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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian produk pada marketplace Tokopedia pada mahasiswa di 

Surabaya, (2) pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk pada marketplace 

Tokopedia pada mahasiswa di Surabaya, (3) pengaruh promosi terhadap keputusan 

pembelian produk pada marketplace Tokopedia pada mahasiswa di Surabaya, (4) 

pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian produk 

pada marketplace Tokopedia pada mahasiswa di Surabaya 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) terdapat pengaruh positif kualitas 

produk terhadap keputusan pembelian produk pada marketplace Tokopedia pada 

mahasiswa di Surabaya, dibuktikan nilai t hitung sebesar 2,306, nilai signifikansi 0,023 

< 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,133, (2) terdapat pengaruh positif harga terhadap 

keputusan pembelian produk pada marketplace Tokopedia pada mahasiswa di Surabaya, 

dibuktikan nilai t hitung sebesar 4,147 nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan koefisien 

regresi sebesar 0,294, (3) terdapat pengaruh positif promosi terhadap keputusan 

pembelian produk pada marketplace Tokopedia pada mahasiswa di Surabaya, 

dibuktikan nilai t hitung sebesar 2,764 nilai signifikansi 0,007 < 0,05 dan koefisien 

regresi sebesar 0,181 dan (4) terdapat pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi 

secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian produk pada marketplace 

Tokopedia pada mahasiswa di Surabaya, dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 

20,620 dan signifikansi 0,000 < 0,05. 

Kata Kunci : Kualitas Produk, Harga, Promosi, Keputusan Pembelian.  

 

ABSTRACT 

This study aims to determine: (1) the effect of product quality on product 

purchasing decisions on the Tokopedia marketplace for students in Surabaya, (2) the 

effect of price on product purchasing decisions on the Tokopedia marketplace for 

students in Surabaya, (3) the effect of promotion on product purchasing decisions. on 

the Tokopedia marketplace for students in Surabaya, (4) the influence of product 
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quality, price, and promotion on product purchase decisions on the Tokopedia 

marketplace for students in Surabaya 

The results of this study indicate that: (1) there is a positive influence of product 

quality on product purchasing decisions on the Tokopedia marketplace for students in 

Surabaya, as evidenced by the t-count value of 2.306; significance value 0.023 < 0.05; 

and a regression coefficient of 0.133; (2) there is a positive influence of price on 

product purchase decisions on the Tokopedia marketplace for students in Surabaya, as 

evidenced by the t-count value of 4.147; significance value 0.000 < 0.05; and a 

regression coefficient of 0.294; (3) there is a positive effect of promotion on product 

purchase decisions on the Tokopedia marketplace for students in Surabaya, as 

evidenced by the t-count value of 2.764; significance value 0.007 < 0.05; and a 

regression coefficient of 0.181; and (4) there is an effect of product quality, price, and 

promotion together on product purchasing decisions on the Tokopedia marketplace for 

students in Surabaya, as evidenced by the calculated F value of 20.620 and a 

significance of 0.000 < 0.05. 

Keywords: Product Quality, Price, Promotion, Purchase Decision 

I. PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

Pada jaman sekarang ini, dengan perkembangan jaman dan teknologi yang 

semakin pesat membuat persaingan bisnis semakin ketat, sehingga banyak bermunculan 

bisnis kecil yang memanfaatkan teknologi untuk memasarkan atau mempromosikan 

produknya agar dapat dikenal disemua kalangan masyarakat khususnya bagi masyarakat 

yang melihat berupa iklan di media sosial ataupun di internet. Hal ini membuktikan 

bahwa teknologi internet sangatlah berperan penting bagi kemajuan dan perkembangan 

dunia bisnis dalam persaingan.  

Penerapan teknologi komunikasi informasi yang bisa digunakan untuk 

menunjang system perdagangan online adalah E-Commerce atau Marketplace. E-

commerce atau Marketplace adalah penjualan yang dilakukan melalui media elektronik. 

Kecepatan perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi serta marketplace yang 

semakin melihat pengalaman pelanggan sebagai sesuatu yang penting. Marketplace atau 

E-commerce menjadi alternatif bisnis di era modern yang sejalan dengan kondisi pasar 

yang semakin dinamis dan persaingan yang kompetitif, mengakibatkan perubahan pada 

perilaku konsumen.  

Tokopedia merupakan salah satu e-commerce terkemuka di Indonesia. 

Tokopedia didirikan pada tanggal 17 Agustus 2009 dengan visi membangun Indonesia 

lebih baik dengan internet. Tujuan didirikannya Tokopedia.com adalah sebagai sarana 

pemasar untuk memasarkan atau mempromosikan produk mereka di media online. 

Namun Tokopedia harus bersiap bersaing dengan kompetitor berat mereka semisal 

Shopee, Lazada, Bukalapak, dan sebagainya yang berjalan di bidang yang sama. Oleh 

karena itu pihak Tokopedia perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat menjadi daya 

tarik para pengguna internet untuk mengunjungi dan melakukan transaksi di Tokopedia 

khususnya para mahasiswa dengan jiwa muda. 



 

 

 

 

Sumber : dailysocial.id 

Berdasarkan gambar diatas, kualitas produk, harga dan promosi mempunyai 

daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk dapat mengetahui keputusan pembelian pada 

marketplace Tokopedia.  

Dalam penelitian ini akan menguji tentang kualitas produk,harga dan promosi 

terhadap keputusan pembelian pada marketplace Tokopedia. Mengingat era digital 

seperti sekarang ini sudah banyak ditemui konsumen yang melakukan pembelian secara 

online, khususnya melalui marketplace Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu 

marketplace yang mempelopori UKM go online. Dimana beberapa pelaku usahanya 

mengalami kenaikan volume penjualan setelah bergabung dengan Tokopedia.  

Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa peneliti akan melakukan penelitian dengan judul ``PENGARUH 

KUALITAS PRODUK, HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN PADA MAKETPLACE TOKOPEDIA (STUDI KASUS PADA 

MAHASISWA DI SURABAYA)`` 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah 

yang terdapat dalam penelitian ini yaitu :  

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada 

marketplace Tokopedia ?  

2. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada marketplace  

Tokopedia ?  

3. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada marketplace 

Tokopedia ?  

4. Apakah kualitas produk, harga, dan promosi secara simultan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada marketplace Tokopedia ? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian pada marketplace Tokopedia.   

2.  Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 

pada marketplace Tokopedia.  

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan 

pembelian pada marketplace Tokopedia.  



4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk, harga dan promosi 

secara simultan terhadap keputusan pembelian pada marketplace Tokopedia. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 LANDASAN TEORI  

Manajemen  

Menurut Atik dan Ratminto (2012:1) manajemen adalah “ Suatu seni dan ilmu 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan dan pengawasan sumber daya 

manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu “ 

Manajemen Pemasaran  

Manajemen pemasaran mengatur semua kegiatan pemasaran, karena itu,sebagai 

salah satu manajemen fungsional, manajemen pemasaran sangat penting bagi 

perusahaan. Kotler dan Armstrong (2018:34) dalam bukunya mengemukakan “Kami 

mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu dalam memilih pasar 

sasaran dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan mereka. 

Sederhananya, manajemen pemasaran adalah manajemen pelanggan.” 

Kualitas Produk  

Menurut Tjiptono (2016) produk merupakan segala sesuatu yang dapat 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai alat untuk 

dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.  

Harga  

Harga adalah suatu nilai tukar dari sebuah produk atau jasa yang dinyatakan 

dalam satuan moneter. Oleh sebab itu, harga pada umumnya ditentukan oleh penjual 

atau pemilik jasa. Akan tetapi, dalam seni jual beli pembeli atau konsumen dapat 

menawar harga tersebut. Bila sudah mencapai kesepakatan antara pembeli dan penjual 

barulah terjadi transaksi. Menurut Kotler dan Amstrong (2018:197) harga didefinisikan 

sebagai sejumlah uang yang diminta untuk mendapatkan suatu produk atau suatu jasa. 

Promosi  

Menurut Fandy Tjiptono (2016) promosi merupakan bentuk persuasive secara 

langsung melalui penggunaan berbagai intensif yang diatur untuk dapat merangsang 

pembelian suatu produk dengan segera guna meningkatkan jumlah barang yang dibeli 

pelanggan. 

Keputusan Pembelian  

Keputusan pembelian menurut Tjiptono (2016) merupakan sebuah proses 

dimana pembeli mengetahui masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau 

merek tertentu dan mengevaluasi beberapa dari masing-masing alternatif tersebut untuk 



dapat digunakan dalam memecahkan masalah, yang kemudian mengarahkannya kepada 

keputusan pembelian. 

2.2 KERANGKA KONSEPTUAL  

  

  

  

  

 

 

 

   

 

Ganbar 2.1 Kerangka Konseptual  

Berdasarkan kerangka konseptual diata, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini 

memiliki tiga variabel bebas (kualitas produk, harga dan promosi) dan satu variabel 

terikat (keputusan pembelian). Kerangka konseptual ini digunakan untuk mengarahkan 

peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara parsial maupun secara 

simultan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian  

Penelitian ini memiliki karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat 

antara dua variabel atau lebih, sehingga penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian 

kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif merupakan suatu penelitian yang 

bersifat ex post facto, yang artinya mempelajari subjek yang telah diberi suatu stimulus 

kemudian membandingkannya dengan subjek yang belum diberikan stimulus, guna 

membuktikan hubungan sebab-akibat . Berdasarkan jenis datanya penelitian ini 

termasuk dalam penelitian kuantitatif, yaitu dimana data penelitian berupa angka angka 

dan di analisis menggunakan statistik. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini ditujukan untuk para konsumen atau pengguna marketplace 

Tokopedia sebagai sarana dalam berbelanja online khususnya bagi mahasiswa di 

Surabaya. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2021. 

3.3 Jenis dan Sumber Data  



 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

berasal dari jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang tertulis di kuisioner 

tersebut. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan menggunakan data primer 

yaitu data dari persepsi responden tentang kualitasproduk, harga, dan promosi dalam 

keputusan pembelian di marketplace Tokopedia. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah buku-buku literasi dan penelitian terdahulu yang relevan.  

3.4 Populasi dan Sampel  

Dalam penelitian ini populasi yang diambil oleh penulis meliputi mahasiswa di 

perguruan tinggi negeri dan swasta yang terdapat di Surabaya. Populasi pada mahasiswa 

di Surabaya yang menggunakan marketplace Tokopedia jumlahnya tidak dapat 

diketahui dan termasuk dalam kategori populasi tak terhingga.  

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Teknik sampling yang 

digunakan adalah teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan sampel penelitian yaitu 

merupakan mahasiswa universitas di daerah Surabaya, umur antara 18-25 th, telah 

melakukan minimal 2 kali transaksi pembelian pada marketplace Tokopedia. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan kuesioner 

sebagai instrumen pengumpulan data. Jenis kuesionernya adalah kuesioner tertutup. 

Penyebaran kuesioner dilakauakan baik secara online (google form).  

3.6 Proses Pengolahan Data  

 Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan,yang 

berarti supaya data lapangan yang diperoleh melalui alat pengumpul data sehingga 

proses penarikan kesimpulan dapat dilaksanakan.  

3.7 Metode Analisis Data  

 Metode analisis data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi 

klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan 

analisis regresi linear berganda. 

3.8 Teknik Pengujian Hipotesis dan Analisis Data  

 Teknik pengujian hipotesis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji t (parsial), uji f (simultan), dan koefisien determinasi (R2).  

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Tokopedia adalah salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di 

Indonesia. Tokopedia secara resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di 

bawah naungan PT. Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus 



Alpha Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT. Tokopedia berhasil 

menjadi salah satu perusahan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat. 

Dengan mengusung model bisnis marketplace dan mall online, Tokopedia 

memungkinkan setiap individu, toko kecil dan brand untuk membuka dan mengelola 

toko online. Sejak diluncurkan sampai sekarang, layanan dasar Tokopedia bisa 

digunakan oleh semua orang gratis.   

 

 

 

Gambar 4.1 Gambar Logo 

4.2 Uji Instrumen  

Uji Validitas  

 Pengujian validitas memiliki tujuan gunamencari tahu apakah poin pertanyaan 

valid atau tidak. Dari sampel sebanyak 100 orang dengan rtabel pada tingkat signifikansi 

sebesar 0,05 maka diketahuilah nilai rtabel  0,1946. Seluruh pertanyaan dan pernyataan 

untuk variabel kepercayan, persepsi resiko, dan minat beli dinyatakanvalid karena rhitung 

lebih besar dari rtabel.  

Uji Reabilitas  

No Variabel Nilai r Alpha Keterangan 

1. Kualitas Produk (X1) 0,660 Diterima/Reliabel 

2. Harga (X2) 0,711 Diterima/Reliabel 

3. Promosi (X3) 0,659 Diterima/Reliabel 

4. Keputusan pembelian (Y) 0,677 Diterima/Reliabel 

Sumber : Data yang diolah SPSS  

 Berdasarkan data tabel diatas, nilai Cronbach Alpha pada variabel Kualitas 

Produk (X1), Harga (X2), Promosi (X3), dan Keputusan Pembelian (Y). Memiliki nilai 

Cronbach Alpha diatas 0,60 sehingga dapat disimpulkan penelitian ini reliabel.  

4.3 Uji Asumsi Klasik  

Uji Normalitas   

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah masing masing variabel 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah uji 

Kolmogorov – Smirnov dengan ketentuan apabila nilai sig > 0,05 maka menunjukan 

bahwa data berdistribusi normal.  

 

 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data yang diolah SPSS  

Uji Multikolinieritas 

  Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi yang tinggi diantara variabel independen. Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya gejala multikolinieritas umumnya adalah dengan melihat nilai Varience 

Inflaction Vactor (VIF) dan Tolerence pada model regresi. Jika nilai VIF < 10 dan 

Tolerence > 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikoliniearitas. Untuk mengetahui ada 

atau tidaknya gejala multikolinieritas umumnya adalah dengan melihat nilai Varience 

Inflaction Vactor (VIF) dan Tolerence pada model regresi. Jika nilai VIF < 10 dan 

Tolerence > 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikoliniearitas 

    

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data yang diolah SPSS 

Dari output data diatas diketahui bahwa :  

• Nilai VIF untuk variabel kualitas produk (X1) adalah 1,261 < 10, dan 

nilai Tolerance dari variabel kualitas produk (X1) adalah 0,793 > 0,1. 

• Nilai VIF untuk variabel harga (X2) adalah 1,177 < 10, dan nilai 

Tolerance dari harga (X2) adalah 0,850  > 0,1.  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 1,37763358 

Most Extreme Differences 

Absolute ,069 

Positive ,039 

Negative -,069 

Kolmogorov-Smirnov Z ,687 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,733 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Kualitas 

Produk (X1) 
,793 1,261 

Harga (X2) ,850 1,177 

Promosi (X3) ,715 1,398 



• Nilai VIF untuk variabel promosi (X3) adalah 1,398 < 10, dan nilai 

Tolerance dari variabel promosi (X3) adalah 0.715 > 0,1.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ketiga variabel tidak terjadi masalah 

multikolinearitas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data yang di olah SPSS 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa tidak ada heteroskedastisitas 

karena gambar tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah  angka 

0. 

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda  

Sumber : data yang di olah SPSS 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diperoleh model persamaan sebagai berikut :  

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 8,870 1,543  5,747 ,000 

Kualitas Produk (X1) ,133 ,058 ,206 2,306 ,023 

Harga (X2) ,294 ,071 ,358 4,147 ,000 

Promosi (X3) ,181 ,066 ,260 2,764 ,007 

a. Dependent Variable: Keputsan Pembelian (Y) 



Y = 8,870 + 0,133X1 + 0,294 X2 + 0,181 X3 

Model persamaan regresi linier ganda hasil analisis tersebut dapat diartikan sebagai 

berikut :  

1. Nilai konstanta (α) sebesar 8,870, artinya jika Kualitas Produk (X1), Harga (X2), dan 

Promosi (X3) dalam keadaan konstan.  

2. Nilai koefisien regresi kualitas produk (X1) menunjukkan angka sebesar 0,133 yang 

berarti bahwa kualitas produk (X1) memiliki arah hubungan yang positif terhadap 

keputusan pembelian (Y). apabila variable kulitas produk (X1) naik satu satuan maka 

keputusan pembelian (Y) akan meningkat sebesar 0,133. Dengan asumsi bahwa variable 

lain dalam penelitian ini dalam keadaan konstan. 

3. Nilai koefisien regresi harga (X2) menunjukkan angka sebesar 0,294 yang berarti 

bahwa harga (X2) memiliki arah hubungan yang positif terhadap keputusan pembelian 

(Y). apabila variable harga (X2) naik satu satuan maka keputusan pembelian (Y) akan 

meningkat sebesar 0,294. Dengan asumsi bahwa variable lain dalam penelitian ini 

dalam keadaan konstan. 

4. Nilai koefisien regresi promosi (X3) menunjukkan angka sebesar 0,181 yang berarti 

bahwa promosi (X3) memiliki arah hubungan yang positif terhadap keputusan 

pembelian (Y). apabila variable promosi (X3) naik satu satuan maka keputusan 

pembelian (Y) akan meningkat sebesar 0,181. Dengan asumsi bahwa variable lain 

dalam penelitian ini dalam keadaan konstan. 

4.5 Pengujian Hipotesis  

Uji T ( Uji Signifikan Parsial)  

Uji t digunakan untuk mengetahui penaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel – 

variabel tersebut secara parsial dapat di ketahui dari besarnya nilai signifikan pada tabel 

coefficients. 

Sumber : data yang di olah SPSS 

a. Uji t pada variabel Kualitas Produk (X1)  

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 8,870 1,543  5,747 ,000 

Kualitas Produk (X1) ,133 ,058 ,206 2,306 ,023 

Harga (X2) ,294 ,071 ,358 4,147 ,000 

Promosi (X3) ,181 ,066 ,260 2,764 ,007 

a. Dependent Variable: Keputsan Pembelian (Y) 



Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian, diperoleh nilai sig. sebesar 0,023. 

Dimana nilai tersebut 0,023 < 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel Kualitas Produk (X1) mempunyai pengaruh signifikan dan positif 

terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

b. Uji t pada variabel Harga (X2)  

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian, diperoleh nilai sig. sebesar 0,000. 

Dimana nilai tersebut 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel Harga (X2) mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap 

Keputusan Pembelian (Y). 

c. Uji t pada variabel Promosi (X3)  

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian, diperoleh nilai sig. sebesar 0,007. 

Dimana nilai tersebut 0,007 < 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel Promosi (X3) mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap 

Keputusan Pembelian (Y). 

Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk dapat mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh 

secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat. Apabila nilai signifikansi 

<0.05 maka dapat dinyatakan variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap 

variabel terikat. Apabila Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, begitupun 

sebaliknya. 

 

Sumber : data yang di olah SPSS 

Uji hipotesis dengan uji simultan (Uji F) :  

Hipotesis :  

H4 = Kualitas produk, harga dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian pada marketplace Tokopedia.   

H0 = Kualitas produk, harga dan promosi tidak berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian pada marketplace Tokopedia.   

Dasar pengambilan keputusan  :  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 121,070 3 40,357 20,620 ,000b 

Residual 187,890 96 1,957   

Total 308,960 99    

a. Dependent Variable: Keputsan Pembelian (Y) 

b. Predictors: (Constant), Promosi (X3), Harga (X2), Kualitas Produk (X1) 



• Jika F hitung < F tabel maka H0 diterima. 

• Jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak  

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan F tabel (100-3-

1) = 96, maka F tabel sebesar 2,699. Jadi F hitung > F tabel atau 20,620 > 2,699. Dengan 

nilai signifikasi 0,000 < 0,05. Jadi dapat disimpulkan, Kualitas Produk (X1), Harga (X2) 

dan Promosi (X3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Keputusan 

Pembelian (Y). 

Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) adalah alat analisis yang terdapat pada uji regresi 

linear berganda, yaitu digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel 

bebas dalam menjelaskan variabel terikat. 

 

 

 

 

 

Sumber : data yang di olah SPSS 

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa R square sebesar 0,392 yang 

menunjukan bahwa variabel independen yaitu Kualitas Produk (X1), Harga (X2), dan 

Promosi (X3) mampu menjelaskan variabel dependen yaitu keputusan pembelian (Y) 

sebesar 39% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat 

dalam penelitian ini. 

 

V. PENUTUP 

Simpulan  

Kesimpulan dari penelitian ini yang berjudul “ Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan 

Promosi Terhadap Keputusan Pembelian pada Marketplace Tokopedia. (Studi Kasus 

Pada Mahasiswa Surabaya) sebagai berikut :  

1. Dari hasil uji t pada tabel didapatkan bahwa Kualitas produk (X1) berpengaruh 

secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y). Sehingga hipotesis yang 

diajukan diterima.  

2. Dari hasil uji t pada tabel didapatkan bahwa Harga (X2) berpengaruh secara 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y). Sehingga hipotesis yang diajukan 

diterima.  

3. Dari hasil uji t pada tabel didapatkan bahwa Promosi (X3) berpengaruh secara 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y). Sehingga hipotesis yang diajukan 

diterima.  

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,626a ,392 ,373 1,399 2,157 

a. Predictors: (Constant), Promosi (X3), Harga (X2), Kualitas Produk (X1) 

b. Dependent Variable: Keputsan Pembelian (Y) 



4. Dari hasil uji F didapatkan bahwa Kualitas Produk (X1), Harga (X2), Promosi (X3) 

berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y). Sehingga 

hipotesis yang diajukan diterima. 

Saran 

Kesimpulan dari penelitian ini yang berjudul “ Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan 

Promosi Terhadap Keputusan Pembelian pada Marketplace Tokopedia. (Studi Kasus 

Pada Mahasiswa Surabaya)” sebagai berikut :  

1. Dari hasil uji t pada tabel 4.11 didapatkan bahwa Kualitas produk (X1) berpengaruh 

secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y). Sehingga hipotesis yang 

diajukan diterima.  

2. Dari hasil uji t pada tabel 4.11 didapatkan bahwa Harga (X2) berpengaruh secara 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y). Sehingga hipotesis yang diajukan 

diterima.  

3. Dari hasil uji t pada tabel 4.11 didapatkan bahwa Promosi (X3) berpengaruh secara 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y). Sehingga hipotesis yang diajukan 

diterima.  

4. Dari hasil uji F didapatkan bahwa Kualitas Produk (X1), Harga (X2), Promosi (X3) 

berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y). Sehingga 

hipotesis yang diajukan diterima. 
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