wulandari dan Iskandar, 2018; Harsono, 2017; Pradana dkk, 2017; Syahdiany Dan 

Hanifa, 2016; Baruk dan Iwanicka, 2015; Mongi dkk, 2013). Keputusan pembelian 

yang dilakukan konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti Variabel Kualitas 

Produk, Harga dan Citra Merek yang ditawarkan oleh perusahaan dapat menjadi faktor 

yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli.  

Amron (2018) kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk 

menunjukkan fungsinya. Sementara menurut Wulandari dan Iskandar, (2018) kualitas 

produk adalah salah satu sarana positioning utama pemasar. Kualitas mempunyai 

dampak langsung pada kinerja produk, oleh karena itu kualitas produk berhubungan 

erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan yang mempengaruhi keputusan pembelian. 

Mongi dkk. (2013) Harga adalah keputusan pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen ketika memilih antara merek-merek yang ada, konsumen akan 

mengevaluasi harga secara tidak terbatas dengan membandingan beberapa standar 

harga sebagai referensi untuk melalukan pembelian. Sementara menurut Harsono, 

(2017) Harga merupakan faktor penting dalam perusahaan karena dengan harga yang 

terjangkau dan diikuti dengan kualitas yang baik maka akan menarik minat konsumen 

untuk membeli sebuah produk. 

Wulandari dan Iskandar (2018) Citra Merek merupakan suatu hasil pandang 

atau persepsi konsumen terhadap suatu merek tertentu, yang didasarkan atas 

pertimbangan dan perbandingan dengan beberapa merek lainnya pada jenis produk 

yang sama. Sedangkan menurut Amron, (2018) Citra Merek adalah persepsi dan sikap 

konsumen untuk merek berdasarkan apa yang dirasakan dan diterima oleh konsumen. 

Gagasan lain dari citra merek adalah sesuatu yang berhubungan dengan merek dibenak 

konsumen atau kesan merek. 

Keputusan pembelian adalah keputusan yang dibuat oleh individu karena 

rangsangan dari kedua hal internal dan eksternal yang ada pada individu konsumen. 

konsumen membuat banyak keputusan pembelian setiap hari Wulandari dan Iskandar, 

(2018). Perusahaan dituntut untuk meneliti keputusan pembelian secara rinci. 

Sedangkan menurut penelitian Harsono, (2017) keputusan pembelian merupakan suatu 

indikator yang sangat penting bagi perusahaan dalam penjualan produk, apakah 
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produk tersebut memiliki kesan yang positif atau tidak dimata konsumen sebelum 

melakukan pembelian.  

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa faktor harga, kualitas produk dan citra 

merek akan memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan 

Citra Merek Pada Keputusan Pembelian Foodcourt Transmart Surakarta. (Studi 

Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta). 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis pendekataan kuantitatif. 

Variabel dependennya yaitu keputusan pembelian sedangkan variabel independen 

adalah kualitas produk, harga dan citra merek. Pengukuran variabel menggunakan 

skala Interval. Menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data dan untuk mengukur 

dengan menggunakan skala likert Penelitian dilakukan di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Waktu penelitian pada bulan oktober 2018 sampai selesai. Sumber data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan Data 

terdiri dari Studi Pustaka dan Kuesioner (Questionnaires). Teknik sampling 

menggunakan metode convinience sampling. Sampel penelitian mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah menggunakan produk Foodcourt 

transmart berjumlah 100 responden. Teknik Analisis Data dengan Uji Validitas, Uji 

Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji 

Heteroskedastisitas. Metode Analisis Data dengan Analisis Linear Berganda, Uji 

Hipotesis meliputi Uji Statistik T, Uji Statistik F, Koefisien Determinasi (R²). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Tabel 1. Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase 

Laki-laki 

Perempuan 

43 

57 

43% 

57% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : Data yang telah diolah, 2018. 

Dari data di atas diperoleh hasil bahwa dari 100 responden dalam penelitian ini 

terdiri dari 47 responden laki-laki (47%) dan 53 responden perempuan (53%). 
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Tabel 2. Deskripsi Responden Menurut Usia 

Usia Jumlah Responden Persentase 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2 

27 

27 

37 

6 

1 

2% 

27% 

27% 

37% 

6% 

1 

Jumlah 100 100% 

Sumber : Data yang telah diolah, 2018. 

Pada data di atas diperoleh hasil bahwa 100 responden dalam penelitian ini 

terdiri dari responden berusia 18 tahun (2%), 19 tahun (27%), 20 tahun (27%), 21 

tahun (37%),  22 tahun (6%) dan 23 tahun (1%). 

Tabel 3. Deskripsi Responden Menurut Uang Saku 

Uang Saku/bulan Jumlah Responden Persentase 

<Rp 500.000,- 

Rp 500.001 – Rp 1.000.000,- 

>Rp 1.000.000,- 

1 

26 

73 

1% 

26% 

73% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : Data yang telah diolah, 2018. 

Pada data di atas diperoleh hasil bahwa 100 responden dalam penelitian ini 

memiliki uang saku per bulan sebesar < Rp 500.000,- (1%), Rp 500.001 – Rp 

1.000.000,- (26%), >Rp 1.000.000,- (73%). 

Tabel 4. Deskripsi Responden Berdasar Jurusan 

Jurusan Jumlah Responden Persentase 

Akuntansi 

Arsitektur  

B.inggris 

Bahasa Indonesia 

Biologi  

IESP 

manajemen 

Manajemen 

pend.B inggris 

PGSD 

Psikologi 

Teknik Mesin 

Teknik sipil 

8 

13 

2 

1 

2 

6 

2 

37 

8 

11 

1 

1 

8 

8% 

13% 

2% 

1% 

2% 

6% 

2% 

37% 

8% 

11% 

1% 

1% 

8% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : Data yang telah diolah, 2018. 

Berdasar data di atas diperoleh hasil bahwa 100 responden dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa berasal dari fakultas Akuntansi (8%), Arsitektur 

(13%), B.inggris (2%), Bahasa Indonesia (1%), Biologi (2%), IESP (6%), 
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manajemen (2%), Manajemen (37%), Pend.B inggris (8%), PGSD (11%), 

psikolog (1%), Teknik mesin (1%), Teknik sipil (8%). 

Tabel 5. Uji Validitas dengan CFA 
Rotated Component Matrix

a
 

 Component 

1 2 3 4 

kp1 ,792    
kp2 ,841    
kp3  ,847   
kp4   ,812  
hp1    ,797 
hp2 ,851    
hp3 ,786    
hp4  ,735   
hp5  ,912   
cp1   ,851  
cp2    ,731 
cp3 ,904    
cp4 ,777    
cp5 ,759    
kep1 ,812    
kep2  ,694   
kep3   ,883  
kep4    ,741 
kep5 ,830    

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 

Sumber : Data yang telah diolah, 2018 

Pada pengujian validitas tahap pertama Tabel 5 metode CFA 

menggunakan seluruh instrumen pertanyaan belum mengelompok pada setiap 

komponennya. Pengujian di atas menggunakan factor loading 0,5. Dari variabel 

harga, Kualitas produk, citra merek dan keputusan pembelian pada pengujian di 

atas didapatkan bahwa item pertanyaan belum mengelompok. 

Tabel 6. Uji CFA tahap kedua 
Rotated Component Matrix

a
 

 Component 

1 2 3 4 

kp1 ,800    
kp2 ,835    
kp4  ,837   
hp1   ,801  
hp2 ,852    
hp3 ,783    
hp4    ,645 
hp5    ,909 
cp1  ,848   
cp2   ,760  
cp3 ,904    
cp4 ,768    
cp5 ,746    
kep1 ,811    
kep2    ,694 
kep3  ,889   
kep4   ,774  
kep5 ,828    
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 

Sumber : Data yang telah diolah, 2018 

Pada pengujian Tabel 6  di dapatkan hasil bahwa pertanyaan belum 

mengelompok pada setiap variabelnya. Pengujian menggunakan factor loading 0,5 

, maka pertanyaan harga . Pertanyaan kualitas produk 3 akan dihapus karena tidak 

mengelompok. Untuk menghasilkan pertanyaan yang mengelompok dengan 

variabelnya maka di lakukan pengujian kembali. 

Tabel 7. Uji CFA tahap ke tiga 
Rotated Component Matrix

a
 

 Component 

1 2 3 4 

kp1 ,873    
kp2 ,786    
kp4   ,848  
hp1  ,753   
hp2 ,878    
hp3 ,756    
hp4  ,704   
cp1   ,855  
cp2  ,769   
cp3 ,879    
cp4 ,633   ,609 
cp5    ,687 
kep1 ,795    
kep2  ,645   
kep3   ,875  
kep4  ,816   
kep5 ,830    

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 7 iterations. 

Sumber : Data yang telah diolah, 2018 

Pada pengujian Tabel 7 di dapatkan hasil bahwa pertanyaan belum 

mengelompok pada setiap variabelnya. Pengujian menggunakan factor loading 0,5 

, maka pertanyaan harga produk tidak muncul pada tabel karena memiliki nilai di 

bawah 0,5. Item pertanyaan variabel harga ke 5 akan di hapus karena tidak 

mengelompok dengan variabelnya. Untuk menghasilkan pertanyaan yang 

mengelompok dengan variabelnya maka di lakukan pengujian kembali. 
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Tabel 8. Uji CFA tahap ke empat 
Rotated Component Matrix

a
 

 Component 

1 2 3 4 

kp1 ,895    
kp2 ,774    
kp4   ,848  
hp1  ,741   
hp2 ,881    
hp3 ,730    
hp4  ,706   
cp1   ,857  
cp2  ,757   
cp4    ,659 
cp5    ,733 
kep1 ,772    
kep2  ,675   
kep3   ,877  
kep4  ,815   
kep5 ,810    

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 8 iterations. 

Sumber : Data yang telah diolah, 2018 

Pada pengujian Tabel 8 didapatkan hasil bahwa pertanyaan belum 

mengelompok pada setiap variabelnya. Pengujian menggunakan factor loading 

0,5. Citra merek 3 akan dihapus karena tidak mengelompok dengan variabel nya. 

Untuk menghasilkan pertanyaan yang mengelompok dengan variabelnya maka di 

lakukan pengujian kembali. 

Tabel 9. Uji CFA tahap kelima 
Rotated Component Matrix

a
 

 Component 

1 2 3 4 

kp1 ,898    
kp2 ,759    
kp4   ,870  
hp1  ,754   
hp2 ,881    
hp3 ,723    
hp4  ,715   
cp1   ,843  
cp2  ,765   
cp4    ,692 
cp5    ,754 
kep1 ,773    
kep2  ,682   
kep4  ,822   
kep5 ,805    

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 8 iterations. 

Sumber : Data yang telah diolah, 2018 

Pada pengujian di Tabel 9 didapatkan hasil bahwa pertanyaan tidak 

mengelompok pada setiap variabelnya. Pengujian menggunakan factor loading 
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0,5. Pertanyaan keputusan pembelian ke 3 tidak mengelompok pada variabel citra 

merek lainnya sehingga pertanyaan citra merek 5 akan di hapus.  

Pada pengujian validitas Tabel 9 menggunakan seluruh instrumen 

pertanyaan tidak mengelompok pada setiap komponennya. Pengujian di atas 

menggunakan factor loading 0,5. Dari variabel Kualitas produk, harga, citra 

merek dan keputusan pembelian pada pengujian di atas didapatkan bahwa item 

pertanyaan kualitas produk, harga, citra merek dan keputusan pembelian tidak 

bisa di generalisasi terhadap uji amatan dalam sampel yang berada di mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta hasil perhitungan menggunakan KMO 

(Kaiser-Mayer-Olkin-Measure of Sampling Adequacy) di dapatkan hasil yang 

tidak mengelompok pada setiap item pertanyaan. hasil penelitian KMO (Kaiser-

Mayer-Olkin-Measure of Sampling Adequacy) menunjukkan angka 0,819 yang 

dimana bernilai diatas 0,5 dan nilai Bartlett’s Test bernilai 0,91 yang dimana hasil 

tersebut tidak signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa insturumen tersebut 

tidak memenuhi syarat valid. 

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Cronbach Alpha Status 

1. Kualitas produk 0,753 Reliabel 

2. Harga 0,764 Reliabel 

3. Citra merek 0,843 Reliabel 

4. Keputusan pembelian 0,813 Reliabel 

Sumber : Data yang telah diolah, 2018.  

Hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki 

koefisien Cronbach Alfa > 0,6, maka seluruh item dapat dikatakan reliabel atau 

handal.  

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 
Std. Deviation ,92899597 

Most Extreme Differences 
Absolute ,165 
Positive ,165 
Negative -,132 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,649 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,009 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber : Data yang telah diolah, 2018. 

Berdasarkan pengujian pada tabel 11 menunjukkan nilai yang dihasilkan 

dari metode Kolmogorov-Smirnov Z adalah nilai Asymp.sig sebesar 0,009. 
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Dengan nilai tersebut dapat dinyatakan bahwa data di setiap variabel tidak 

berdistribusi normal karena data residual nilai Asymp.sig lebih kecil dari 0,05. 

Maka pengujian tersebut tidak sesuai dengan rule of tumb penelitian karena 

pengujian tersebut menunjukan data yang tidak berdistribusi normal dalam 

penelitian amatan ini tidak bisa di generalisasi ke dalam persepsi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Tabel 13. Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) ,517 ,798  ,648 ,519   

x1 -,191 ,091 -,145 -2,093 ,039 ,261 3,833 

x2 ,619 ,080 ,599 7,764 ,000 ,209 4,781 

x3 ,513 ,065 ,509 7,893 ,000 ,300 3,334 

a. Dependent Variable: y 

Sumber : Data yang telah diolah, 2018. 

Berdasarkan pengujian multikolonieritas pada tabel 12 menunjukkan nilai 

Tolerance dari ketiga variabel independen lebih dari 0,1 yaitu variabel kualitas 

produk sebesar 0,261, variabel harga produk sebesar 0,209 dan variabel citra 

merek sebesar 0,300. Sedangkan nilai VIF dari ketiga variabel kurang dari 10 

yaitu variabel kualitas produk sebesar 3,833, variabel harga produk sebesar 4,781 

dan variabel citra merek sebesar 3,334. Dapat disimpulkan bahwa variabel dalam 

model regresi tidak terjadi masalah multikolinieritas. 

Tabel 13. Hasil Uji Heterokedastisitas 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,437 ,525  4,639 ,000 

x1 -,202 ,060 -,589 -3,354 ,001 

x2 -,058 ,053 -,216 -1,104 ,272 

x3 ,128 ,043 ,489 2,985 ,004 

a. Dependent Variable: abs_res 

Sumber : Data yang telah diolah, 2018. 

Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas pada Tabel 13 dengan metode 

glejser menunjukkan nilai signifikansi pada variabel harga memiliki absolute 

residual yang mempunyai nilai significance lebih dari 0,05. Pada variabel kualitas 

produk menunjukkan bahwa nilai sebesar 0,001, variabel harga produk 0,272 dan 

citra merek sebesar 0,004. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi pada 
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variabel harga lebih dari 0,05, hanya variabel harga produk dapat dinyatakan 

bahwa data yang digunakan tidak terjadi Heteroskedastisitas. Antara variabel 

kualitas produk dan citra merek terjadi heteroskedastisitas. 

Tabel 14. Ringkasan Model 

Model R R Square 

1 0,938
a
 0,880 

a. Prediktor: (Konstan), x1, x2, x3 

Sumber : Data yang telah diolah, 2018. 

ANOVA 

Model F Sig. 

1 Regresi 23,547
a
 0,000

b 

a. Prediktor: (Konstan), kualitas produk, harga dan citra merek 

b. Variabel Dependen: keputusan pembelian 

Sumber : Data yang telah diolah, 2018. 

Koefisien 

Model B Beta T Sig. 

1 (Konstan) 0,517  0,648 0,519 

Kualitas produk -0,191 0,091 -2,093 0,039 

Harga 0,619 0,599 7,764 0,000 

Citra merek 0,513 0,065 7,893 0,000 

a. Variabel Dependen: Keputusan Pembelian 

Sumber : Data yang telah diolah, 2018. 

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas menggunakan regresi linier 

berganda dengan bantuan program SPSS dapat disusun persamaan regresi sebagai 

berikut: Y = 0,517 + (-0,191.X1 ) + 0,619.X2 + 0,513.X3 + e 

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan bantuan program SPSS 20 

diperoleh nilai thitung sebesar  -2,093 dengan nilai sig. 0,039. Maka dari itu H0 

ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan dari kualitas 

produk terhadap keputusan pembelian foodcourt transmart. 

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan bantuan program SPSS 20 

diperoleh nilai thitung sebesar 7,764 dengan nilai sig. 0,000. Maka dari itu H0 

ditolak dan menerima Ha yang artinya terdapat pengaruh signifikan dari Harga 

terhadap Keputusan Pembelian Foodcourt Transmart. 

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan bantuan program SPSS 20 

diperoleh nilai thitung sebesar 7,893 dengan nilai sig. 0,000. Maka dari itu H0 
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ditolak dan menerima Ha yang artinya terdapat pengaruh signifikan dari Citra 

Merek terhadap Keputusan Pembelian Foodcourt Transmart. 

Berdasarkan dari hasil pengujian dengan bantuan program diperoleh nilai 

Fhitung sebesar 23,547 dengan nilai sig. = 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel kualitas produk, harga dan citra merek secara simultan atau bersama-

sama berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Foodcourt Transmart. 

Hasil perhitungan untuk nilai R square (R
2
) diperoleh angka 0,880 atau 

88% yang berarti variabel kualitas produk, harga produk dan citra merek (variabel 

independen) dapat menjelaskan variasi pada variabel dependennya yaitu 

keputusan pembelian sebesar 88%, sedangkan sisanya (100%-88% = 12%) 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model regresi 

ini. 

Tabel 16. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis Penelitian 

No 
Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 
Hipotesis Uji Hipotesis 

1. Kualitas 

produk 

Keputusan 

pembelian 

H1: kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembentukan keputusan 

pembelian. 

Didukung 

(Supported) 

2. Harga  Keputusan 

pembelian 

H2: Harga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

Didukung 

(Supported) 

3. Citra merek Keputusan 

pembelian 

H3: Citra Merek berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian. 

Didukung 

(Supported) 

3.2 Pembahasan 

Uji instrumen pada uji validitas menunjukkan keseluruhan item pernyataan 

dikatakan valid, sehingga untuk selanjutnya data dapat diolah dan dianalisis. Pada 

uji reliabilitas, seluruh variabel dinyatakan reliabel.  

Hasil pengujian pengaruh Kualitas Produk terhadap pembentukan 

Keputusan Pembelian pada Foodcourt Transmart diperoleh nilai thitung sebesar -

2,093 dengan p = 0,039 < 0,05, maka menunjukkan bahwa H0 ditolak, artinya 

Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap pembentukan Keputusan 

Pembelian. Sehingga H1 yang menyatakan bahwa Kualitas Produk berpengaruh 

signifikan terhadap pembentukan Keputusan Pembelian didukung (Supported), 

dari perhitungan spss menunjukan thitung sebesar -2,093 berarti dalam kualitas 

produk yang diberikan oleh Foodcourt Transmart tidak sesuai dengan kualitas 
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produk baik sedangkan konsumen menginginkan dengan kualitas produk dengan 

kualitas yang baik. Oleh karena itu dalam penelitian ini dapat dilihat konsumen 

membandingkan antara kualitas yang baik yang diberikan oleh foodcourt 

transmart belum memenuhi syaarat atau dalam kategori kualitas produk baik.  

yang menyatakan bahwa Kualitas Produk memiliki pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap pembentukan Keputusan Pembelian. Saat pelanggan 

Foodcourt Transmart dapat menilai dan menikmati produk dengan keragaman dan 

kenyamanan Kualitas produk foodcourt transmart menunjukan negatif karena 

kemampuan suatu produk untuk menunjukan fungsinya negatif ketika konsumen 

ingin mencoba, kualitas produk mempunyai dampak langsung pada kinerja 

produk, oleh karena itu kualitas produk berhubungan erat dengan nilai kepuasan 

pelanggan yang mempengaruhi keputusan pembelian. 

Hasil pengujian pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian pada 

Foodcourt Transmart diperoleh nilai thitung sebesar 7,764 dengan p = 0,000 < 0,05, 

maka menunjukkan bahwa H0 ditolak, artinya Harga berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian. Sehingga H2 yang menyatakan bahwa Hrga 

berpengaruh signifikan terhadap Keputsan Pembelian didukung (Supported). 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amron, 2018; 

Wulandari dan Iskandar, 2018; Harsono, 2017; Pradana dkk, 2017; Syahdiany 

Dan Hanifa, 2016; Baruk dan Iwanicka, 2015; Mongi dkk, 2013) yang 

menyatakan bahwa Harga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

pembentukan Keputusan Pembelian. Saat pelanggan memilih merek-merek yang 

ada, konsumen akan mengevaluasi harga secara tidak terbatas dengan 

membandingkan beberapa standar harga sebagai refrensi untuk melakukan 

keputusan pembelian, serta pelaggan merasa Foodcourt transmart memiliki harga 

yang terjangkau dan mempunyai banyak pilihan produk maka telah terbentuklah 

untuk memutuskan keputusan pembelian. 

Hasil pengujian pengaruh brand image terhadap pembentukan Keputusan 

Pembelian pada Foodcourt Transmart diperoleh nilai thitung   7,893 dengan p = 

0,000 < 0,05, maka H0 ditolak, artinya brand image berpengaruh signifikan 

terhadap pembentukan Keputusan pembelian. Sehingga H3 yang menyatakan 

brand image berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian didukung 

(Supported). Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Amron, 2018; Wulandari dan 
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Iskandar, 2018; Harsono, 2017; Pradana dkk, 2017; Syahdiany Dan Hanifa, 2016; 

Baruk dan Iwanicka, 2015; Mongi dkk, 2013) yang menyatakan bahwa brand 

image memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pemelian. Saat pelanggan merasa Foodcourt Transmart dapat diandalkan, saat 

pelanggan merasa Foodcourt Transmart memberikan manfaat bagi pelanggan, saat 

pelanggan merasa Foodcourt Transmart memiliki citra merek yang tinggi dan 

mudah untuk diperoleh, maka telah terbentuklah Keputusan pembelian. Implikasi 

dari temuan ini menunjukkan bahwa memang perlu bagi Foodcourt Transmart 

dalam melaksanakan strategi pemasaran untuk membangun brand image dari para 

pelanggan agar nantinya pelanggan memutuskan pembeliannya di Foodcourt 

Transmart 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan: Kualitas 

Produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan Keputusan 

Pembelian studi empiris pada Foodcourt Transmart. Harga memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pembentukan Keputusan Pembelian studi empiris pada 

Foodcourt Transmart. C-itra Merek atau Brand Image memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pembentukan Keputusan Pembelian studi empiris pada 

Foodcourt Transmart. Variabel kualitas produk, harga dan citra merek 

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian studi empiris pada 

Foodcourt Transmart. 

4.2 Saran  

Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : Untuk 

penelitian selanjutnya lebih baik perlu menggunakan jumlah sampel yang lebih 

banyak, hal ini bertujuan untuk memperoleh konsistensi dan keakuratan dari hasil 

penelitian yang dilakukan. Sebaiknya dilakukan pada semua Foodcourt yang 

berada di Surakarta, hal ini bertujuan agar hasil penelitian dapat membandingkan 

tingkat Keputusan Pembelian para pelanggan terhadap Foodcourt seluruh 

Surakarta. Variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian selanjutnya 

sebaiknya menggunakan variabel yang lebih beragam 
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