
 

 
 

BAB IV 

INTERPRETASI HASIL 
 
 

4.1 Deskripsi Data Penelitian 
 

4.1.1 Karakteristik Responden 
 

Penelitian ini berlokasi di konter – konter pusat keramaian Gresik yang mana 

semua pelanggan Telkomsel datang ke tempat tersebut seperti Alun-Alun Gresik, 

GKB, Pasir Putih Delegan Gresik. Responden yang ditentukan sebagai sampel 

adalah 70 pelanggan. Setiap responden diberi lembar kuesioner untuk 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diselesaikan. Berdasarkan hasil 

survei didapatkan hasil penelitian per kategori sebagai berikut : 
 

1. Umur 
 

Deskripsi responden berdasarkan jenis umur dapat dilihat pada tabel 4.1 

berikut ini : 
 

a. Range 
 

(nilai tertinggi – nilai terendah_ 
 

= 55-20 
 

= 35 
 

b. Jumlah kelas 
 

= 1+ 3,3 log (n) 
 

= 1 + 3,3 (70) 
 

= 1 + 3,3 x 1,84 
 

= 6 
 

c. Range skala 
 

RS = (range/jumlah kelas) 
 

= (35 / 6) 
 

= 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur  
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

Sumber : Hasil Pengolahan, 2020  
Gambar 4.1 Piechart Sebaran Umum 

 
 

Dari Paichart 4.1 menunjukkan jumlah dan persentase usia responden dalam 

penelitian ini yaitu di dominasi pada usia 20 – 25 tahun dengan jumlah responden 

20 orang dikarenakan pada usia tersebut produktif dalam menggunakan pulsa dan 

paket internet. 
 

2. Jenis kelamin 
 

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2 

berikut ini : 
 
 
 

Jenis Kelamin 
 
 
 
 
 
 

 

34
 36 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laki - Laki Perempuan 



 

 

Sumber : Hasil Pengolahan, 2020  
Gambar 4.2 Piechart Sebaran Jenis Kelamin 

 

 

Dari Paichart 4.2 bahwa jumlah persentase jenis kelamin yang paling tinggi 

adalah laki-laki dengan jumlah responden sebanyak 36 orang , hal ini 

menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki lebih dominan. 
 

3. Pendidikan Terakhir 
 

Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 
 

4.3 berik 
 
 
 
 

 

Pendidikan Terakhir  
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Sumber : Hasil Pengolahan, 2020  
Gambar 4.3 Piechart Sebaran Pendidikan Terakhir 

 
 



 

 
 
 

 

Berdasarkan Paichart 4.3 di atas, jumlah tertinggi pendidikan terakhir karyawan 

Dinas Perhubungan Gresik terletak pada pendidikan terakhir SMA/K sebanyak 60 

orang, sedangkan karyawan dengan pendidikan terakhir D3 sebanyak 5 orang, 

untuk pendidikan terakhir S1 sebanyak 4 orang, dan untuk pendidikan terakhir S2 

sebanyak 1 orang. 

 
 

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 
 

Data yang di peroleh peneliti menggunakan kuesioner dengan teknik pengukuran 

data yaitu skala likert dalam bentuk pilihan. Dimana menurut Sugiyono (2017:93) 

adalah skala yang mempunyai lima tingkatan jawaban dengan rincian sebagai 
 

berikut :   

1. Sangat Setuju (SS) = skor 5 

2. Setuju (S) = skor 4 

3. Ragu-ragu (RG) = skor 3 

4. Tidak Setuju (TS) = skor 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) = skor 1 
 

Untuk menentukan tanggapan responden dengan cara sebagai berikut : 
 

= (skor tertinggi x jumlah sampel) – (skor terendah x jumlah sampel) 
 

= (5x70) – (1x70) 
 

= 350 – 70 
 

= 280 
 

Sedangkan untuk membagi range skala dapat menggunakan sebagai berikut 
 

P = Hasil Skor / n 
 

P = 280/5 
 

= 56 
 

Tabel 4.4 

Tanggapan Responden 

No Skala Kriteria 

1 70 - 125 Sangat Tidak Setuju 

2 126 - 181 Tidak Setuju 

3 182 - 237 Ragu - Ragu 



 

 

4 238 - 293 Setuju 

5 294 - 350 Sangat Setuju 

Sumber Data : Data Primer Diolah 
 

 

Berdasarkan tabel 4.4 nilai skala 70 – 125 menunjukkan kriteria Sangat Tidak 

Setuju, nilai skala 126 – 181 menunjukkan kriteria Tidak Setuju, nilai skala 182 – 

237 menunjukkan kriteria Ragu – Ragu, nilai skala 238 – 293 menunjukkan 

kriteria Setuju, nilai skala 294 – 350 menunjukkan kriteria Sangat Setuju. 

 
 

4.1.2.1 Deskripsi Variabel Kinerja (Y) 
 

Berikut ini hasil dari tanggapan responden berdasarkan variabel kinerja yang 

dibagikan kepada 70 karyawan, dan telah di olah pada tabel 4.5 di bawah ini : 
 

Tabel 4.5 

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Keputusan Pembelian (Y) 
 

Item 
 Tanggapan Responden     Skor Nilai   

Total 
STS TS RG S SS Total 1 2 3 

 

4 5    

Y1 - 1 13 31 25 70 - 2 39  124 125 290 

Y2 - - 2 39 29 70 - - 6  156 145 307 

Y3 - - 5 34 31 70 - - 15  136 155 306 

Jumlah - 1 20 104 85 210 - 2 63  420 430 903 

           Rata-Rata 451,5  
 

Sumber : Hasil Responden Keputusan Pembelian 
 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat di jelaskan bahwa jawaban responden tentang kinerja 

sebagai berikut : 
 

1. Kuesioner pada item pertama, diperoleh pendapat dari responden 

dengan total skor 290 yang berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa produk Distributor Telkomsel Gresik mampu memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 
 

2. Kuesioner pada item kedua, diperoleh pendapat dari responden dengan 

total skor 307 yang berarti sebagian besar responden sangat setuju 

bahwa pelanggan mampu mencari informasi tentang Produk Distributor 

Telkomsel Gresik dengan mudah. 
 

3. Kuesioner pada item ketiga, diperoleh pendapat dari responden dengan 

total skor 306 yang berarti sebagian besar responden sangat setuju 

bahwa produk Distributor Telkomsel Gresik mampu menarik 

pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. 



 

 

4. Berdasarkan hasil kuesioner variabel keputusan pembelian diperoleh 

rata-rata tanggapan responden dengan total skor 451,5 yang berarti 

sebagian besar responden sangat setuju bahwa produk Distributor 

Telkomsel Gresik mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, pelanggan 

mampu mencari informasi tentang Produk Distributor Telkomsel 

Gresik dengan mudah, dan produk Distributor Telkomsel Gresik 

mampu menarik pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. 

 
 

1.1.2.2.2 Deskripsi Variabel Kualitas Produk (X1) 
 

Berikut ini hasil tanggapan dari responden terhadap variabel disiplin yang 

dibagikan kepada 70 orang responden dan telah di olah pada tabel 4.6 sebagai 

berikut : 
 

Tabel 4.6 
 

Hasil Tanggapan Responden Variabel Kualitas Produk 
 

Item 
 Tanggapan Responden     Skor Nilai   

Total 
STS TS RG S SS Total 1 2 3 

 

4 5    

X1.1 - - 6 41 23 70 - - 18  164 115 297 

X1.2 - - 4 43 23 70 - - 12  172 115 299 

X1.3 - 1 12 28 29 70 - 2 36  112 145 295 

X1.4 - 2 9 29 30 70 - 4 27  116 150 297 

Jumlah - 3 31 141 105 280 - 6 93  564 525 1188 

           Rata-Rata 475,2   
Sumber : Hasil Responden Kualitas Produk 

 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang variabel 

kualitas produk sebagai berikut : 
 

1. Kuesioner pada item pertama, diperoleh pendapat dari responden 

dengan total skor 297 yang berarti sebagian besar responden sangat 

setuju bahwa tingkat kualitas produk yang di tawarkan Distributor 

Telkomsel Gresik sudah sesuai.. 
 

2. Kuesioner pada item kedua, diperoleh pendapat dari responden dengan 

total skor 299 yang berarti sebagian besar responden sangat setuju 

bahwa tingkat daya tahan produk yang di tawarkan Distributor 

Telkomsel Gresik dapat bertahan lebih lama.. 
 

3. Kuesioner pada item ketiga, diperoleh pendapat dari responden dengan 

total skor 295 yang berarti sebagian besar responden sangat setuju 

bahwa kehandalan produk Distributor Telkomsel Gresik sudah bagus. 



 

 

4. Kuesioner pada item keempat, diperoleh pendapat dari responden 

dengan total skor 297 yang berarti sebagian besar responden sangat 

setuju bahwa tingkat kenyamanan produk Distributor Telkomsel Gresik 

sudah memenuhi ekspektasi pelanggan. 
 

5. Berdasarkan hasil kuesioner variabel kualitas harga diperoleh rata-rata 

tanggapan responden dengan total skor 475,2 yang berarti sebagian 

besar responden sangat setuju bahwa tingkat kualitas produk yang di 

tawarkan Distributor Telkomsel Gresik sudah sesuai, tingkat daya 

tahan produk yang di tawarkan Distributor Telkomsel Gresik dapat 

bertahan lebih, kehandalan produk Distributor Telkomsel Gresik sudah 

bagus lama, dan tingkat kenyamanan produk Distributor Telkomsel 

Gresik sudah memenuhi ekspektasi pelanggan. 

 
 

1.1.2.3 Deskripsi Variabel Harga (X2) 
 

Berikut ini hasil dari tanggapan responden berdasarkan variabel motivasi yang 

dibagikan kepada 70 responden, dan telah diolah pada tabel 4.7 sebagai berikut : 

 
 
 
 
 

 

Tabel 4.7 
 

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Harga 
 

Item 
 Tanggapan Responden     Skor Nilai   

Total 
STS TS RG S SS Total 1 2 3 

 

4 5    

X2.1 - 2 7 34 27 70 - 4 21  136 135 296 

X2.2 - 1 6 31 32 70 - 2 18  124 160 304 

X2.3 - 1 5 44 20 70 - 2 15  176 100 293 

X2.4 - - 8 37 25 70 - - 24  148 125 297 

X2.5 - - 9 38 23 70 - - 27  152 115 294 

Jumlah 0 4 35 184 127 350 0 8 105  736 635 1484 

           Rata-Rata 494,667   

Sumber : Hasil Responden Harga 
 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat di jelaskan bahwa jawaban responden tentang 

variabel harga sebagai berikut : 
 

1. Kuesioner pada item pertama, diperoleh pendapat dari responden 

dengan total skor 296 yang berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa harga produk yang di tawarkan Distributor Telkomsel Gresik 

sudah terjangkau. 



 

 

2. Kuesioner pada item kedua, diperoleh pendapat dari responden dengan 

total skor 304 yang berarti sebagian besar responden sangat setuju 

bahwa harga produk yang di tawarkan Distributor Telkomsel Gresik 

sesuai dengan kualitas. 
 

3. Kuesioner pada item ketiga, diperoleh pendapat dari responden dengan 

total skor 293 yang berarti sebagian besar responden setuju bahwa 

harga produk yang di tawarkan Distributor Telkomsel Gresik sesuai 

dengan manfaatnya. 
 

4. Kuesioner pada item keempat, diperoleh pendapat dari responden 

dengan total skor 297 yang berarti sebagian besar responden sangat 

setuju bahwa harga produk yang di tawarkan Distributor Telkomsel 

Gresik lebih murah dari pesaingnya. 
 

5. Kuesioner pada item kelima, diperoleh pendapat dari responden dengan 

total skor 294 yang berarti sebagian besar responden setuju bahwa 

harga produk yang di tawarkan Distributor Telkomsel Gresik mampu 

menarik banyak konsumen. 
 

6. Berdasarkan hasil kuesioner variabel harga diperoleh rata-rata 

tanggapan responden dengan total skor 494,6 yang berarti sebagian 

besar responden sangat setuju bahwa harga produk yang di tawarkan 

Distributor Telkomsel Gresik sudah terjangkau, sesuai dengan kualitas, 

sesuai dengan manfaatnya, lebih murah dari pesaingnya, dan mampu 

menarik banyak konsumen. 

 
 

1.1.2.4 Deskripsi Variabel Citra Merek (X3) 
 

Berikut ini hasil tanggapan responden berdasarkan variabel Citra merek yang 

dibagikan kepada 70 responden dan telah di olah pada tabel 4.8 di bawah ini : 
 

Tabel 4.8 
 

Hasil Responden Terhadap Variabel Citra Merek (X3) 



 

 

Item 
 Tanggapan Responden     Skor Nilai   

Total 
STS TS RG S SS Total 1 2 3 

 

4 5    

X3.1 - 1 12 29 28 70 - 2 36  116 140 294 

X3.2 - 2 8 28 32 70 - 4 24  112 160 300 

X3.3 - 3 5 15 47 70 - 6 15  60 235 316 

X3.4 - - 4 29 37 70 - - 12  116 185 313 

X3.5 - - 3 27 40 70 - - 9  108 200 317 

X3.6 - 1 3 29 37 70 - 2 9  116 185 312 

Jumlah 0 7 35 157 221 420 0 14 105  628 1105 1852 

           Rata-Rata 529,143   

Sumber : Hasil Responden Citra Merek 
 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat di jelaskan bahwa jawaban responden variabel Citra 

merek sebagai berikut : 
 

1. Kuesioner pada item pertama, diperoleh pendapat dari responden dengan 

total skor 294 yang berarti sebagian besar responden sangat setuju bahwa 

produk Distributor Telkomsel Gresik sudah di kenal kepopulerannya. 
 

2. Kuesioner pada item kedua, diperoleh pendapat dari responden dengan 

total skor 300 yang berarti sebagian besar responden sangat setuju bahwa 

reputasi Produk Distributor Telkomsel Gresik sudah sangat tinggi. 
 

3. Kuesioner pada item ketiga, diperoleh pendapat dari responden dengan 

total skor 316 yang berarti sebagian besar responden sangat setuju 

bahwa produk Distributor Telkomsel Gresik mudah diingat pelanggan. 
 

4. Kuesioner pada item keempat, diperoleh pendapat dari responden 

dengan total skor 313 yang berarti sebagian besar responden sangat 

setuju bahwa produk Distributor Telkomsel Gresik sesuai dengan 

harapan pelanggan. 
 

5. Kuesioner pada item kelima, diperoleh pendapat dari responden dengan 

total skor 317 yang berarti sebagian besar responden sangat setuju 

bahwa produk Distributor Telkomsel Gresik memiliki kepercayaan di 

benak pelanggan. 
 

6. Kuesioner pada item keenam, diperoleh pendapat dari responden 

dengan total skor 312 yang berarti sebagian besar responden sangat 

setuju bahwa produk Distributor Telkomsel Gresik memiliki 

kebanggaan tersendiri di benak pelanggan.. 
 

7. Berdasarkan hasil kuesioner variabel Citra merek diperoleh rata-rata 

tanggapan responden dengan total skor 529,1 yang berarti sebagian besar 

responden sangat setuju bahwa produk Distributor Telkomsel Gresik 



 

 

sudah di kenal kepopulerannya, reputasi Produk Distributor Telkomsel 

Gresik sudah sangat tinggi, produk Distributor Telkomsel Gresik 

mudah diingat pelanggan, produk Distributor Telkomsel Gresik sesuai 

dengan harapan pelanggan, produk Distributor Telkomsel Gresik 

memiliki kepercayaan di benak pelanggan, dan produk Distributor 

Telkomsel Gresik memiliki kebanggaan tersendiri di benak pelanggan. 

 
 

4.3 Uji Instrumen 
 

4.3.1 Uji Validitas 
 

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menguji kebenaran 

instrumen dari suatu penelitian. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila mampu 

mengungkapkan data dari variabel yang di teliti secara. Validitas data dapat di 

katakan valid dengan membandingkan indeks korelasi Perason Product Moment. 

Hasil penelitian dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel atau nilai signifikansi 

hasil korelasi < alpha (0,05). Adapun hasil uji validitas untuk masing-masing item 

variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 4.9 
 

Hasil Uji Validitas 
 

Variabel Item r hitung r tabel Sig Keterangan 

 Pernyataan     

Kualitas 
X1.1 0,682 0,1982 0,000 Valid 

X1.2 0,689 0,1982 0,000 Valid 
Produk 

X1.3 0,751 0,1982 0,000 Valid 
(X1) 

X1.4 0,709 0,1982 0,000 Valid  

 X2.1 0,638 0,1982 0,000 Valid 

 X2.2 0,710 0,1982 0,000 Valid 

Harga (X2) X2.3 0,740 0,1982 0,000 Valid 

 X2.4 0,652 0,1982 0,000 Valid 

 X2.5 0,529 0,1982 0,000 Valid 

Citra X3.1 0,603 0,1982 0,000 Valid 

Merek X3.2 0,664 0,1982 0,000 Valid 



 

 

(X3) X3.3 0,582 0,1982 0,000 Valid 

 X3.4 0,662 0,1982 0,000 Valid 

 X3.5 0,618 0,1982 0,000 Valid 

 X3.6 0,527 0,1982 0,000 Valid 

Keputusan Y1 0,852 0,1982 0,000 Valid 

Pembelian Y2 0,721 0,1982 0,000 Valid 

(Y) Y3 0,779 0,1982 0,000 Valid 

Sumber : Hasil Output SPSS 
 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa nilai r hitung lebih besar dari 

nilai r tabel dan nilai probabilitas (sig) lebih kecil dari 0,05 (a = 0,05) sehingga 

dapat dikatakan bahwa semua indikator variabel telah valid. 

 
 

4.3.2 Uji Reliabilitas 
 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS dengan 

cara one shot atau pengukuran sekali saja dengan kriteria bahwa variabel dapat 

dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > 0,60, pengujian reliabilitas 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Alpha Hitung Standar Alpha Keterangan 

1 Kualitas Produk 0,660 0,60 Reliabel 

2 Harga 0,666 0,60 Reliabel 

3 Citra Merek 0,651 0,60 Reliabel 

4 Keputusan Pembelian 0,688 0,60 Reliabel 

Sumber : Hasil Output SPSS 
 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa masing-masing variabel nilai 

Cronbach Alpha lebih besar dari nilai standar alpha yaitu 0,60, maka dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah reliabel. 

 
 

4.4 Uji Asumsi Klasik 
 

4.4.1 Uji Normalitas 
 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

menggunakan uji kolmogrov – smirnov dengan kriteria apabila nilai signifikansi 

lebih dari 0,05 maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal. 
 

Tabel 4.11 



 

 

Hasil Uji Normalitas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber : Hasil Output SPSS 
 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat hasil output dari SPSS diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,843, dari nilai signifikansi tersebut melebihi 0,05, maka 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

 
 

4.4.2 Uji Multikolinearitas 
 

Uji multikolineraitas ini dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada 

tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas, pada uji multikolineraitas 

dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai 

tolerance masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika nilai 

VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance > 0,1 maka model dinyatakan tidak 

terdapat gejala multikolinearitas. Berikut tabel 4.12 hasil pengujian 

multikolinearitas dapat dilihat di bawah ini : 
 

Tabel 4.12 
 

Hasil Uji Multikolinearitas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Hasil Output SPSS 



 

 

Berdasarkan tabel 4.12 maka dapat dilihat bahwa nilai VIF seluruh variabel 

kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 artinya bahwa seluruh variabel 

bebas pada penelitian ini dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. 

 
 

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 
 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah residual memiliki ragam 

yang homogen (konstan) atau tidak. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat 

melalui uji glejser, jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute 

residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut tabel 

4.13 hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat di bawah ini : 

Tabel 4.13 
 

Hasil Uji Heteroskedastisitas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Hasil Output SPSS 
 

Berdasarkan tabel 4.13 hasil pengujian heteroskedastisitas nilai signifikansi 

seluruh variabel dependen lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas. 

 
 

4.5 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 
Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas 

yaitu Kualitas Produk (X1), Harga (X2), dan Citra Merek (X3) terhadap variabel 

terikatnya yaitu Keputusan Pembelian (Y). Hasil pengujian koefisien determinasi 

dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini : 
 

Tabel 4.14 
 

Hasil Uji Koefisien Determinasi  



 

 
 
 
 
 
 

 

Sumber : Hasil Output SPSS 
 

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) sebesar 0,463, hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas produk, 

harga, dan Citra merek berpengaruh 46,3% sedangkan sisanya (100% - 46,3% = 

53,7%) di pengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. Nilai R Square 0,486 artinya variasi dalam variabel bebas kualitas 

produk, harga, dan Citra merek mampu menjelaskan variabel tersebut terhadap 

variabel terikat kinerja sebesar = 48,6%. Nilai R = 0,697 artinya kuatnya 

hubungan antar variabel bebas kualitas produk (X1), harga (X2), dan Citra merek 

(X3) terhadap keputusan pembelian (Y) karena melebihi 50%. 

 
 

4.6 Analisis Regresi Linear Berganda 
 

Hasil perhitungan dan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 

didapatkan tabel Coefficients seperti terlihat pada tabel 4.15 di bawah ini. Dari 

tabel tersebut dapat di ambil beberapa kesimpulan salah satunya adalah regresi 

linear berganda. 

 
 

Tabel 4.15 
 

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Hasil Output SPSS 



 

 

Melihat nilai Unstandardized Coefficients Beta. Pada tabel 4.15 maka dapat 

ditentukan persamaan regresi linear berganda yang dihasilkan dari penelitian 

berikut ini : 
  

Y = 0,835 + 0,197X1 + 0,205X2 + 0,162X3 

 

 

Hasil dari analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
 

1. Nilai konstanta (a) = 0,835 
 

Artinya menunjukkan apabila Kualitas Produk (X1), Harga (X2), Dan Citra 

Merek (X3), bernilai 0 (tidak ada perubahan), maka keputusan pembelian 

pelanggan Distributor Telkomsel Gresik (Y) adalah sebesar 0,835. 
 

2. Koefisien regresi kualitas produk (b) = + 0,197 
 

Artinya koefisien regresi positif (searah) sebesar 0,197. Jika kualitas produk 

berubah, maka keputusan pembelian Distributor Telkomsel Gresik (Y) 

meningkat sebesar 0,197 dengan anggapan harga (X2) dan Citra merek (X3) 

tetap. 
 

3. Koefisien regresi harga (b) = + 0,205 
 

Artinya koefisien regresi positif (searah) sebesar 0,205. Jika harga berubah, 

maka keputusan pembelian Distributor Telkomsel Gresik (Y) meningkat 

sebesar + 0,205 dengan anggapan kualitas produk (X1) dan Citra merek (X3) 

tetap. 
 

4. Koefisien regresi Citra merek (b) = + 0,162 
 

Artinya koefisien regresi positif (searah) sebesar 0,162. Jika Citra merek 

berubah, maka keputusan pembelian Distributor Telkomsel Gresik (Y) 

meningkat sebesar 0,162 dengan anggapan kualitas produk (X1) dan harga 

(X2) tetap. 

 
 

4.7 Uji Hipotesis 
 

4.7.1 Uji Parsial (t) 
 

Uji parsial (t) digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas 

secara parsial mempunyai pengaruh signifikansi terhadap variabel independen. Cara 

pengambilan keputusan dengan melihat nilai signifikansi < 0,05 maka Ho di 



 

 

tolak Ha diterima, dan jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima Ha ditolak. 
 

Berikut tabel 4.16 uji parsial (t). 
 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Parsial (t)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber : Hasil Output SPSS 
 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
 

1. Uji t antara variabel kualitas produk (X1) dengan keputusan pembelian (Y) 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,004, maka 

Ho di tolak Ha diterima artinya variabel kualitas produk (X1) berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian (Y). 
 

2. Uji t antara variabel harga (X2) dengan keputusan pembelian (Y) 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,016, maka 

Ho di tolak Ha di terima artinya variabel harga (X2) berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian (Y). 
 

3. Uji t antara variabel Citra merek (X3) dengan keputusan pembelian (Y) 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,001, maka 

Ho di tolak Ha di terima artinya variabel Citra merek (X3) berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian (Y). 

 
 

4.8 Interpretasi Hasil 
 

4.8.1 Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian terbukti berpengaruh 

koefisien regresi positif (searah) sebesar 0,197. Jika kualitas produk berubah, maka 

keputusan pembelian Distributor Telkomsel Gresik (Y) meningkat sebesar 0,197dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Beberapa indikator kualitas produk seperti 

tingkat kualitas produk yang ditawarkan, tingkat daya tahan produk, kehandalan 

produk, dan tingkat kenyamanan produk mampu mempengaruhi 



 

 

keputusan pembelian. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori menurut Kotler 

(2000;193) bahwa Suatu perusahaan yang mengetahui hal tersebut, tentu tidak hanya 

menjual produk itu sendiri, tetapi juga manfaat dari produk tersebut dimana pada 

akhirnya hal tersebut membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualan karena 

akan berpengaruh pada keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iswayani (2010) yang 

menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Dari hasil analisis tersebut sebaiknya produk Telkomsel di tambahkan 

paket unlimited, dari paket bulk yang di keluarkan Telkomsel, hal ini mengacu pada 

kompetitor yang mana kompetitor tersebut menambahkan paket unlimited sehingga 

bisa meningkatkan keputusan pembelian produk Telkomsel, dan produk Telkomsel 

menghilangkan paket tambahan seperti paket OMG, chatting, dan paket malam (00.00 

– 07.00), serta memfokuskan ke paket regulernya. 

 
 

4.8.2 Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga terbukti berpengaruh koefisien 

regresi positif (searah) sebesar 0,205. Jika harga berubah, maka keputusan 

pembelian Distributor Telkomsel Gresik (Y) meningkat sebesar + 0,205 . 

Beberapa indikator harga seperti harga yang terjangkau, sesuai dengan kualitas, 

kesesuaian harga dengan manfaat, lebih murah dari pesaing, mampu menarik 

banyak konsumen mampu mempengaruhi keputusan pembelian. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan teori menurut Euis (2012) Penentuan harga ini merupakan salah 

satu keputusan yang penting bagi manajemen, melihat faktor harga adalah yang 

paling kuat pengaruhnya terhadap keputusan pembelian, maka disarankan untuk 

tetap mempertahankan kualitas harga dalam arti harga menetapkan harga jual 

barang yang lebih murah dari toko lain dengan tidak mengesampingkan kualitas 

barang yang dijual. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Syakeh (2017) menunjukkan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Dari hasil analisis tersebut sebaiknya harga paket bulk 

Telkomsel di turunkan dari harga normal sesuai dengan keadaan pangsa pasar. 

 

 

4.8.3 Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian 



 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Citra merek terbukti berpengaruh 

koefisien regresi positif (searah) sebesar 0,162. Jika Citra merek berubah, maka 

keputusan pembelian Distributor Telkomsel Gresik (Y) meningkat sebesar 0,162. 

Beberapa indikator Citra merek seperti kepopuleran produk, reputasi merek, 

mudah diingatnya suatu produk, sesuai dengan harapan, kepercayaan, dan 

kebanggaan mampu mempengaruhi keputusan pembelian. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori menurut Menurut (Wicaksono, 2007) mengemukakan 

pentingnya pengembangan citra merek dalam keputusan pembelian. Brand image 

yang dikelola dengan baik akan menghasilkan konsekuensi yang positif. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dharmawan (2016) yang 

menunjukkan bahwa Citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Dari hasil analisis tersebut sebaiknya produk Telkomsel memberikan 

promo – promo menarik ke pelanggan di seluruh area Gresik agar dapat 

menghilangkan mindset “mahal” di benak pelanggan 


