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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Samsung di Indonesia

Samsung merupakan perusahaan internasional yang bergerak dibidang 

teknologi elektronik. Memulai bisnis di Indonesia pada  bulan Agustus tahun 1991 

di Bekasi dengan produk utama TV berwana dan Tape Recorder. Pada tahun 1997 

bulan Agustus berubah nama menjadi PT. Samsung Electronics Indonesia, dan 

saat ini sudah menambah unit beberapa bagian yaitu PT. Samsung Mobile 

Indonesia, PT. Harman Indonesisa, PT. Asuransi Samsung Tugu dan Samsung 

Foundation Indonesia.

Sebagai perusahaan elektronik yang besar baik skala nasional maupun 

International Samsung juga mulai mengembangkan produk secara serius 

menyediakan berbagai macam peralatan eletronik mulai dari televisi, AC, mesin 

cuci , Smartphone dan lain lain. Tetapi di Indonesia yang menjadi produk 

unggulan adalah produk Smartphone dan sekaligus menjadi pemimpin pasar 

kategori Smartphone di Indonesia, meskipun sebelumnya tidak menjadi unggulan 

dibidang Smartphone karena adanya Nokia tetapi dengan konsitensi Samsung 

mampu bertahan dan bahkan menggeser kompetitor di Indonesia.

4.2 Gambaran Umum Responden

Penelitian menjadikan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan 

Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan angkatan 2013 sampai 2017 yang 

menggunakan Smartphone Samsung jenis apapun sejumlah 90 mahasiswa. 

Sebelum mengisi kuesioner responden diminta mengisi data diri yang dibutuhkan 
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dalam  penelitian,  setelah itu maka responden diizinkan untuk mengisi kuesioner 

yang berisi pernyataan mengenai indikator Country of Origin, Citra Merek dan 

juga Persepsi Kualitas.

4.3 Tabel Silang (CrossTabultion)

4.3.1 Tabulasi Silang Usia dengan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 4.1 hasil dari tabulasi silang antara usia dan jenis 

kelamin diketahui bahwa responden laki – laki  dengan umur antara 21 – 24 

tahun merupakan responden paling banyak melakukukan keputusan pembelian 

Smartphone Samsung paling banyak dengan jumlah 57 orang atau 69 %, 

sedangkan untuk responden perempuan yang melakukan keputusan pembelian 

Smartphone Samsung terbanyak ada pada rentan 21 – 24 sebanyak 13 orang 

atau sebesar 14,4%.

Tabel 4.1 Tabulasi Silang Usia dengan Jenis Kelamin

Usia
Laki Laki Perempuan Total

Jumlah % Jumlah % Jumlah %
18-20 Tahun 12 13,3 8 8,9 20 23,3

21-24 Tahun 57 63,3 13 14,4 70 76,7
Total 69 76,7 21 23,3 90 100,0

Sumber :  Data Primer (2018)

4.3.2 Tabulasi Silang Pengeluaran dengan Jenis Kelamin

Pada tabel 4.2 menunjukan hasil tabulasi silang antara pengeluaran dengan 

jenis kelamin. Jenis kelamin laki – laki dengan jumlah 41 orang atau 45,6% 

dengan pengeluaran pada rentan Rp.1.000.001 – Rp.2.000.000 merupakan

pengeluran dengan frekuensi terbanyak, sedangkan frekuensi pengeluaran paling 

banyak jenis kelamin perempuan ada pada rentan Rp.1.000.001 – Rp.2.000.000
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sebanyak 10 orang atau 11,1% . Hal tersebut menunjukan bahwa keputusan 

pembelian Smartphone Samsung banyak dilakukan oleh laki – laki pada rentan 

pengeluaran Rp.1.000.001 – Rp.2.000.000.

Tabel 4.2 Tabulasi Silang Pengeluaran dengan Jenis Kelamin

Penghasilan Perbulan
Laki Laki Perempuan Total

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

< Rp.1.000.000 19 21,1 7 7,8 26 28,9
Rp.1.000.001 – Rp.2.000.000 41 45,6 10 11,1 51 56,7
Rp.2.000.001 – Rp.3.000.000 5 5,6 3 3,3 8 8,9
>Rp.3.000.000 4 4,4 1 1,1 5 5,6
Total 69 76,7 21 23,3 90 100

Sumber : Data Primer(2018)

4.3.3 Tabulasi Silang Usia dengan Pengeluaran

Pada 4.3 hasil dari tabulasi silang usia dengan pengeluaran dapat diketahui 

bahwa pengeluran < Rp.1.000.000 paling  banyak dikeluarkan responden pada 

usia 21 – 24 tahun dengan jumlah 17 orang atau 18,9%, sedangkan rentan 

pengeluran Rp.1.000.001 – Rp.2.000.000 paling banyak dikeluarkan responden 

usia 21 – 24 tahun sebanyak 42 orang,  untuk penghasilan Rp.2.000.001 –

Rp.3.000.000 paling banyak keluarkan oleh responden 21 - 24 sebanyak 7 orang 

dan untuk penghasilan lebih besar dari Rp.3.000.000 paling banyak dilakukan

responden usia 21 - 24 tahun. Dapat diketahui bahwa keputusan pembelian 

Smartphone Samsung banyak dilakukan responden dengan pengeluran antara 

Rp.1.000.001 – Rp.2.000.000 dengan usia 21 – 24 tahun, sedangkan keputusan 

pembelian paling sedikit dilakukan oleh responden pengeluaran > Rp.3.000.0000 

dengan jenjang usia 18 – 20 tahun.
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Tabel 4.3 Tabulasi Silang Usia dengan Pengeluaran

Pengeluaran Perbulan
18 – 20 21 – 24 Total

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

< Rp.1.000.000 9 10 17 18,9 26 28,9

Rp.1.000.001 – Rp.2.000.000 9 10 42 46,7 51 56,7

Rp.2.000.001 – Rp.3.000.000 1 1,1 7 7,8 8 8,9

>Rp.3.000.000 1 1,1 4 4,4 5 5,6

Total 20 22,2 70 77,8 90 100

Sumber : Data Primer (2018)

4.3.3 Responden Berdasarkan Jurusan

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui jumlah responden pada jurusan Akuntansi 

berjumlah 33 orang, jurusan manajemen berjumlah 37 orang dan perpajakan 

berjumlah 20 orang. Hal tersebut menunjukan bahwa responden yang paling 

banyak melakukan keputusan pembelian Smartphone Samsung adalah responden 

dari jurusan manajemen.

Tabel 4.4 Data Jurusan Responden

Jurusan Frekuensi Persesntase

Akuntansi 33 36,7

Manajemen 37 41,1

Perpajakan 20 22,2

Total 90 100

Sumber : Data Primer (2018)
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4.4 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penelitian

Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai variabel penelitian 

untuk menjelaskan pertanyaan yang diajukan peneliti melalui kuesioner. 

Kuesioner tersebut berisi segala pernyataan yang memiliki kaitan dengan variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Responden yang diberikan 

keusioner merupakan pengguna Smartphone Samsung dengan jenis dan Merek 

apapun yang memberikan jawabanya dari pertanyaan yang diajukan peneliti.

Jawaban yang diberikan responden merupakan tanggapan yang

berhubungan dengan variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu Country of 

Origin, Citra Merek dan Persepsi Kualitas sebagai variabel bebas yang 

mempengaruhi variabel terikat yaitu Keputusan Pembelian produk Smartphone

Samsung. Semua tanggapan responden diukur dengan menggunakan skala 

pengukuran Likert dengan kriteria jawaban

∑ SS (Sangat Setuju) diberi nilai 5

∑ S (Setuju) diberi nilai 4

∑ N (Netral) diberi nilai 3

∑ TS (Tidak Setuju) diberi nilai 2,

∑ STS (Sangat Tidak Setuju) diberi nilai 1

Untuk mengetahui frekuensi intensitas kondisi masing-masing variabel dapat 

diketahui dengan perkalian antara skor tertinggi dalam setiap  variabel dengan 

jumlah item pertanyaan yang ada setiap variabel yang kemudian dibagi dengan 
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yaitu sangat baik, baik, sedang, tidak baik dan sangat tidak baik. Dengan rumus 

perhingan sebagai berikut :

m - n
RS   =

k

5 - 1
RS   = = 0,80

5

Kategori jawaban responden dapat dijelaskan sebagai berikut

1,00 – 1,80 = Sangat Tidak Setuju

1,81 – 2,60 = Tidak Setuju

2,61 – 3,40 = Netral

3,41 – 4,20 =  Setuju

4,21 – 5,00 =   Sangat Setuju

Berdasarkan kategori tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk 

menentukan jumlah responden yang memiliki kategori-kategori tersebut.

Keterangan :

RS   = rentang skala

m     = skor maksimal

n      = skor minimal

k     =  jumlah kategori
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4.4.1 Tanggpan Responden pada Variabel Country of Origin

Pada Tabel 4.5 nilai rata rata tertinggi dari tanggapan responden adalah

pada item No.7 Memutuskan membeli Smartphone Samsung karena Korea 

Selatan merupakan negara maju dengan jumlah 3,40 yang termasuk dalam 

kategori setuju dengan item pertanyaan kuesioner yaitu bahwa responden 

memutuskan membeli Smartphone Samsung karena Korea Selatan merupakan 

negara maju, hal tersebut menunjukan bahwa sebagian besar keputusan pembelian 

Smartphone Samsung yang dilakukan oleh konsumen karena menganggap Korea 

Selatan Negara yang maju dan mampu untuk membuat Smartphone yang 

kompeten.

Selanjutnya nilai rata – rata item pertanyaan kuesioner paling rendah ada 

pada item No.5 memutuskan Smartphone Samsung karena Korea Selatan 

merupakan negara dengan ide inovatif dibanding negara lain dengan jumlah 3,08

yang termasuk dalam kategori netral, menunjukan bahwa bukan karena responden 

menganggap Korea Selatan kurang inovatif dibanding dengan negara kompetitor 

lainya dalam hal inovasi dikarenakan kemungkinan masih ada negara dengan 

inovasi yang lebih tinggi dibidang Smartphone.

Hasil keseluruhan dari variabel Country of Origin memiliki nilai rata rata 

3,26 atau termasuk kategori netral yang artinya variabel Country of Origin belum 

memiliki pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelian Smartphone Samsung. Hal tersebut terlihat hampir semua 

rata rata indikator penelitian termasuk dalam kategori netral.
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Tabel 4.5 Skor Tanggapan Responden terhadap Variabel Country of Origin

NO. Indikator
STS TS N S SS Rata-

RataFr Sk Fr Sk Fr Sk Fr Sk Fr Sk

1

Membeli Smartphone
Samsung karena Korea 
Selatan merupakan negara 
dengan ide inovatif 
dibanding negara lain.

3 3 22 44 34 102 27 108 4 20 3,08

2

Membeli Smartphone
Samsung karena Korea 
Selatan merupakan negara 
dengan teknologi tinggi 
dalam bidang 
Smartphone.

3 3 16 32 37 111 23 92 11 55 3,26

3

Memutuskan memebeli 
Smartphone Samsung 
karena Korea Selatan 
memiliki desain produk 
yang futuristik.

4 4 20 40 25 75 32 128 9 45 3,24

4

Memutuskan membeli 
Smartphone Samsung 
karena Korea Selatan 
memiliki ide unik dalam 
berproduksi.

7 7 17 34 25 75 30 120 11 55 3,23

5

Memutuskan membeli 
Smartphone Samsung 
karena kualitas produksi 
barang Korea Selatan 
lebih baik dari negara 
lain.

6 6 13 26 28 84 36 144 7 35 3,28

6

Memutuskan membeli 
Smartphone Samsung 
karena produk dari Korea 
Selatan memiliki gengsi 
yang tinggi saat dipakai.

5 5 13 26 34 102 23 92 15 75 3,33

7

Memutuskan membeli 
Smartphone Samsung 
karena Korea Selatan 
merupakan negara maju.

4 4 16 32 25 75 31 124 14 70 3,40

Rata Rata Total 3,26

Sumber : Data Primer (2018)
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4.4.2 Tanggapan Responden pada Variabel Citra Merek

Pada Tabel 4.6 menunjukan tanggapan responden mengenai Citra Merek, 

diketahui bahwa item kuesioner No.1 Mengingat Smartphone Samsung dengan 

reputasi yang baik dibidangnya mendapat rata-rata skor 3,71 dan masuk pada 

kategori setuju dimana hal tersebut menunjukan bahwa sebagian besar responden 

memutuskan membeli Smartphone Samsung karena Smartphone Samsung 

memiliki reputasi yang baik dibidangnya.

Item Kuesioner No.2 Memutuskan membeli Smartphone Samsung karena 

memiliki berbagai macam fitur memiliki rata-rata skor sebesar 3,72 yang masuk 

pada kategori setuju dan menunjukan bahwa fitur pada Smartphone Samsung 

mempengaruhi responden dalam melakukan Keputusan Pembelian. Item 

Kuesioner No.3 Memutuskan membeli Smartphone Samsung karena memiliki 

harga jual stabil memiliki rata – rata skor sebesar 3,10 dimana nilai tersebut 

termasuk dalam kategori netral yang menunjukan bahwa harga jual yang stabil 

bukan menjadi alasan utama sebagian besar responden dalam memutuskan 

membeli Smartphone Samsung.

Item Kuesioner No.4 Memutuskan membeli Smartphone Samsung karena

reputasi merek yang positif memiliki rata rata skor sebesar 3,58 yang masuk 

dalam kategori setuju hal menunjukan bahwa sebagian besar responden 

memutuskan membeli Smartphone Samsung karena reputasi merek yang positif. 

Item kuesioner No.5 Memutuskan membeli Smartphone Samsung karena saya 

merasa percaya diri saat menggunakanya memiliki rata rata skor sebesar 3,37 

yang masuk dalam kategori tidak setuju dan menunjukan bahwa sebagian besar 
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responden memutuskan membeli Smartphone Samsung tidak dipengarui oleh rasa 

percaya diri saat menggunakanya. Item Kueioner No.6 Memutuskan membeli 

Smartphone Samsung karena perusahaanya memberikan garansi kepada 

produknya memiliki rata rata skor sebesar 3,60 yang masuk dalam kategori setuju 

dan menunjukan bahwa sebagian besar responden memutuskan membeli 

Smartphone Samsung karena perusahaanya memberikan garansi kepada 

produknya. Selanjutnya total rata rata skor pada variabel Citra Merek adalah 3,51 

yang artinya bahwa sebgaian besar responden setuju bahwa Citra Merek 

merupakan faktor pendukung dalam melakukan Keputusan Pembelian Samsung.

Tabel 4.6 Skor Tanggapan Responden terhadap Varibel Citra Merek

NO. Indikator
STS TS N S SS Rata-

RataFr Sk Fr Sk Fr Sk Fr Sk Fr Sk

1
Mengingat Smartphone
Samsung dengan reputasi 
yang baik dibidangnya.

1 1 11 22 20 60 39 156 19 95 3,71

2
Memutuskan membeli 
Smartphone Samsung 
karena memiliki berbagai 
macam fitur.

2 2 11 22 18 54 38 152 21 105 3,72

3
Memutuskan membeli 
Smartphone Samsung 
karena memiliki harga jual 
stabil.

4 4 23 46 26 78 34 136 3 15 3,10

4
Memutuskan membeli 
Smartphone Samsung 
karena reputasi merek yang 
positif.

6 6 11 22 18 54 35 140 20 100 3,58

5
Memutuskan membeli 
Smartphone Samsung 
karena saya merasa percaya 
diri saat menggunakanya.

3 3 16 32 29 87 29 116 13 65 3,37

6

Memutuskan membeli 
Smartphone Samsung 
karena perusahaanya 
memberikan garansi kepada 
produknya.

4 4 13 26 18 54 35 140 20 100 3,60

Total Rata Rata 3,51

Sumber : Data Primer (2018)
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4.4.2 Tanggapan Responden pada Variabel Persepsi Kualitas

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai rata-rata skor tanggapan 

responden mengenai variabel Persepsi Kualitas yang di dapat dari hasil jawaban 

responden dari kuesioner penelitian.

Tabel 4.7 Skor Tanggapan Responden terhadap Variabel Persepsi Kualitas

NO. Indikator
STS TS N S SS Rata-

RataFr Sk Fr Sk Fr Sk Fr Sk Fr Sk

1.

Memutuskan membeli 
Smartphone Samsung 
karena memiliki performa 
diatas kompetitor.

1 1 17 34 29 87 32 128 11 55 3,40

2

Memutuskan membeli 
Smartphone Samsung 
karena dapat berfungsi 
dengan konsisten setiap 
dipakai.

2 2 17 34 25 75 37 148 9 45 3,38

3

Memutuskan membeli 
Smartphone Samsung 
karena  mudah dalam 
menggunakan fiturnya.

5 5 11 22 21 63 37 148 16 80 3,53

Total Rata-rata 3.43

Sumber : Data Primer (2018)

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukan skor tanggapan responden terhadap variabel 

Persepsi Kualitas item kuesioner No.1 Memutuskan membeli Smartphone

Samsung karena memiliki performa diatas kompetitor memiliki rata-rata skor 

sebesar 3,40 yang masuk pada kategori setuju yang menunjukan bahwa sebagian 

besar respoden memutuskan membeli Smartphone Samsung karena memiliki 

memiliki performa diatas kompetitor.

Item Kuesioner No.2 Memutuskan membeli Smartphone Samsung karena dapat 

berfungsi dengan konsisten setiap dipakai memiliki rata – rata skor sebesar 3,38 
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dimana nilai tersebut termasuk dalam kategori netral yang menunjukan bahwa 

sebgaian besar konsumen kurang yakin akan fungsi yang kosisten setiap dipakai

dari Smartphone Samsung sehingga penlaian akan variabel tersebut kurang 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian .

Item Kuesioner No.3 Memutuskan membeli Smartphone Samsung karena mudah 

dalam menggunakan fiturnya memiliki rata rata skor sebesar 3,53 yang masuk 

dalam kategori setuju dan menunjukan bahwa sebagian besar responden 

memutuskan membeli Smartphone Samsung karena mudah dalam penggunaan 

fiturnya. Dari hasil perhitungan total rata – rata diperoleh nilai 3,43 yang termasuk 

dalam kategori setuju artinya bahwa responden menilai Persepsi Kualitas 

mempengaruhi konsumen dalam memutuskan membeli Smartphone Samsung.

4.4.2 Tanggapan Responden pada Variabel Keputusan Pembelian

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukan skor tanggapan responden terhadap 

variabel Keputusan Pembelian item kuesioner No.1 Memutuskan membeli 

Smartphone yang berasal dari negara yang maju dibidang teknologi memiliki rata-

rata skor sebesar 2,86 yang masuk pada kategori tidak setuju dan menunjukan 

bahwa sebagian besar respoden memutuskan membeli Smartphone Samsung tidak 

berdasarkan Country of Origin.

Item Kuesioner No.2 Memutuskan membeli Smartphone yang memiliki 

citra merek yang baik dibidang teknologi memiliki rata – rata skor sebesar 3,13 

dimana nilai tersebut termasuk dalam kategori netral yang menunjukan bahwa

citra merek kurang memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi sebagian besar 

responden untuk memutuskan membeli Smartphone Samsung 
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Item Kuesioner No.3 Memutuskan membeli Smartphone yang memiliki 

kualitas yang baik dibanding merek lainya memiliki rata rata skor sebesar 3,29 

yang masuk dalam kategori netral yang menunjukan bahwa persepsi kualitas

kurang memiliki pengaruh yang besar bagi sebagian besar responden memutuskan 

untuk membeli Smartphone Samsung, kemudian total skor rata –rata menunjukan 

angka 3,09 yang termasuk kategori tidak setuju hal tersebut terjadi karena 

banyaknya jawaban netral atas item kuesioner maka dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar respoden tidak dipengaruhi oleh tiga indikator pada variabel 

Keputusan Pembelian di karenakan kemungkinan ada faktor lain yang lebih

mempengaruhi konsumen.

Tabel 4.8 Skor Tanggapan Responden terhadap Varibel Keputusan Pembelian

NO. Indikator
STS TS N S SS Rata-

RataFr Sk Fr Sk Fr Sk Fr Sk Fr Sk

1.

Memutuskan membeli 
Smartphone yang berasal 
dari negara yang maju 
dibidang teknologi.

17 17 19 38 21 63 26 104 7 35 2,86

2

Memutuskan membeli 
Smartphone yang memiliki 
citra merek yang baik 
dibidang teknologi..

13 13 13 26 22 66 28 112 13 65 3,13

3

Memutuskan membeli 
Smartphone yang memiliki 
kualitas yang baik 
dibanding merek lainya.

11 11 18 36 13 39 30 120 18 90 3,29

Total Rata – Rata 3,09

Sumber : Data Primer (2018)
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4.5 Hasil Penelitian

Bagian ini berisi mengenai penjelasan dan hasil hitung dari alat uji hipoteseis 

yaitu analisis regresi berganda, uji signifikansi parameter Individual (uji t), uji f 

dan perhitungan R2.

4.5.1 Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda 

untuk menguji hipotesis. Berikut ini adalah perhitungan dari regresi linear 

berganda yang telah dilakukan dengan program spss 24. Hasil dari tabel 4.9 jika 

ditulis dengan persamaan regresi berganda dalam bentuk unstandardized 

Coefficients adalah sebagai berikut : 

Rumus : Y= 1,005 + 0,005 X1 + 0,189 X2 + 0,482 X3 + e

Dimana :

Y = Keputusan Pembelian

X1 = Country of Origin

X2 = Citra Merek

X3 = Persepsi Kualitas

α = Konstanta

???? = Koefisien Regresi

e = Variabel Penggangu
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Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B
Std. 

Error
Beta

(Constant) 1,005 0,906 1,109 0,271

Country of Origin 0,005 0,040 0,011 0,131 0,896

Citra Merek 0,189 0,070 0,327 2,695 0,008

Persepsi Kualitas 0,482 0,121 0,472 3,980 0,000

Sumber : Data Primer (2018)

Maka dari persamaan yang telah dijabarkan tersebut dapat dikatakan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 1,005 berarti besarnya nilai keputusan pembelian 

jika tidak dipengaruhi oleh Country of Origin, Citra Merek dan Persepsi 

Kualitas.

2. Nilai koefisien regresi pada variabel Country of Origin sebesar 0,005 , 

mempunyai perngaruh positif terhadap keputusan pembelian, jika 

penilaian responden terhadap Country of Origin meningkat yang berarti 

Korea Selatan sebagai negara asal merek menjadi salah satu pertimbangan 

utam saat responden memutuskan pembelian Smartphone Samsung, maka 

keputusan pembelian ikut meningkat.

3. Nilai koefisien regresi pada variabel Citra Merek sebesar 0,189 , 

mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian, jika penilaian 

responden terhadap Citra Merek meningkat yang berarti Citra Merek 
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Smartphone Samsung lebih baik dibanding merek lain maka keputusan 

pembelian akan meningkat.

4. Nilai koefisien regresi pada variabel Persepsi Kualitas sebesar 0,482 , 

mempunyai perngaruh positif terhadap keputusan pembelian, jika 

penilaian responden pada persepsi meningkat yang berarti pandangan 

kosumen terhadap kualitas Smartphone Samsung lebih unggul dibanding 

merek lain maka keputusan pembelian akan meningkat.

4.5.2 Uji t

Uji statistik (t) pada dasarnya menunjukkan pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. 

Pada uji ini jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat diakatakan bahwa 

variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel tetap.

Tabel 4.10 Hasil Uji t

Model t Sig.

(Constant)
1,109 0,271

Country of Origin
0,131 0,896

Citra Merek
2,695 0,008

Persepsi Kualitas
3,980 0,000

Sumber : Data Primer (2018)
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Pada tabel 4.10 merupakan hasil dari uji t yang terkait dalam penelitian ini, 

penjelasan  hasil uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Country of Origin

Hasil uji statistik t pada variabel Country of Origin diperoleh nilai t hitung 

sebesar 0,131 dan t tabel untuk 90 responden adalah sebesar 1,986 maka t 

hitung < t tabel (0,131 < 1,986), atau nilai signifikansi sebesar 0,896 yang 

mana lebih besar dari 0,05 (0896 > 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa 

H0 didukung dan Ha ditolak karena (t hitung < t tabel) yang berarti

variabel Country of Origin (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap

varibel Keputusan Pembelian (Y).

2. Citra Merek

Hasil uji statistik t pada variabel Citra Merek diperoleh nilai t hitung 

sebesar 2,695 dan t tabel untuk 90 responden adalah sebesar 1,986 maka t 

hitung > t tabel (2,695 > 1,986), atau nilai signifikansi sebesar 0,896 yang 

mana lebih besar dari 0,05 (0,008 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa 

H0 ditolak dan Ha didukung karena (t hitung > t tabel) yang berarti 

terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas Citra Merek (X2)  

terhadap tetap Keputusan Pembelian (Y) dengan arah positif.

3. Persepsi Kualitas

Hasil uji t pada variabel Persepsi Kualitas diperoleh hasil t hitung sebesar 

3,980 dan t tabel untuk 90 responden adalah sebesar 1,986 maka t hitung > 

t tabel (3,980 > 1,986), atau nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana 

lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa H0 
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ditolak dan Ha didukung karena (t hitung > t tabel) yang berarti terdapat 

pengaruh signifikan dari variabel bebas Persepsi Kualitas (X3) terhadap 

variabel tetap Keputusan Pembelian (Y) dengan arah positif.

4.5.3 UJI F

Pada dasarnya uji F digunakan untuk menunjukan apakah seluruh variabel 

independen (Country of Origin, Citra Merek dan Persepsi Kualitas berpengaruh 

secara serentak terhadap variabel dependen (Keputusan Pembelian) dengan syarat 

penghitungan jika nilai F hitung > F tabel dan sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Berdasarkan hasil analisis Tabel 4.11 Uji F diperoleh F hitung sebesar 

41,120 (signifikansi F 0,000) sedangkan nilai F tabel (α = 0,05; df regresi = 3 ; df 

residual 86) diperoleh nilai sebesar 2,71. Karena F hitung > F tabel yaitu sebesar 

41,120>2,71. Hal tersebut memiliki arti bahwa H0 ditolak dan Ha diterima maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa varibel Country of Origin, Citra Merek dan 

Persepsi Kualitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian (Y).

Tabel 4.11 Hasil Uji F

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

Regression 339,661 3 113,220 41,120 0,000

Residual 236,795 86 2,753

Total 576,456 89

Sumber : Data Primer (2018)
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4.5.4 UJI R2

Uji R2 digunakan untuk mengukur presentase pengaruh dari variabel bebas 

(X) yaitu Country of Origin, Citra Merek dan Persepsi Kualitas terhadap variabel 

terikat (Y) yaitu Keputusan Pembelian Berdasarkan Tabel 4.12 hasil analisis 

menunjukan bahwa Ajusted R Square adalah sebesar 0,575 maka variabel Country 

of Origin (X1),Citra Merek (X2) dan Persepsi Kualitas (X3) memiliki kontribusi 

sebesar 57,5% dalam menerangkan Keputusan Pembelian (Y) Smartphone

Samsung. Sedangkan faktor lain sebesar (100% - 57,5%) = 52,5% merupakan 

faktor yang mempengaruhi dalam Keputusan Pembelian yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.

Tabel 4.12 Hasil Uji R2

Model R
R 

Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of the

Estimate

1 0,768 0,589 0,575 1,659

Sumber : Data Primer (2018)

4.6 Pembahasan Hasil

Pada pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian menunjukan bahwa 

semua variabel bebas Country of origin, Citra Merek dan Persepsi Kualitas 

memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian Smartphone Samsung, 

hal tersebut diketahui dari hasil  uji regresi linier berganda dalam penelitian ini 

menunjukan pesrsamaan (Y= 1,005 + 0,005 X1 + 0,189 X2 + 0,482 X3 + e ) 

dimana hal tersebut searah dengan hipotesis dalam penelitian ini dimana terdapat 
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pengaruh positif variabel bebas (X)  terhadap variabel tetap (Y). Dapat terlihat 

dari hasil uji regresi linier berganda bahwa nilai koefisien regresi pada variabel 

Country of Origin memiliki nilai terkecil jika di bandingkan dengan nilai 

koefisien regresi variabel Citra Merek dan Persepsi Kualitas.

Selanjutnya pada uji signifikansi individual (uji t) menunjukan bahwa 

variabel Country of Origin tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,896 > 0,05). 

Kemudian untuk variabel citra merek (X2) menunjukan bahwa variabel tersebut 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian karena nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,008 < 0,05), pada varibel persepsi kualitas 

(X3) menunjukan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) yang 

artinya variabel persepsi kualitas memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Hasil perhitungan skor tanggapan responden mengenai indikator variabel 

dimana nilai skor pada variabel Country of Origin yaitu sebesar 3,26 yang 

termasuk dalam kategori netral memiliki nilai lebih kecil dibanding lainya yaitu 

variabel citra merek sebesar 3,51 dan persepsi kualitas sebesar 3,43 yang 

keduanya termasuk dalam kategori setuju. Pada hasil pengujian hipotesis 

diketahui hasil bahwa keseluruhan variabel bebas (Country of Origin, Citra Merek 

dan Persepsi Kualitas) berpengaruh posiitif terhadap variabel bebas (Keputusan 

Pembelian), tetapi hanya variabel Citra Merek dan Persepsi Kualitas yang 

memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai signifikansi < 0,05 sedangkan 

variabel Country of Origin tidak berpengaruh signifikan karena nilai signifikansi 
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> 0,05 hal tersebut didukung dengan hasil pernghitungan nilai total skor 

tanggapan responden karena nilai total skor tanggapan responden pada variabel 

Country of Origin lebih kecil jika dibandingkan dengan variabel Citra Merek dan 

Persepsi Kualitas.

Selanjutnya hasil uji statistik simultan (Uji F) menunjukan bahwa jika secara 

bersama-sama varibel Country of Origin, Citra Merek dan Persepsi Kualtias 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian berpengaruh positif dan signifikan 

jika syarat F hitung > F tabel dan signifikansi <0,05. Hasil perhitungan 

menunjukan bahwa  F hitung 41,120 > F tabel 2,71dan signifikansi 0,000<0,05. 

Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis mengenai pengaruh bersama-sama variabel 

bebas (Country of Origin, Citra Merek dan Persepsi Kualtias) terhadap Keputusan 

Pembelian terbukti benar dan dapat diterima. 

Pada Uji R2 diketahui bahwa Adjusted R Square memiliki nilai 0,575 maka 

variabel Country of Origin,Citra Merek dan Persepsi Kualitas memiliki kontribusi 

sebesar 57,5% dalam menerangkan Keputusan Pembelian (Y), hal tersebut 

menunjukan bahwa ketiga variabel bebas memiliki pengaruh yang besar karena 

pengaruhnya lebih dari 50%.


