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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Analisis Deskripsi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang telah menggunakan Foodcourt Transmart 

dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 responden. 

Data penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner yang sudah 

dilakukan kepada 100 responden yang memenuhi kriteria. Penyebaran 

kuesioner dilaksanakan selama satu minggu terhitung mulai tanggal 1 

Desember 2018 hingga tanggal 8 Desember 2018 yang disebar kepada 

responden menurut kriteria yang telah ditentukan.  

 

2. Deskripsi Responden 

 Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan, dapat diuraikan 

deskripsi responden menurut jurusan, jenis kelamin, usia, dan uang saku. 

a) Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil dari jawaban responden, berikut ini deskripsi 

responden menurut jenis kelamin: 
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Tabel 4.1 

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%). 

 

b) Usia 

Berdasarkan hasil dari jawaban responden, berikut ini adalah tabel 

deskripsi responden menurut tingkat usia: 

Tabel 4.2 

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. 
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Bila dilihat 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%). 

c) Uang Saku 

Berdasarkan hasil dari jawaban responden, berikut ini adalah tabel 

deskripsi responden menurut dari uang saku: 

Tabel 4.3 

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%). 

d) Jurusan 

Berdasarkan hasil dari jawaban responden, berikut ini adalah tabel 

deskripsi responden berdasarkan fakultas: 
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Tabel 4.4 

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%), manajemen (2%), Manajemen (37%), Pend.B inggris (8%), 

PGSD (11%), psikolog (1%), Teknik mesin (1%), Teknik sipil (8%). 

B. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini di gunakan untuk mengetahui ketepatan 

alat ukur dalam pengukuran ini yang berasal dari pertanyaan quesioner 

untuk meguji ketepatan fungsi ukur. Uji validitas digunakan untuk 

menguji item pertanyaan kuesioner dengan skor total dari setiap 
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pertanyaan tersebeut dan selanjutnya item pertanyaan yang valid atau 

relevan akan digunakan untuk pengujian berikutnya. Metode yang 

digunakan dalam uji validitas yaitu dengan menggunakan metode CFA 

(Confirmatory Factor Analysis) untuk menghasilkan keakuratan yang 

tinggi dari setiap instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan 

variabel harga, kualitas produk, citra merek dan keputusan pembelian. 

Hasil yang didapat sebagai berikut: 

a. Pengujian CFA tahap pertama 

Pada pengujian validitas pada tabel Tabel 4.5 (Tabel 4.5 

Dilampiran) dengan metode CFA dengan 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. 

b. Pengujian CFA tahap kedua 

Pada pengujian pada Tabel 4.6 (Tabel 4.6 Dilampiran) maka di 

dapatkan hasil pada tabel 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. 
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c. Pengujian CFA tahap ketiga 

Pada pengujian di Tabel 4.7 (Tabel 4.7 Dilampiran) maka di 

dapatkan hasil pada tabel 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. 

d. Pengujian CFA tahap keempat 

Pada pengujian di Tabel 4.8 (Tabel 4.8 Dilampiran)  maka di 

dapatkan hasil pada tabel 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. 

e. Pengujian CFA tahap kelima 

Pada pengujian di Tabel 4.9 (Tabel 4.9 Dilampiran)  maka di 

dapatkan hasil pada tabel bahwa pertanyaan tidak mengelompok pada 

setiap variabelnya. Pengujian menggunakan factor loading 0,5. 

Pertanyaan keputusan pembelian ke 3 tidak mengelompok pada 

variabel citra merek lainnya sehingga pertanyaan citra merek 5 akan di 

hapus.  



36 

 

Pada pengujian validitas pada tabel Tabel 4.9 (Tabel 4.9 

Dilampiran) dengan metode CFA dengan 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. 

1. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah tingkat keandalan suatu alat pengukuran dalam 

mengukur suatu peristiwa atau kejadian, dengan syarat nilai Cronbach 

Alpha > 0,6. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat dalam 

tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

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 dari uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel 

memiliki koefisien Cronbach Alfa > 0,6, maka seluruh item dapat 

dikatakan reliabel atau handal.  

C. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini dilakukan sebagai bentuk penguatan dari uji 

instrumen data sebelumnya. Uji Asumsi klasik menggunakan interval 1-5 

dalam setiap pertanyaan disebut juga dengan skala likert . Pengujian ini 

akan menghasilkan data yang dimana data tersebut terdapat penyimpangan 

atau tidak. Uji yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, 

uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 

variabel dependen dan variabel independent berdistribusi normal atau 

tidak. Pengujian untuk mengetahui normal atau tidak berdistribusi 

normal data yaitu dengan metode Kolmogorov-Smirnov Z yang dimana 
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apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka menunjukkan data 

berdistribusi normal.  

Berdasarkan pengujian pada tabel Tabel 4.11 (Tabel 4.11 

Dilampiran) menunjukkan nilai yang dihasilkan dari metode 

Kolmogorov-Smirnov Z adalah nilai Asymp.sig sebesar 0,009. 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. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikoliniritas dilakukan untuk menguji apakah di antara 

variabel independen terdapat korelasi atau tidak dalam model regresi. 

Data yang baik apabila menunjukkan hasil yang dimana model regresi 

tidak terdapat korelasi.Dalam pengujian multikolinieritas ini alat 

statistik yang sering digunakan adalah nilai tolerance dan VIF 

(Variance Inflation Factor) yang dimana apabila nilai tolerance lebih 

dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas.  

Berdasarkan pengujian multikolonieritas pada tabel Tabel 4.12 

(Tabel 4.12 Dilampiran) menunjukkan nilai Tolerance dari ketiga 

variabel independen lebih dari 0,1 yaitu variabel kualitas produk 
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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. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji multikoliniritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Cara untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas 

atau tidak adalah dengan menggunakan metode glejser yang dimana 

apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05  maka data tersebut tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas pada tabel Tabel 4.13 

(Tabel 4.13 Dilampiran) 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 variabel harga lebih dari 0,05, hanya variabel harga 

produk dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan tidak terjadi 
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Heteroskedastisitas. Antara variabel kualitas produk dan citra merek 

terjadi heteroskedastisitas. 

D. Uji Hipotesis Penelitian  

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Citra Merek terhadap Keputusan 

Pembelian studi pada Foodcourt Transmart. Adapun berdasarkan 

perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

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. 
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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 

2. Uji t 

a) Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

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. 

b) Pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian  

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan bantuan program 

SPSS 20 diperoleh nilai thitung sebesar 7,764 dengan nilai sig. 0,000. 
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Maka dari itu H0 ditolak dan menerima Ha yang artinya terdapat 

pengaruh signifikan dari Harga terhadap Keputusan Pembelian 

Foodcourt Transmart. 

c) Pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian  

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan bantuan program 

SPSS 20 diperoleh nilai thitung sebesar 7,893 dengan nilai sig. 0,000. 

Maka dari itu H0 ditolak dan menerima Ha yang artinya terdapat 

pengaruh signifikan dari Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian 

Foodcourt Transmart. 

3. Uji F 

Digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen secara 

simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. 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. 

E. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Pengaruh Kualitas Produk, Harga Daan Citra Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Foodcourt Transmart Surakarta 

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 
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dependennya yaitu keputusan pembelian sebesar 88%, sedangkan sisanya 

(100%-88% = 12%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak 

diikutsertakan dalam model regresi ini. 

Berdasar pada hasil analisis di atas, maka rekapitulasi tentang uji hipotesis 

penelitian dapat dilihat pada tabel 4.16 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

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) 
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F. 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. 

Penjelasan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kualitas Produk terhadap pembentukan Keputusan 

Pembelian 

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 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 
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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. 

2. Pengaruh Harga terhadap pembentukan 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. 
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3. Pengaruh Citra Merek terhadap pembentukan Keputusan pembelian  

Hasil pengujian pengaruh brand image terhadap pembentukan 

Keputusan Pembelian pada Foodcourt Transmart diperoleh nilai thitung 

sebesar 7,893 dengan p = 0,000 < 0,05, maka menunjukkan bahwa H0 

ditolak, artinya brand image berpengaruh signifikan terhadap 

pembentukan Keputusan pembelian. Sehingga H3 yang menyatakan bahwa 

brand image berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 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 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 pembelianya di Foodcourt Transmart 

 

 


