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𝛼  = Bilangan konstanta 

Nilai konstanta (𝛼) sebesar 20,218 berarti mengandung pengertian 

bahwa bilamana semua variabel bebas yang terdiri dari kualitas 

produk (X1), harga (X2), dan promosi (X3) bernilai sama dengan 

0 (nol), maka besarnya perubahan keputusan pembelian (Y) adalah 

20,218. 

𝛽1 =  Koefisien regresi dari variable kaulitas produk (X1) 

Nilai koefisien dari variable kualitas produk (X1) sebesar 0,635, 

berarti mengandung arti bahwa setiap kenaikan variable kualitas 

produk (X1) sebesar 1 (satu) satuan maka akan berdampak pada 

peningkatan keputusan pembelian (Y) sebesar 0,635 dengan 

asumsi bahwa variabel bebas yang lain adalah tetap. Tanda positif 

pada koefisien regresi menunjukan hubungan searah antara X1 

dengan Y. 

𝛽2 =  Koefisien regresi dari variable harga (X2) 

Nilai koefisien dari variable harga (X2) sebesar 0,749, berarti 

mengandung pengertian yaitu bilamana terjadi kenaikan variable 

harga (X2) sebesar 1 (satu) satuan maka akan berdampak pada 

peningkatan keputusan pembelian (Y) sebesar 0,749 dengan 

asumsi bahwa variabel bebas yang lain adalah tetap. Tanda positif 

pada koefisien regresi menunjukan hubungan searah antara X2 

dengan Y. 

𝛽3 = Koefisien regresi dari promosi (X3) 

Nilai koefisien dari variable promosi (X3) sebesar 0,744, berarti 

mengandung pengertian yaitu bilamana terjadi kenaikan variable 

promosi (X3) sebesar 1 (satu) satuan maka akan berdampak pada 

peningkatan keputusan pembelian (Y) sebesar 0,744 dengan 

asumsi bahwa variabel bebas yang lain adalah tetap. Tanda positif 

pada koefisien regresi menunjukan hubungan searah antara X3 

dengan Y. 

 

1. Koefisien Determinasi (R2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan table di atas didapat nilai R2 square yaitu sebesar 0,33,3 

artinya variabilitas variable kualitas produk (X1), harga (X2) dan promosi 

(X3) mampu menjelaskan keputusan pembelian (Y) sebesar 33,3%, 

sedangkan sisanya sebesar 66,7% dijelaskan oleh variabilitas variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .577a .333 .312 4.244 

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



2. Uji t 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.218 5.148  3.927 .000 

Kualitas Produk .635 .157 .755 4.035 .000 

Harga .749 .126 .614 5.923 .000 

Promosi .744 .157 .957 4.741 .000 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

 

Perumusan hipotesis untuk pengambilan keputusan 

Ho : tidak ada pengaruh X terhadap Y 

Ha : ada pengaruh X terhadap Y 

Kriteria pengambilan keputusan 

Ho diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Ha diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

 

a. Uji variabel X1 (Kualitas Produk). 

Variable kualitas produk (X1) menunjukan nilai sig nilai 0,000 < 0,05, 

maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima Variabel X1 mempunyai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yakni 

4,035 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,98498. Jadi 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dapat disimpulkan 

bahwa variable kualitas produk (X1) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

b. Uji variabel X2 (Harga) 

Variable harga (X2) menunjukan nilai sig 0,000 < 0,05, maka Ho2 ditolak 

dan Ha2 diterima. Variabel X2 mempunyai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yakni 5,923 dengan 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,98498. Jadi 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dapat disimpulkan bahwa variable 

harga (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

c. Uji variabel X3 (Promosi) 

Variable promosi (X3) menunjukan nilai sig 0,000 < 0,05, maka Ho3 

ditolak dan Ha3 diterima. Variabel X3 mempunyai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yakni 4,741 

dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,98498. Jadi 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dapat disimpulkan bahwa 

variable promosi (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

 

 

 

 

 



3. Uji F 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 861.528 3 287.176 15.944 .000b 

Residual 1729.062 96 18.011   

Total 2590.590 99    

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

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

 

Perumusan Hipotesis untuk pengambilan keputusan : 

Ho : Tidak ada pengaruh antara X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap Y 

Ha : Ada pengaruh antara X1, X2 dan X3 secara simultan terhadap Y 

Kriteria pengambilan keputusan : 

Ho diterima jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Ha diterima jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 15,944 dengan 

nilai probabilitas (sig) = 0,000. Nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (15,944) > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (2,70), dan 

nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,000 < 0,05, maka 

Ho4 ditolak, yang berarti adanya pengaruh kualitas produk, harga dan promosi 

kerja secara simultan terhadap keputusan pembelian. 

 

SIMPULAN  

 

1. Dari hasil Uji t diketahu bahwa variable kualitas produk (X1), harga  (X2) 

dan promosi (X3) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y), sehingga hipotesis yang diajukan peneliti terbukti 

kebenaranya. 

2. Dari hasil Uji F diketahui bahwa variabel bebas yang terdiri dari kualitas 

produk (X1), harga  (X2) dan promosi (X3) secara simultan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu keputusan pembelian, 

Sehingga hipotesis yang diajukan oleh peneliti terbukti kebenarannya. 

Namun harga (X2) memiliki pengaruh lebih dominan terhadap 

keputusan pembelian. 

SARAN 

1. Bagi Ejji Coffee Corner  

Disarankan bagi Ejji Coffee Corner Margorejo hendaknya untuk 

terus memperhatikan kualitas produk dengan membuat produk coffe yang 

berbeda dengan pesaingnya misalnya dengan membuat produk dengan 

kemasan yang berbeda sehingga membuat kesan tersendiri bagi konsumen 

Ejji Coffee Corner. Harga jika ingin membuat harga sebaiknya melakukan 

survey pasar dan survey ke pesaing agar mampu menetapkan harga yang 

bersaing dan tetap terjangkau oleh konsumen. Promosi juga sebaiknya di 



lakukan semenarik mungkin agar nantinya bisa menjadikan daya tarik 

tersendiri bagi konsumen untuk membeli di Ejji Coffee Corner. 


