
 

25 
 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan 

karakteristik usia, jenis kelamin, universitas, uang saku, ikut membuat 

keputusan, serta alasan ketertarikan menggunakan mobil Toyota.  

Seluruh data tentang responden disajikan dalam bentuk tabel. 

perhitungan persentase tiap tabel menggunakan cara sebagai berikut,   

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 (45)
× 100% 

4.1.1 Responden berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

Dari tabel tabulasi silang antara jenis kelamin dan usia (lihat 

Tabel 4.1.) dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden dalam 

penelitian ini adalah pria yang berusia 21-23 tahun (44%)sedangkan 

presentase paling kecil laki-laki dan perempuan berusia 24-26 tahun 

(2%). 

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

Jenis Kelamin Usia total 

18-20 21-23 24-26 

Laki-laki 8 

(17%) 

20 

(44%) 

1 

(2%) 

29 

(64%) 

Perempuan  7 

(15%) 

8 

(17%) 

1 

(2%) 

16 

(36%) 

Total  15 

(33%) 

28 

(62%) 

2 

(4%) 

45 

(100%) 

   Sumber : data primer diolah, 2019 
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4.1.2 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin dan 

Universitas 

Dari tabel tabulasi silang antara jenis kelamin dan universitas 

(lihat Tabel 4.2.) dapat dikatakan bahwa responden dari penelitian ini 

diambil dari 15 mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata (pria 

15% dan wanita 17%), 15 mahasiswa Universitas Diponegoro (pria 

22% dan wanita 11%), dan 15 mahasiswa dari Universitas Negeri 

Semarang (pria 26% dan wanita 6%) 

Tabel 4.2  Berdasarkan Jenis Kelamin dan Universitas 

Jenis Kelamin Universitas Total 

Univ. Katholik 

Soegijapranata 

Universitas 

Diponegoro 

Univ. 

Negeri 

Semarang 

Laki-laki 7 

(15%) 

10 

(22%) 

12 

(26%) 

29 

(64%) 

Perempuan 8 

(17%) 

5 

(11%) 

3 

(6%) 

16 

(36%) 

Total 15 

(33%) 

15 

(33%) 

15 

(33%) 

45 

(100%) 

Sumber : data primer diolah, 2019 

4.1.3 Karakteristik Responden berdasarkan Uang Saku tiap 

bulan 

Dari hasil tabel karakteristik responden berdasarkan uang saku 

tiap bulan (lihat tabel 4.3). dikatakan bahwa mayoritas responden 

memiliki uang saku > 1.000.000 (57,8%) dan paling sedikit responden 

dengan uang saku <500.000 (4,4%).  
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Tabel 4.3 Berdasarkan uang saku tiap bulan 

Uang Saku Jumlah % 

<500.000 2 4,4% 

500.001- 1.000.000 17 37,8% 

> 1.000.001 26 57,8% 

Total 45 100% 

   Sumber : data primer diolah, 2019 

4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Universtias dan 

Peran Responden dalam Menentukan Keputusan 

Pembelian 

Dari tabel tabulasi silang antara universitas responden dan 

keikutsertaan menentukan keputusan pembelian (lihat Tabel 4.4) 

dapat dikatakan bahwa seluruh responden dalam penelitian ini ikut 

dalam menentukan keputusan pembelian (100%). 

Tabel 4.4 Berdasarkan Universitas dan peran responden dalam 

menentukan keputusan pembelian 

Universitas  Ya % 

Universitas Katholik 

Soegijapranata 

15 33% 

Universitas Diponegoro 15 33% 

Universitas Negeri 

Semarang 

15 33% 

Total  45 100% 

   Sumber : data primer diolah, 2019 
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4.1.5 Karakteristik Responden berdasarkan Alasan Ketertarikan 

Menggunakan Mobil Merek Toyota Agya 

Dari hasil tabel karakteristik responden berdasarkan alasan 

ketertarikan menggunakan mobil merek Toyota (lihat Tabel 4.5). 

dinyatakan bahwa responden tertarik untuk menggunakan mobil 

Toyota dikarenakan harganya terjangkau (60%). 

Tabel 4.5 Responden berdasarkan Alasan Ketertarikan 

Menggunakan Mobil Merek Toyota Agya 

Alasan Ketertarikan  jumlah % 

Karena Harganya terjangkau 27 60,0% 

Karena Merek terkenal 11 24,4% 

Karena produknya berkualitas 7 15,6% 

Lainnya 0 0% 

Total 45 100% 

    Sumber : data primer diolah, 2019 
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4.1.6 Karakteristik Responden berdasarkan Uang saku dan 

Alasan menggunakan Mobil Merek Toyota 

Dari hasil tabel karakteristik responden berdasarkan uang saku 

dan alasan ketertarikan menggunakan mobil merek Toyota (lihat tabel 

4.6). dinyatakan bahwa responden dengan penghasilan > 1.000.000 

(33%) memilih harga terjangkau sebagai alasan untuk membuat 

keputusan pembelian.  

Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Uang Saku dan Alasan 

Ketertarikan Menggunakan Mobil merek Toyota 

Uang Saku Alasan Ketertarikan Menggunakan Mobil 

merek Toyota 

Total 

Karena harga 

terjangkau 

Karena Merek 

terkenal 

Karena 

Produknya 

berkualitas 

 

<500.000 2 

(4%) 

0 

(0%) 

0 

(%) 

2 

(4,4%) 

500.001-

1.000.000 

10 

(22%) 

5 

(11%) 

2 

(4%) 

17 

(37,8%) 

> 1.000.001 15 

(33%) 

6 

(13%) 

5 

(11%) 

26 

(57,8%) 

Total 27 

(60%) 

11 

(24%) 

7 

(16%) 

45 

(100%) 

Sumber : data primer diolah, 2019 
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4.2 Analisis Data 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Pada Analisis Statistik Deskriptif ini digunakan untuk melihat 

sejauh mana responden menyatakan Sangat Tidak Setuju, Tidak 

Setuju, Netral, Setuju, atau Sangat Setuju terhadap pernyataan 

yang diberikan oleh peneliti. Dan pada penelitian ini 

menggunakan perhitungan persenan. Menggunakan rumus 

sebagai berikut :  

𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 (45)
× 100% 

 

a. Tanggapan Responden terhadap Kualitas Produk  

Pada pernyataan variabel kualitas produk dibagi menjadi 

empat butir pernyataan dengan masing-masing terdapat satu hingga 

dua pernyataan.  

Pernyataan pertama dengan jumlah skor 4,51 dapat 

disimpulkan, responden sangat setuju tentang pernyataan yang 

menyatakan bahwa Toyota Agya sudah memberikan kenyamanan 

saat berkendara. 

Pernyataan kedua dengan jumlah skor 4,53 dapat 

disimpulkan, responden sangat setuju tentang pernyataan yang 

menyatakanbahwa suku cadang dari Toyota Agya mudah 

ditemukan. 

Pernyataan ketiga dengan jumlah skor 4,27 dapat 

disimpulkan, responden sangat setuju dengan pernyataan yang 

menyatakan bahwa Toyota Agya memiliki itur ramah lingkungan 

dan lebih irit bensin 

Pernyataan keempat dengan jumlah skor 4,49 dapat 

disimpulkan, responden sangat setuju dengan pernyataan yang 
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menyatakan bahwa Toyota Agya miliki bentuk yang menarik dan 

cocok untuk digunakan pada kalangan mahasiswa. 

Pada pernyataan kelima, pernyataan tentang kehandalan 

mobil Toyota Agya. Pernyataan kelima dengan jumlah skor 4,56 

dapat disimpulkan, responden sangat setuju dengan pernyataan yang 

menyatakan bahwa Toyota Agya memberikan rasa aman karena 

menggunakan sistem pengereman ABS, dan dilengkapi dengan 

pelindung Airbag. 

Pernyataan keenam tentang daya tahan Toyota Agya, dengan 

jumlah skor 4,44 dapat disimpulkan, responden sangat setuju dengan 

pernyataan yang menyatakan bahwa Toyota Agya dapat digunakan 

hingga 5 tahun penggunaan. 

 Skor rata-rata total keseluruhan untuk variabel Kualitas 

Produk adalah 4,47 yang dapat disimpulkan bahwa responden 

menyatakan sangat setuju untuk seluruh pernyataan yang diberikan 

tentang Kualitas Kinerja, Kualitas Fitur dari mobil Toyota Agya 

Tabel 4.7 Deskripsi Tanggapan Responden Tentang Kualitas Produk  

Pernyataan Alternatif Jawaban (frekuensi) Total 

skor 

Rata-

rata  Kualitas Produk  STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Kinerja    4,53 

1. Pada saat membeli, Saya 

yakin bahwa mobil 

Toyota Agya dapat 

memberikan kenyaman 

saat berkendara 

   22 23 203 4,51 

2. Saya yakin bahwa suku 

cadang dari mobil Toyota 

Agya mudah di temukan 

  2 17 26 204 4,53 

Fitur   4,38 
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1. Mobil Toyota Agya 

memiliki fitur ramah 

lingkungan (pembuangan 

bahan bakar yang efisien) 

sehingga lebih irit bensin 

  1 31 13 192 4,27 

2. Saya merasa bentuk 

Mobil Toyota Agya 

cukup menarik perhatian 

dan cocok digunakan 

untuk kalangan 

mahasiswa 

   23 22 202 4,49 

Kehandalan   4,56 

1. Saya merasa aman saat 

mengendarai mobil Agya 

karena menggunakan 

sistem pengereman ABS 

serta dilengkapi dengan 

pelindung Airbag 

  2 16 27 205 4,56 

Daya Tahan   4,44 

1. Saya yakin, mobil Toyota 

Agya dapat digunakan 

hingga 5 tahun 

penggunaan 

  2 21 22 200 4,44 

Total  4,47 

Sumber : data primer diolah, 2019 

b. Tanggapan Responden terhadap Harga 

Pada pernyataan variabel harga terdapat tiga pernyataan. 

Pernyataan pertama dengan jumlah skor 4,44dapat disimpulkan, 

responden sangat setuju dengan pernyataan pertamabahwa besaran 

uang yang ditawarkan sudah sesuai dengan kualitas produk yang 

diberikan. 

Pernyataan kedua dengan jumlah skor 4,47 menyatakan 

bahwa responden sangat setuju dengan pernyataan kedua yang 
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berbunyi “Membeli mobil Agya sudah sesuai dengan maanfat yang 

dirasakan”.  

Pernyataan ketiga dengan jumlah skor 4,42 menyatakan 

bahwa responden sangat setujut dengan pernyataan ketiga yang 

berbunyi “Terdapat beragam pilihan tipe kelas mobil Agya dengan 

beragam pilihan harga” 

Skor rata-rata total keseluruhan untuk variabel harga adalah 

4,45 yang menyatakan bahwa responden sangat setuju untuk seluruh 

pernyataan pada kuesioner variabel harga yang membahas tentang 

kesesuain harga dengan kualitas dan manfaat mobil Toyota Agya 

dan terdapat beragam pilihan harga. 

Tabel 4.8 Deskripsi Tanggapan Responden tentang Harga  

Pernyataan Alternatif Jawaban (frekuensi) Total 

skor 

Rata-

rata  Harga  STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Harga    4,45 

1. Besaran uang yang 

ditawarkan sudah sesuai 

dengan gambaran kualitas 

produk yang diberikan 

  2 21 22 200 4,44 

2. Membeli mobil Agya 

sudah sesuai dengan 

maanfat yang dirasakan 

  2 20 23 201 4,47 

3. Terdapat beragam pilihan 

tipe kelas mobil Agya 

dengan beragam pilihan 

harga 

  1 24 20 199 4,42 

Sumber : data primer diolah, 2019 

  



 

34 
 

c. Tanggapa Responden terhadap keputusan pembelian  

Pada pernyataan variabel keputusan pembelian terdapat dua 

pernyataan. Pernyataan pertama dengan jumlah skor 4,02 

menyatakan bahwa responden setuju dengan pernyataan pertama 

keputusan pembelian yang berbunyi “Saya memutuskan membeli 

Toyota Agya karena sesuai kebutuhan saya untuk pakai mobil”. 

Lalu,  

 Pernyataan kedua dengan jumlah skor 4,56 menyatakan 

bahwa responden sangat setuju dengan pernyataan kedua keputusan 

pembelian yang berbunyi “Saya membeli Toyota Agya berdasarkan 

pilihan pribadi saya”.  

Skor rata-rata total keseluruhan untuk variabel Keputusan 

Pembelian adalah 4,29 yang menyatakan bahwa responden setuju 

untuk seluruh pernyataan pada kuesioner variabel kualitas produk. 

Tabel 4.9 Deskripsi Tanggapan Responden tentang Keputusan Pembelian 

Sumber : data primer diolah, 2019 

 

 

Pernyataan Alternatif Jawaban Total 

skor 

Rata-

rata STS TS N S SS 

1. Saya memutuskan membeli 

Toyota Agya karena sesuai 

kebutuhan saya untuk pakai 

mobil 

  1 18 26 181 4,02 

2. Saya membeli Toyota Agya 

berdasarkan pilihan pribadi 

saya  

  2 16 27 205 4,56 

Total        4,29 
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4.2.2 Analisis Regresi 

Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini terdiri atas analisis 

regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji koefisiensi determinan. 

Tujuan dilakukan analisis ini untuk mengukur sejauh mana variabel-

variabel kualitas produk dan harga mempengaruhi keputusan pembelian 

, hasilnya sebagai berikut:   

4.2.2.1 Persamaan Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel 

independen (kualitas produk, dan harga) terhadap variabel 

dependen (keputusan pembelian) 

Tabel 4.10 Persamaan Regresi Linier Berganda  

Model  B 

(Constant) 0,439 

Kualitas Produk 0,372 

Harga 0,345 

Sumber : data primer diolah, 2019 

Dari tabel 4.10 diatas didapatkan hasil dari persamaan  

regresi linier berganda sebagai berikut :  

Y = 0,439 + 0,372X1+0,345X2 

 Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas 

didapat nilai positif pada constanta sebesar(0,439) yang dapat 

dilihat pada koefisiensi regresi dari variabel Independen, yakni 

kualitas produk dan harga. Disimpulkan bahwa arah dari pengaruh 

antara variabel independen yakni kualitas produk dan harga dengan 

variabel dependen keputusan pembelian memiliki arah positif atau 

naik. Nilai positif yang didapat memiliki arti bahwa gambaram 

kualitas produk yang diberikan berupa kenyamanan, kemudahan 

menemukan suku cadang, keamanan, bentuk mobil, ketahanan, daya 
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tahan dan irit bensin serta besaran uang yang ditawarkan sudah 

sesuai dengan kualitas dan manfaat yang diberikan dan juga terdapat 

beragam pilihan harga yang memberikan pengaruh terhadap 

konsumen dalam membuat keputusan pembelian.  

4.2.2.2 Uji t 

 

Dari hasil pengujian dapat menjelaskan hasil dari pengujian 

uji t parsial dengan hipotesis sebagai berikut :  

H01 : tidak ditemukan pengaruh positif dari variabel 

independen, yaitu kualitas produk (X1) terhadap variabel 

dependen, yaitu keputusan pembelian (Y1) 

Ha1: ada pengaruh positif dari variabel independen, yaitu kualitas 

produk (X1) terhadap variabel dependen, yaitu keputusan 

pembelian (Y1) 

H02: tidak ditemukan pengaruh positif dari variabel independen 

yaitu harga (X2) terhadap variabel dependen, yaitu 

keputusan pembelian (Y1) 

Ha2: ada pengaruh positif variabel independen, yaitu harga (X2) 

terhadap variabel dependen, yaitu keputusan pembelian (Y1) 

Tabel 4.11 Hasil Uji t 

Model t hitung Sig.hitung t tabel 

1. 

KUALITAS 

PRODUK 

2,489 0,017 2,018 

HARGA 2,305 0,026 2,018 

Sumber : data primer diolah 2019 

Pada penelitian ini, rumus untuk mencari t tabel yakni sebagai 

berikut :  

𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑡 (
𝑎

2
; 𝑛 − 𝑘 − 1) 
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Uji t yang telah dilakukan pada variabel kualitas produk (X1) 

variabel menunjukan nilai t hitung (2,489) > t tabel (2,018) atau pada nilai 

sig. (0,017 < 0,05) kesimpulan yang dapat diambil bahwa Ho,1 ditolak, dan 

Ha,1 diterima yaitu pengaruh positif dari variabel independen, yaitu kualitas 

produk (X1) terhadap variabel dependen, yaitu keputusan pembelian (Y1) 

Uji t yang telah dilakukan pada variabel harga (X2) variabel 

menunjukan nilai t hitung (2,305) < t tabel (2,018) atau pada nilai sig. (0,026 

> 0,05) kesimpulan yang dapat diambil bahwa Ho,2 ditolak, dan Ha,2 

diterima yaitu ada pengaruh positif variabel independen, yaitu harga (X2) 

terhadap variabel dependen, yaitu keputusan pembelian (Y1) 

4.2.2.3 Uji F 

Pada penelitian ini hipotesis dari uji F adalah sebagai berikut :  

H0 : b1=b2=b3=0 

Artinya, bahwa semua variabel bebas yaitu kualitas produk 

(X1) dan harga (X2) tidak ada pengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat yaitu keputusan pembelian (Y1) sehingga 

hasil yang didapat tidak simultan, atau  

Ha: b1≠b2≠b3 ≠0 

Artinya, bahwa semua variabel bebas yaitu kualitas produk 

(X1) dan harga (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat yaitu keputusan pembelian (Y1) sehingga 

hasil yang didapat simultan. 
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Tabel 4.12 Uji F 

Model Sum Of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 19,250 2 9,625 14,865 0,000b 

Residual 27,194 42 0,647   

Total 46,444 44    

Sumber : data primer diolah, 2019 

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 

dua variabel bebas yang telah didapatkan dari uji F menunjukkan bahwa 

nilai F hitung (14,865) > F tabel (3,21), dengan signifikansi ,000b. Dapat 

disimpulkan bahwa Ho yang menyatakan variabel-variabel bebas yaitu 

kualitas produk (X1) dan harga (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel 

keputusan pembelian (Y1) secara simultan ditolak, yang artinya Ha dapat 

diterima yaitu variabel bebas yaitu kualitas produk (X1) dan harga (X2) 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel keputusan pembelian (Y1). 

Hasil penelitian ini yang mencangkup kualitas produk dan harga 

yang mendapatkan hasil positif signifikan dan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzia 

Ramadhani (2015) serta penelitian oleh Budi Isyanto dan Lailatan Nugroho 

(2016). Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh 

Fauzia Ramadhani (2015) , Budi Isyanto dan Lailatan Nugroho (2016) 

menyatakan bahwa variabel kualitas produk dan harga berpengaruh 

terhadap variabel keputusan pembelian mobil Low Cost Green Car.  
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4.2.2.4 Koefisien Deteminasi 

Berikut Tabel 4.13 adalah hasil dari perhitungan Uji Koefisien 

Determinasi antara kualitas produk dan harga terhadap keputusan 

pembelian.  

Tabel 4.13. Hasil Koefisien Determinasi 

 R Square 
Adjusted R 

Square 

1 0,414 0,387 

Keterangan: Predictors (Constant), 

kualitas produk dan harga terhadap 

Keputusan Pembelian. 

 

 

Nilai R²(Koefisien Determinasi) pada penelitian ini adalah 0,414 

menjelaskan koefisien determinan dari keputusan pembelian dipengaruhi 

oleh kualitas produk dan harga  sebesar 41,4% dan sisanya yaitu sebesar 

58,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar kualitas produk dan harga. 

Variabel lain yang dimaksud adalah variabel citra merek  pada penelitian 

oleh Fauzia Ramadhani (2015) Fitriadi (2018) serta Broto (2016), Variabel 

brand image pada penlitian Isyanto (2016), dan juga variabel Fasilitas yang 

terdapat pada penelitian Broto (2016). Kesimpulan ada pengaruh yang 

signifikan dari variabel kualitas produk dan harga terhadap keputusan 

pembelian Toyota Agya.  

  




