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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga, dan 
promosi terhadap keputusan pembelian. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
simple random sampling, dengan responden sebanyak 85 orang yang membeli Powder 
Drink di JPS (Jakarta Power Supply) Cabang Banyuwangi 
Penelitian ini menggunakan metode uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier 
berganda, uji F, uji t, dan uji asumsi klasik. Hasil analisis regresi linier berganda yaitu Yᵢ = 
1,061 + 0,197 X1 + 0,313 X2 + 0,253 X3. Variabel independen yang paling berpengaruh 
terhadap variabel dependen adalah harga. Koefisien determinasi (Adjusted R2) yang 
diperoleh sebesar 0,646. Hal ini berarti 64,6% keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh 
variabel kualitas produk, harga, dan promosi, sedangkan sisanya yaitu 35,4% keputusan 
pembelian dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Kualitas produk, harga, dan promosi berpengaruh signifikan secara simultan dan Kualitas 
produk, harga, dan promosi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan 
pembelian. 
Kata Kunci: Kualitas Produk, Harga, Promosi, dan Keputusan Pembelian. 
 

 
ABSTRACT 

The purpose of this studi was to determine the effect of product quality, price, and 
promotion on purchasing decisions. The sample in this study is determine by the sampling 
technique simple random, with the respondent as much as 85 people who bought powder 
drink product at the JPS (Jakarta Powder Supply) Branch Banyuwangi.  
This study use validity test, reliability test, multiple linier regression analysis, F test, t test, 
coefficient of determination, and a classic assumption test. The result of multiple linier 
regression analysis is Yᵢ = 1,061 + 0,197 X1 + 0,313 X2 + 0,253 X3. Independent variables 
that most affect the dependent variables is the variable price. The coefficient of 
determination (adjusted R2) obtained at 0,646. This mean that 64,6% of purchase decision 
can be explained by the variables quality product, price, and promotion. Whereas the 
remaining 35,4% of purchase decision are influenced by another variablesthat are not 
investigatedin the study of perception. Quality product, price, and promotion significant 
effect simultaneously and quality product, price, and promotion significant effect partially. 
Keywords: Quality of Product, Price, Promotion, and Decision Purchases 
 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
 Dengan berkembangnya 
teknologi dan informasi saat ini, 
perusahaan dituntut untuk lebih cermat 
dalam persaingan bisnis. Jika 
perusahaan ingin tetap eksis dalam 

persaingan, maka perusahaan harus 
memperhatikan salah satu fungsi pokok 
yaitu pemasaran. Persaingan di era 
globalisai seperti sekarang ini menuntut 
pemasar untuk selalu mengembangkan 
dan merebut pangsa pasar. Dalam 
melaksanakan pemasaran yang baik, 
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produsen harus mengetahui dahulu apa 
yang menjadi kebutuhan dan keinginan 
konsumen, sehingga produk yang 
ditawarkan akan sesuai dengan 
permintaan konsumen. 
 Di Indonesia sendiri dunia bisnis 
berkembang dengan pesat, hal ini 
disebabkan oleh beberapa kebijakan 
ekonomi yang telah diluncurkan 
Pemerintah. Lebih lagi di era 
perdagangan bebas AFTA di tahun 2003 
yang memberikan kesempatan produsen 
untuk memasarkan produk-produknya 
secara bebas. Adanya pasar bebas yang 
mengakibatkan dunia perdagangan 
menjadikan persaingan bisnis lebih ketat. 
Menurut Tjiptono (2001:11) “Perusahaan-
perusahaan yang tidak mampu bersaing 
pada akhirnya akan runtuh dikalahkan 
oleh para pesaingnya. Kesuksesan 
dalam persaingan akan dipenuhi apabila 
perusahaan bisa menciptakan dan dapat 
mempertahankan pelanggannya.” Untuk 
mencapai tujuan tersebut maka 
perusahaan memerlukan berbagai usaha 
agar tujuan yang telah direncanakan 
tercapai.  
 Dalam dunia usaha keputusan 
tentang pembelian produk menjadi isu 
yang sangat menarik, alasan yang 
pertama karena persaingan yang 
semakin ketat, selain itu kebutuhan dan 
keinginan konsumen selalu mengalami 
perubahan bahkan cenderung meningkat 
dari waktu ke waktu maka perusahaan 
perlu mengadakan suatu riset 
pemasaran dalam usahanya untuk 
mengetahui produk apa yang 
sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan 
oleh konsumen.  
 Hubungan kualitas produk yang 
dihubungkan dengan perusahaan 
kaitannya dengan keputusan pembelian 
konsumen. Kualitas produk yang 
diberikan perusahaan harus sesuai 
dengan jenis produk dan kondisi 
perusahaan, karena kesalahan dalam 
melakukan sistem pemasaran yang 
diberikan kepada konsumen, akan 
berdampak pada image yang kurang baik 
bagi perusahaan dan memberi peluang 

bagi perusahaan pesaing unutk masuk 
serta membuka kemungkinan konsumen 
akan beralih pada perusahaan pesaing. 
Menurut Schiffman dan Kanuk dalam 
Lindawati (2005:52), konsumen percaya 
bahwa berdasarkan evaluasi mereka 
terhadap kualitas produk akan dapat 
mereka untuk pertimbangkan produk 
mana yang akan mereka beli. 
 Selain kualitas produk, adanya 
hubungan antara harga dengan 
keputusan pembelian yaitu harga 
mempengaruhi keputusan konsumen 
dalam melakukan pembelian, Menurut 
Kotler dan Amstrong dalam Prasetyo 
(2008:108) Semakin tinggi harga maka 
keputusan pembelian semakin rendah, 
sebaliknya jika harga rendah keputusan 
pembelian berubah semakin tinggi, oleh 
karena itu para pengusaha harus jeli 
dalam menetapkan harga produknya ke 
pasar agar produk tersebut sukses di 
pasar.”   
 Faktor lain yang mempengaruhi 
keputusan pembelian adalah promosi, 
dimana Promosi merupakan faktor 
penting dalam mewujudkan tujuan 
penjualan suatu perusahaan. Dengan 
promosi perusahaan dapat 
mengkomunikasikan produk kepada 
konsumen. Keunggulan-keunggulan dari 
produk dapat diketahui oleh konsumen 
dan bisa membuat konsumen tertarik 
untuk mencoba dan kemudian akan 
mengambil keputusan untuk membeli 
suatu produk tersebut.  

Salah satu industri makanan dan 
minuman yang cukup terkenal adalah 
drink powder (Jakarta Powder Supply) 
JPS cabang Banyuwangi yang beralamat 
di jalan Sekardalu No.04 Temenggungan 
– Kabupaten Banyuwangi. Merupakan 
perusahaan yang memproduksi bubuk 
minuman rasa-rasa dan topping (isian) 
minuman seperti tapioca pearl (bubble), 
grass jelly dan lainnya yang berpusat di 
Jakarta dan telah membuka cabang di 
beberapa daerah salah satunya di 
Banyuwangi. Meskipun sekarang banyak 
pesaing dari usaha sejenis namun JPS 
cabang Banyuwangi tetap mampu 
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bersaing dengan selalu berinovasi 
dengan produknya. Dengan kualitas 
produk, harga dan promosi yang 
berbeda-beda akan menjadikan ciri dan 
keunggulan tersendiri bagi JPS cabang 
Banyuwangi. Tentunya bertujuan untuk 
memnuhi kebutuhan masyarakat dalam 
memutuskan pembelian. 
1.2. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang 
telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 
beberapa masalah sebagai berikut: 
a. Apakah kualitas produk, harga, dan 

promosi berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian powder drink 
pada Jakarta Powder Supply (JPS) 
Cabang Banyuwangi secara simultan. 

b. Apakah kualitas produk berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian 
powder drink pada Jakarta Powder 
Supply (JPS) Cabang Banyuwangi 
secara parsial. 

c. Apakah harga berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian powder drink 
pada Jakarta Powder Supply (JPS) 
Cabang Banyuwangi secara parsial. 

d. Apakah promosi berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian 
powder drink pada Jakarta Powder 
Supply (JPS) Cabang Banyuwangi 
secara parsial. 

e. Manakah diantara variabel kualitas 
produk, harga, dan promosi yang 
berpengaruh lebih dominan terhadap 
keputusan pembelian powder drink 
pada Jakarta Powder Supply (JPS) 
Cabang Banyuwangi. 

 
2. LANDASAN TEORI 
2.1. Kualitas Produk (X1) 
 Berbicara masalah produk maka 
aspek yang perlu di perhatikan adalah 
kualitas produk. Salah satu keunggulan 
persaingan ini terutama adalah kualitas 
produk yang dapat memenuhi keinginan 
konsumen. Bila tidak sesuai dengan 
spesifikasi maka produk akan ditolak. 
Sekalipun produk tersebut masih dalam 
batas toleransi yang telah ditentukan 
maka produk tersebut sebaiknya perlu 
menjadi catatan untuk menghindari 

terjadinya kesalahan yang lebih besar 
diwaktu yang akan datang. Kualitas 
produk yang baik merupakan harapan 
konsumen yang harus dipenuhi oleh 
perusahaan, karena kualitas produk yang 
baik merupakan kunci perkembangan 
produktivitas perusahaan. 

Menurut (Kotler dan Amstrong, 
2008:347) menyatakan “Kualitas produk 
adalah kemampuan suatu produk untuk 
melakukan fungsi-fungsinya yang 
meliputi daya tahan, keandalan, operasi 
dan perbaikan serta atribut lainnya. Bila 
suatu produk telah dapat menjalankan 
fungsi-fungsinya dapat dikatakan sebagai 
produk yang memiliki kualitas yang baik.” 
Sedangkan menurut Menurut (Kotler dan 
Armstrong, 2012:283) “Kualitas produk 
adalah kemampuan sebuah produk 
dalam memperagakan fungsiya, hal ini 
termasuk keseluruhan durabilitas, 
reliabilitas, ketepatan, kemudahan 
pengoperasian, dan reparasi produk, 
juga atribut produk lainnya.”  
 Dengan kata lain, meskipun 
menurut produsennya, barang yang 
dihasilkannya sudah melalui prosedur 
kerja yang cukup baik, namun jika tetap 
belum mampu memenuhi standar yang 
dipersyaratkan oleh konsumen, maka 
kualitas barang atau jasa yang dihasilkan 
oleh produsen tersebut tetap dinilai 
sebagai suatu yang memiliki kualitas 
yang rendah. Disamping harus mampu 
memenuhi standar yang dipersyaratkan 
oleh konsumen, baik buruknya kualitas 
barang yang dihasilkan juga dapat dilihat 
dari konsistensi keterpenuhan harapan 
dan kebutuhan masyarakat.   
 
2.2. Harga (X2) 
 Pendapat lain menurut (Tjiptono, 
2008:151) menyebutkan bahwa “Harga 
merupakan  satu-satunya unsur  bauran  
pemasaran  yang memberikan 
pemasukan atau pendapatan bagi 
perusahaan.” Sedangkan menurut (Kotler 
dan Amstrong, 2012:93) pengertian 
“Harga adalah sejumlah  uang yang  
dibebankan  atas suatu  produk  atau  
jasa  atau jumlah  dari  nilai  yang ditukar  
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konsumen  atas manfaat-manfaat karena 
memiliki atau menggunakan produk atau 
jasa tersebut.” Dari dua definisi tersebut 
menjelaskan bahwa harga adalah unsur 
penting dalam  sebuah  peusahaan 
dimana  dengan adanya  harga  maka  
perusahaan akan mendapatkan income 
bagi keberlangsungan perusahaan. 
Selain itu, harga juga merupakan alat  
yang nantinya dijadikan proses 
pertukaran terhadap suatu barang atau 
jasa oleh konsumen. 
 
2.3. Promosi (X3) 
 Promosi dilakukan karena dengan 
adanya promosi dapat menggugah minat 
masyarakat yang menjadi target sasaran 
tergerak untuk melakukan pembelian dan 
sebagai alat penyebaran informasi 
tentang suatu produk dari perusahaan ke 
masyarakat. Dengan adanya promosi 
yang semakin gencar maka akan 
semakin meningkatkan keputusan 
pembelian sebuah produk. Promosi 
merupakan salah satu komponen dari 
strategi bauran pemasaran. Menurut 
(Rangkuti,2010:50), “Promosi adalah 
kegiatan penjualan dan pemasaran 
dalam rangka menginformasikan dan 
mendorong permintaan terhadap produk, 
jasa, dan ide dari perusahaan dengan 
cara memengaruhi konsumen agar mau 
membeli produk dan jasa yang dihasilkan 
oleh perusahaan.” 
 Perusahaan menggunakan 
promosi untuk memicu transaksi, 
sehingga konsumen mau membeli suatu 
merek tertentu serta mendorong tenaga 
penjualan untuk secara agresif 
menjualnya. Selain itu promosi mampu 
merangsang permintaan akan suatu 
produk. Dengan promosi tersebut 
diharapkan konsumen mau mencoba 
produk tersebut dan mendorong 
konsumen yang sudah ada agar membeli 
produk lebih sering lagi sehingga akan 
terjadi pembelian ulang dan volume 
penjualan produk suatu perusahaan akan 
meningkat. Menurut Lupiyoadi 
(2006:120) mengatakan “Promosi bukan 
saja berfungsi sebagai alat komunikasi 

antara pemberi jasa dengan konsumen, 
melainkan juga sebagi alat untuk 
mempengaruhi konsumen dalam 
keputusan pembelian.” 
 
2.4. Keputusan Pembelian (Y) 

Menurut (Swastha dan 
Handoko,2000:15) definisi keputusan 
pembelian adalah sebuah pendekatan 
penyelesaian masalah pada kegiatan 
manusia untuk membeli suatu barang 
atau jasa dalam memenuhi keinginan 
dan kebutuhannya yang terdiri dari 
pengenalan kebutuhan dan keinginan, 
pencarian informasi, evaluasi 
terhadapalternatif pembelian, keputusan 
pembelian, dan tingkah laku setelah 
pembelian.  
 Menurut (Kotler dan Keller dalam 
Teguh,2009:240) menyatakan bahwa, 
“Keputusan pembelian adalah konsumen 
membentuk niat untuk membeli merek 
yang paling disukai.” Menurut (Kotler dan 
Armstrong dalam Molan,2012:176), 
konsumen akan melewati 5 (lima) tahap 
proses keputusan pembelian, antara lain: 

 
 
 
 

 
Gambar 1. Tahapan Keputusan Pembelian 
(Sumber: Kotler dan Armstrong, 2012:176) 

Rangkaian keputusan pembelian sebagai 
berikut: 
a. Need recognition (pengenalan 

kebutuhan)  
 Merupakan proses konsumen 
mengenali sebuah masalah atau 
kebutuhan. Pemasar perlu 
mengidentifikasi keadaan yang 
memicu kebutuhan tertentu, dengan 
mengumpulkan informasi dari 
sejumlah konsumen. 

b. Information search (pencarian 
informasi)  
 Adalah proses konsumen 
terdorong untuk mencari informasi 
yang lebih banyak. Sumber informasi 
konsumen dibagi menjadi 4 (empat) 
kelompok, yaitu: 
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1) Sumber pribadi, yaitu keluarga, 
teman, tetangga, kenalan. 

2) Sumber komersial, yaitu iklan, 
wiraniaga, penyalur, website, 
kemasan, pajangan. 

3) Sumber publik, yaitu media 
massa, organisasi penentu 
peringkat konsumen, pencarian 
internet. 

4) Sumber pengalaman, yaitu 
penanganan, pengkajian, 
pemakaian produk. 

c. Evaluation of alternatives (evaluasi 
alternatif)  
 Adalah proses konsumen 
menggunakan informasi untuk 
mengevaluasi dalam menetapkan 
pilihan.  

d. Purchase decision (keputusan 
pembelian)  
 Adalah proses konsumen 
membentuk preferensi atas merek-
merek yang ada di dalam tahap 
evaluasi. Adapun faktor yang dapat 
mempengaruhi keputusan pembelian 
yaitu:  
1) Sikap atau Pendirian Orang Lain.  
2) Situasi yang Diantisipasi.  

e. Postpurchase behavior (perilaku 
pasca pembelian)  
 Adalah proses konsumen akan 
mengalami kepuasan atau 
ketidakpuasan dengan pembelian 
yang dilakukan. 

2.5. Penelitian Terdahulu 
 Penelitian yang pertama 
dilakukan oleh Fidiah Ramadhani (2012) 
hasil analisa regresi linear diperoleh 
persamaan : Y = 13,227-  0, 306 X1 + 
0,369X2 + 0,192X3 + E. Koefisien 
determinasi untuk mengetahui hubungan 
antara variabel independent dan variabel 
dependen, dengan perhitungan SPSS 
diperoleh hasil nilai R = 0,681 berarti 
variabel independen (X1, X2, X3  ) 
mempunyai hubungan positif atau erat 
dengan variabel (Y). Uji t di gunakan 
untuk menunjukkan besarnya nilai 
masing-masing variabel independent 
(X1, X2, X3) secara parsial atau sendiri-
sendiri, apakah mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel 
dependen (Y) atau tidak. Hasil dari 
perhitungan dengan menggunakan 
SPSS diketahui nilai t hitung ( X1  =  -  
4,016, X2  = 5,910, X  3  = 3,391) > t 
table. 

Penelitian yang kedua dilakukan 
oleh Nila Erdiana (2015) menghasilkan 
persamaan regresi sebagai berikut : Y = 
0,240 X1 + 0,589 X2 + 0,376 X3. Dimana 
pengujian hipotesis menggunakan uji t 
menunjukan bahwa ketiga variabel 
independen yaitu kualitas produk (X1), 
kesadaran merek (X2), dan harga (X3) 
berpengaruh positif signifikan terhadap 
keputusan pembelian (Y).  

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh 
Rahnad Rezki (2014) Dari hasil 
penelitian terlihat bahwa variabel kualitas 
produk (X1) berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian (Y) 
sebesar 31,6%, variabel harga (X2) 
berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian (Y) sebesar 17,5%, 
variabel lokasi (X3) berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian 
(Y) sebesar 22,1% dan variabel promosi 
(X4) berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian (Y) sebesar 23,4%. 
Pada uji F terlihat bahwa kualitas produk, 
harga, lokasi dan promosi berpengaruh 
signifikan secara bersamaan terhadap 
keputusan keputusan pembelian. Pada 
analisis koefisien determinasi terlihat 
bahwa besarnya hubungan kualitas 
produk, harga, lokasi dan promosi 
terhadap keputusan keputusan 
pembelian adalah 68,9% dan sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diajukan dalam penelitian ini. 
 

3. METODE PENELITIAN 
3.1. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian 
ini adalah 
a. Kualitas Produk (X1) 

Menurut (Garvin dalam Nasution, 
2005:4) adalah: 
1) Durability atau daya tahan.  
2) Keindahan tampilan produk.  
3) Kualitas yang dirasakan.  
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b. Harga (X2) 
Menurut Herman et al. (2007:54)  
adalah: 
1) Keterjangkauan harga.  
2) Diskon/potongan harga.  
3) Cara pembayaran.  

c. Promosi (X3) 
Menurut (Lupiyoadi dan Hamdani, 
2006:121-122) adalah: 
1) Advertising (periklanan). 
2) Direct marketing (penjualan 

langsung)  
3) Word of mouth (Informasi dari 

mulut ke mulut). 
d. Keputusan Pembelian (Y) 

Menurut (Kotler dalam Nurmawan, 
2007:142) adalah: 

1) Kemantapan pada sebuah 
produk.  

2) Kebiasaan dalam membeli 
produk.  

3) Memberikan rekomendasi kepada 
orang lain. 

4) Melakukan pembelian ulang. 
 

3.2. Populasi dan Sampel 
 Berdasarkan data yang diperoleh 
selama 3 (tiga) bulan mulai periode 
November-Desember 2016, dan Januari 
2017, penelitian ini memiliki populasi 
sejumlah 555 orang sehingga sampel 
yang digunakan berdasarkan hasil dari 
perhitungan dengan teknik simple 
random samping dan rumus Slovin 
diperoleh sejumlah 85 orang. 
Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan survey, wawancara, dan 
kuesioner. Instrumen penelitian 
menggunakan skala Likert. Teknik 
analisis menggunakan regresi linier 
berganda. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 
 Uji validitas dilakukan dengan 
menghitung nilai korelasi dari tiap-tiap 
indikator pertanyaan dan didapat hasil 
bahwa semua indikator pertanyaan 
memiliki nilai di atas 0,213 atau r hitung 
lebih besar dari r tabel yang berarti 
semua indikator pertanyaan dalam 

kusioner adalah valid. Sedangkan hasil 
uji reliabilitas menunjukkan bahwa 
semua variabel mempunyai Koefisien 
Alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,6 
sehingga dapat dikatakan semua konsep 
pengukur masing-masing variabel dari 
kuesioner adalah reliabel yang berarti 
bahwa kuesioner yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan kuesioner yang 
handal. 
 
4.2. Uji Regresi Linier Berganda  
 Analisis statistik yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu regresi linier 
berganda. Analisis ini digunakan untuk 
mengetahui besarnya pengaruh variabel-
variabel bebas (independen) yaitu 
variabel Kualitas Produk (X1), Harga (X2) 
dan Promosi (X3) terhadap variabel 
terikat (dependent) yaitu Keputusan 
Pembelian (Y). Besarnya pengaruh 
variabel tersebut secara bersama-sama 
dapat dihitung melalui persamaan regresi 
linier berganda. Hasil uji model 
ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 

(Const
ant) 

1.061 .252  4.203 .000 

ratax1 .197 .088 .256 2.239 .028 

ratax2 .313 .090 .339 3.470 .001 

ratax3 .253 .111 .299 2.284 .025 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan tabel dapat diketahui 
persamaan regresi yang terbentuk 
adalah: 

 
Yᵢ = 𝜷𝟎 + 𝜷₁  X₁+ 𝜷₂  X₂ + 𝜷₃  X₃ + e 

 
Yᵢ = 1,061 + 0,197 X1 + 0,313 X2 + 0,253 X3 

Adapun inteprestasi dari persamaan 
diatas adalah: 
a. 𝛽0 = 1,061 adalah titik potong antara 

regresi dengan sumbu Y (intersep). 
b. 𝛽₁  = 0,197 artinya jika kualitas produk 

(X1) naik 1 skor, maka skor 
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keputusan pembelian (Y) pada JPS 
Cabang Banyuwangi akan naik 
sebesar 0,197 dengan asumsi bahwa 
persepsi harga (X2), dan promosi (X3) 
tetap.  

c. 𝛽₂ = 0,313 artinya jika persepsi harga 

(X2) naik 1 skor, maka skor 
keputusan pembelian (Y) pada JPS 
Cabang Banyuwangi akan naik 
sebesar 0,313 dengan asumsi bahwa 
kualitas produk (X1), dan promosi (X3) 
tetap. 

d. 𝛽₃ = 0,253 artinya jika persepsi 

promosi (X3) naik 1 skor, maka skor 
keputusan pembelian (Y) pada JPS 
Cabang Banyuwangi akan naik 
sebesar 0,253 dengan asumsi bahwa 
kualitas produk (X1), dan harga (X2) 
tetap. 

 
4.3. Uji F 

Berdasarkan hasil uji F diatas 
menggunakan SPSS versi 19 diperoleh 
nilai F hitung = 52,067 dengan tingkat 
signifikansi 0,000. Dengan menggunakan 
batas signifikansi 0,05, didapat F tabel 
sebesar 2,72. Ini berarti F hitung  > F tabel, 
yang berarti Ho ditolak dan H1 diterima. 
Sehingga dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:  

Tabel 2 
Hasil Uji F 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 21.385 3 7.128 52.067 .000a 

Residual 11.089 81 .137   

Total 32.474 84    

Sumber: Data primer diolah 

 Variabel Kualitas Produk (X1), 
Harga (X2), dan Promosi (X3) secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian (Y). 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Uji t 
Tabel 3 

Hasil Uji t 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.061 .252  4.203 .000 

ratax1 .197 .088 .256 2.239 .028 

ratax2 .313 .090 .339 3.470 .001 

ratax3 .253 .111 .299 2.284 .025 

Sumber: Data primer diolah 

1. Dapat diketahui bahwa nilai t hitung  
=  2,239 > nilai t tabel  = 1,989, 
sehingga variabel kualitas produk (X1) 
secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap variabel keputusan 
pembelian (Y).  

2. Dapat diketahui bahwa nilai t hitung  
=  3,470 >  nilai t tabel  = 1,989, 
sehingga variabel harga (X2) secara 
parsial berpengaruh signifikan 
terhadap variabel keputusan 
pembelian (Y).  

3. Dapat diketahui bahwa nilai t hitung = 
2,284 > nilai t tabel = 1,989, sehingga 
variabel promosi (X3) secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap 
variabel keputusan pembelian (Y). 
 

4.5. Koefisien Determinasi (R2) 
Tabel 4 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .811a .659 .646 .37001 

Sumber: Data primer diolah 

 Dari hasil perhitungan dengan 
menggunakan program SPSS versi 19 
dapat diketahui bahwa koefisien 
determinasi (adjusted R2) yang diperoleh 
sebesar 0,646. Hal ini berarti variabel 
kualitas produk (X1), harga (X2), dan 
promosi (X3) mampu menjelaskan 
variabel keputusan pembelian konsumen 
sebesar 64,6%. Sisanya sebesar 35,4% 
tidak dijelaskan oleh model. 
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4.6. Uji Multikolinearitas 
Tabel 5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 ratax1 .323 3.096 

ratax2 .441 2.269 

ratax3 .247 4.053 

Sumber: Data primer diolah 

 Hasil pengujian menunjukkan 
bahwa semua variabel yang digunakan 
sebagai prediktor model regresi 
menunjukkan nilai VIF (Variance Inflation 
Factor) yang cukup kecil dimana 
semuanya berada dibawah 5 dan nilai 
tolerance lebih dari 0,1. Hal ini berarti 
bahwa variabel-variabel bebas yang 
digunakan dalam penelitian tidak 
menunjukkan adanya gejala 
multikolinearitas, yang berarti bahwa 
semua variabel tersebut dapat digunakan 
sebagai variabel yang saling independen.  
 
4.7. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 6 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Const
ant) 

.616 .140  4.392 .000 

ratax1 -.022 .049 -.083 -.444 .658 

ratax2 -.097 .050 -.311 -1.934 .057 

ratax3 .038 .061 .132 .613 .541 

Sumber: Data primer diolah  

 Berdasarkan hasil uji di atas 
menunjukkan bahwa semua variabel 
mempunyai nilai signifikansi lebih besar 
dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa model regresi pada penelitian ini 
tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
5. Kesimpulan 
 Penelitian ini bertujuan untuk 
meneliti pengaruh kualitas produk, harga, 
dan promosi terhadap keputusan 
pembelian powder drink JPS Cab. 
Banyuwangi. Berdasarkan hasil analisis 
data, maka dalam penelitian ini dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
Yᵢ = 1,061 + 0,197 X1 + 0,313 X2 + 0,253 X3 

Adapun inteprestasi dari persamaan 
diatas adalah: 

1) 𝛽0 = 1,061 adalah titik potong 
antara regresi dengan sumbu Y 
(intersep). 

2) 𝛽₁  = 0,197 artinya jika kualitas 

produk (X1) naik 1skor, maka skor 
keputusan pembelian (Y) pada JPS 
Cabang Banyuwangi akan naik 
sebesar 0,197 dengan asumsi 
bahwa persepsi harga (X2), dan 
promosi (X3) tetap.  

3) 𝛽₂ = 0,313 artinya jika persepsi harga 

(X2) naik 1 skor, maka skor 
keputusan pembelian (Y) pada JPS 
Cabang Banyuwangi akan naik 
sebesar 0,313 dengan asumsi 
bahwa kualitas produk (X1), dan 
promosi (X3) tetap. 

4) 𝛽₃  = 0,253 artinya jika persepsi 

promosi (X3) naik 1 skor, maka skor 
keputusan pembelian (Y) pada JPS 
Cabang Banyuwangi akan naik 
sebesar 0,253 dengan asumsi 
bahwa kualiyas produk (X1), dan 
harga (X2) tetap. 

 
a. Uji F. 

 Berdasarkan uji F didapat hasil F 
hitung > F tabel (52,067 > 2,72) 
artinya bahwa secara simultan 
Kualitas Produk (X1), Harga (X2), dan 
Promosi (X3) berpengaruh signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian (Y). 
 

b. Uji t. 
1) Berdasarkan uji t untuk X1 

(Kualitas Produk) didapatkan t 

hitung > dari t tabel (2,239 > 1,989), 
dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh yang berarti dari X1 
(Kualitas Produk) secara parsial 
terhadap Keputusan Pembelian 
(Y). 

2) Berdasarkan uji t untuk X2 (Harga) 
didapatkan t hitung > dari t tabel 
(3,470 > 1,989), dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh 
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yang berarti dari X2 (Harga) 
secara parsial terhadap 
Keputusan Pembelian (Y). 

3) Berdasarkan uji t untuk X3 

(Promosi) didapatkan t hitung > dari 
t tabel (2,284 > 1,989), dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh 
yang berarti dari X3 (Promosi) 
secara parsial terhadap 
Keputusan Pembelian (Y). 

 Berdasarkan hasil analisis 
diketahui variabel yang paling 
dominan yang mempengaruhi 
keputusan pembelian konsumen 
pada penelitian ini adalah variabel 
harga kemudian diikuti promosi dan 
kualitas produk. 

 
6. Rekomendasi  
 Berdasarkan kesimpulan yang 
diperoleh dalam penelitian ini, maka 
diajukan rekomendasi sebagai pelengkap 
terhadap hasil penelitian yang dapat 
diberikan sebagai berikut: 
a. Perusahaan harus mampu 

mempertahankan atau bahkan 
meningkatkan kualtias produk. 
Misalnya dengan melakukan terus 
memberikan inovasi-inovasi lain baik 
dari segi rasa maupun pilihan jenis 
produk JPS lainnya, serta bisa 
memberikan wajah baru pada 
kemasan powder drink JPS cab 
Banyuwangi. 

b. Perusahaan harus terus 
meningkatkan image perusahaan. 
Misal dengan cara mempertahankan 
kualitas produk, maka dari itu 
komunikasi dari mulut ke mulut, dari 
konsumen satu ke konsumen yang 
lain akan menceritakan kualitas 
produknya yang bagus. Meski 
variabel kualitas produk merupakan 
hal yang utama dipertimbangkan oleh 
konsumen, namun perusahaan harus 
tetap mempertahankan ketiga 
variabel lainnya dengan cara 
meluncurkan strategi-strategi baru 
agar dapat memuaskan para 
konsumen. 

c. Bagi peneliti selajutnya dapat 
menambahkan variabel independen 
lainnya dan pengambilan tempat atau 
objek penelitian yang berbeda 
dengan peneliti sebelumnya. 
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